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EK 2 

15 Ocak 2014 – 31 Mayıs 2019 Tarihleri Arasında HS(Y)K Tarafından Görev 

Yerleri Değiştirilen Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcılarına Dair Bilgi Notu 

  Giriş 

1. Kural olarak, Türkiye’de hâkim ve savcıların tayinleri her yıl Haziran ayında 

“ana kararname” ismi verilen kararname ile yapılır ve ortalama 1 500 – 1 700 arası 

hakim ve savcı başka illere tayin edilir. Ayrıca sonbaharda ortalama 100 – 200 arası 

hâkim ve savcı da ihtiyaca binaen “ara kararname” ile tayin edilir. Hâkim ve savcıların 

tayinleri hususunda 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 4. Maddesi 

ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 35. Maddesi bazı genel hükümler 

öngörmüş ise de, bir hakimin atandığı mahkemede belirli bir süre görev yapmasını ve 

bu mahkemeden alınamamasını öngören herhangi bir yasal hüküm yoktur. Ancak bu 

konuda 19 Şubat 1988 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış “Hâkim ve Cumhuriyet 

Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği”1 (Regulation on 

Appointment and Transfer of Judges and Prosecutors) bulunmaktadır. Ayrıca HSYK 

tarafından kabul edilmiş “Bölge Adliye Mahkemeleri ve Adli Yargı İlk Derece 

Mahkemeleri 2016 Yılı Ana Kararnamesinde Uygulanacak Prensipler”2 isimli ilkeler 

de vardır; “Bölge Adliye Mahkemelerine İlişkin Prensipler” başlıklı kısmın 2. 

maddesine göre, Bölge Adliye Mahkemelerine başkan ve daire başkanı olarak atanan 

hakimler asgari 4 yıl, üye olarak atananlar ise asgari 3 yıl geçmedikçe bu 

mahkemelerden alınamazlar. Yine “İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararname 

Prensipleri” isimli bir metin de HSK tarafından yayınlanmış olup, bu metne göre de 

“… Daire Başkanı olarak atananlar için asgari hizmet süresinin dört yıl, üye olarak 

atananlar için üç yıl olarak uygulanmasına … karar verilmiştir.”3 Ancak aşağıda 

belirtilenlerden anlaşılacağı gibi, HSYK ve 16 Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliği 

sonrası ismi HSK olarak değiştirilen Hakimler ve Savcılar Kurulu, yargı 

bağımsızlığını güvence almak için kabul edilmiş bu kurallara dahi uymamakta, yeri 

geldiğinde 1, 2, 3 veya 7 hâkim için dahi kararnameler çıkarıp hakim ve savcıları - 

görev süreleri dolmadan, talepleri olmadan ve üst bir mahkemeye atamadan - başka 

illere tayin etmekte (tayin kararnamesi) ya da aynı ilde başka bir mahkemede 

görevlendirmektedir (müstemir yetki kararnamesi). 

1- 2014 Yılı Atamaları 

2. 15 Ocak 2014 tarihinde Adalet Bakanının teklifi üzerine, hâkim ve savcıların 

atamasını yapmakla yetkili HSYK 1. Dairesinin iki üyesi değiştirilmiştir.4 Bu 

değişiklikten hemen sonra, medyada “iktidarın 7 üyeli HSYK 1. Dairesinde üstünlüğü 

ele geçirdiği (4/7) ve istediği hâkim ve savcıları istediği yere veya göreve atayacağı” 

yorumları yapılmıştır.5 Bir gün sonra, 16 Ocak 2014 tarihinde HSYK 1. Dairesi 20 

                                                      
1 www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8063&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=  
2 https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/files/EK-1.pdf  
3 https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/files/EK-

1%20İdari%20Yargı%202018%20Yılı%20Ana%20Kararname%20Prensipleri%20.pdf  
4 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/29771/HSYK_Birinci_Dairesi_nde_degisiklik_.html 
5 https://bianet.org/kurdi/siyaset/152846-hsyk-1-daire-uyeleri-degisti; 

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/omer-sahin/hsykda-1-nolu-operasyon-1171044/     
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https://bianet.org/kurdi/siyaset/152846-hsyk-1-daire-uyeleri-degisti
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/omer-sahin/hsykda-1-nolu-operasyon-1171044/
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adli yargı hâkim ve savcısının görev yerini değiştirmiştir.6 24 gün sonra, 11 Şubat 

2014 tarihinde 123 hâkim ve savcının görev yerini değiştirmiştir. Aynı tarihte 43 idari 

yargı hakiminin de görev yeri değiştirilmiştir. 23 gün sonra, 6 Mart 2014 tarihinde 

115 adli yargı hâkim ve savcısı ve 12 idari yargı hakiminin görev yeri değiştirilmiştir. 

16 gün sonra, 22 Mart 2014 tarihinde 271 hâkim ve savcının görev yeri 

değiştirilmiştir.7 11 Haziran 2014 tarihinde toplam 2224 adli yargı hâkim ve savcısı 

ve 293 idari yargı hakiminin görev yeri değiştirilmiştir. 15 gün sonra, 26 Haziran 2014 

tarihinde 33 adli yargı hâkim ve savcısı ile 8 idari yargı hakiminin görev yeri 

değiştirilmiştir. 3 ay sonra, 26 Eylül 2014 tarihinde 153 adli yargı hâkim ve savcısı ile 

13 idari yargı hakiminin görev yeri değiştirilmiştir (Tüm bu atamalar için bkz. 

https://www.hsk.gov.tr/Kararnameler/2014.aspx) 

3. 13 Ekim 2014 tarihinde HSYK’nın 11 üyesi için seçim yapılmış ve 11 üyenin 

8’ini Adalet Bakanlığının desteklediği Yargıda Birlik Platformu üyeleri kazanmıştır. 

Yürütme erki tarafından doğrudan atanan veya belirlenen 7 üye ile HSYK’nın 22 

üyesinden 15’i (mutlak çoğunluğu) doğrudan yürütmenin belirlediği veya 

desteklediği adaylardan oluşmuştur. Yeni HSYK’nın oluşumundan hemen sonra 

yayınlanan 27.11.2014 tarihli ilk kararname ile özellikle seçimleri kazanan HSYK 

üyelerine rakip olan ve yüksek oy alan adaylar, talepleri olmadan ve görev süreleri 

dolmadan, çalıştıkları mahkemelerden alınarak başka illere atanmışlardır. Örneğin, 

Ankara Adliyesinde bir yıllık görev süresini dahi doldurmamış olan ve seçimlerde 

4816 hâkim ve savcının oyunu alan bağımsız aday Hâkim A.N.G., talebi olmadan 

Edirne iline atanmıştır. 

4. HSYK 1. Dairesi, 45 gün sonra, 27 Kasım 2014 tarihinde 50 adli yargı hâkim 

ve savcısı ile 6 idari yargı hakiminin görev yerini değiştirmiştir. Bir gün sonra, 28 

Kasım 2014 tarihinde 4 hâkim ve savcının daha görev yerini değiştirmiştir. 20 gün 

sonra, 18 Aralık 2014 tarihinde ise 66 hâkim ve savcının görev yeri daha 

değiştirilmiştir (bkz. https://www.hsk.gov.tr/Kararnameler/2014.aspx).  

2- 2015 Yılı Atamaları 

5. 2014 yılındaki son kararnameden 27 gün sonra, 15 Ocak 2015 tarihinde 784 

adli yargı hâkim ve savcısı ile 104 idari yargı hâkiminin (toplam 888 hâkim ve 

savcının) görev yeri değiştirilmiştir. 12 gün sonra, 27 Ocak 2015 tarihinde 19 adli 

yargı hâkim ve savcısı ile 5 idari yargı hakiminin görev yeri değiştirilmiştir. Bunlar 

arasında yaklaşık 6 ay önce Bölge idare mahkemesi üyesi olarak atanan hâkim Y. İ. 

de vardır. 36 gün sonra, 5 Mart 2015 tarihinde ise 25 adli yargı ve 2 idari yargı hâkim 

ve savcısının görev yeri değiştirilmiştir. 14 gün sonra, 19 Mart 2015 tarihinde de 10 

adli yargı hâkim ve savcısının görev yeri değiştirilmiştir. 12 Haziran 2015 tarihinde 

2401 adli yargı ile 265 idari yargı hâkim ve savcının görev yeri değiştirilmiştir. 15 

Ekim 2015 tarihinde ise 137 adli yargı ve 19 idari yargı hâkim ve savcısının görev 

yeri değiştirilmiştir (https://www.hsk.gov.tr/Kararnameler/2015.aspx). 

                                                      
6 Major Reshuffle in Turkish Judiciary Amid Graft Probe Row, HÜRRIYET DAILY NEWS (Jan. 16, 

2014), http://www.hurriyetdailynews.com/major-reshuffle-in-turkish-judiciary-amid-graft-probe-row-

61162  
7 More Judges and Prosecutors Reshuffled in Fresh Purge, HÜRRIYET DAILY NEWS (Feb. 11, 2014), 

http://www.hurriyetdailynews.com/more-judges-and-prosecutors-reshuffled-in-fresh-purge-62356  
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3- 2016 Yılı Atamaları 

6. 5 Haziran 2016 tarihinde 3228 adli yargı hâkim ve savcısı ile 518 idari yargı 

hakiminin görev yeri değiştirilmiştir. 25 gün sonra, 30 Haziran 2016 tarihinde 107 

adli yargı ve 6 idari yargı hâkim ve savcısının görev yeri değiştirilmiştir. 26 gün sonra, 

26 Temmuz 2016 tarihinde 8 hâkim ve savcının görev yeri değiştirilmiştir. 5 gün 

sonra, 1 Ağustos 2016 tarihinde 16 adli ve idari yargı hâkim ve savcısının daha görev 

yeri değiştirilmiştir. 2 Eylül 2016 tarihinde 1314 adli yargı ile 104 idari yargı hâkim 

ve savcısının görev yeri değiştirilmiştir. 25 gün sonra, 27 Eylül 2019 tarihinde de 174 

adli yargı ile 22 idari yargı hakiminin görev yerleri değiştirilmiştir. 21 gün sonra, 18 

Ekim 2016 tarihinde 102 idari yargı ile 222 adli yargı hâkim ve savcısının görev yeri 

değiştirilmiştir. 13 gün sonra, 1 Kasım 2016 tarihinde 117 adli yargı hâkim ve 

savcısının görev yeri değiştirilmiştir. 8 gün sonra, 9 Kasım 2016 tarihinde 170 adli 

yargı ile 18 idari yargı hâkim ve savcısının görev yeri değiştirilmiştir. 29 gün sonra, 8 

Aralık 2016 tarihinde de 69 hâkim ve savcının görev yeri değiştirilmiştir (bkz. 

https://www.hsk.gov.tr/Kararnameler/2016.aspx). 

4- 2017 Yılı Atamaları 

7. 2016 yılının son kararnamesinden 27 gün sonra, 4 Ocak 2017 tarihinde 8 

idari yargı ile 92 adli yargı hâkim ve savcısının görev yeri değiştirilmiştir. 15 gün 

sonra, 19 Ocak 2017 tarihinde de 16 hâkim ve savcının görev yeri değiştirilmiştir. 38 

gün sonra, 27 Şubat 2017 tarihinde 27 idari yargı ile 427 adli yargı hâkim ve savcısının 

görev yeri değiştirilmiştir. 37 gün sonra, 5 Nisan 2017 tarihinde 31 hâkim ve savcının 

görev yeri değiştirilmiştir. 34 gün sonra, 9 Mayıs 2017 tarihinde 1035 adli yargı hâkim 

ve savcısı ile 10 idari yargı hakiminin görev yeri değiştirilmiştir.  16 gün sonra, 26 

Mayıs 2017 tarihinde 8 idari yargı ve 77 adli yargı hâkim ve savcısının görev yeri 

değiştirilmiştir. 3 Temmuz 2017 tarihinde 780 ilk ve ikinci derece adli yargı hâkim ve 

savcısının görev yeri değiştirilmiştir. 13 Temmuz 2017 tarihinde de 154 ilk ve ikinci 

derece idari yargı hakiminin görev yerleri değiştirilmiştir. 15 gün sonra, 28 Temmuz 

2017 tarihinde de 110 adli ve idari yargı hâkim ve savcısının görev yeri 

değiştirilmiştir. 12 Ekim 2017 tarihinde de 20 idari yargı ile 267 adli yargı hâkim ve 

savcısının görev yeri değiştirilmiştir. 25 Aralık 2017 tarihinde de 3 idari yargı ile 92 

adli yargı hâkim ve savcısının görev yeri değiştirilmiştir (bkz. 

https://www.hsk.gov.tr/Kararnameler/2017.aspx).  

5- 2018 Yılı Atamaları 

8. 20 Mart 2018 tarihinde 30 idari yargı ve 326 adli yargı hâkim ve savcısının 

görev yeri değiştirilmiştir. 15 Mayıs 2018 tarihinde bir idari yargı ve 19 adli yargı 

hâkim ve savcısının görev yeri değiştirilmiştir. 25 Temmuz 2018 tarihinde 3019 adli 

yargı ve 301 idari yargı hâkim ve savcısının görev yeri değiştirilmiştir. 17 Ekim 2018 

tarihinde 346 adli yargı ve 29 idari yargı hâkim ve savcısının görev yeri 

değiştirilmiştir. 13 Kasım 2018 tarihinde de 143 adli yargı hâkim ve savcısının görev 

yeri değiştirilmiştir. 21 gün sonra, 4 Aralık 2018 tarihinde de 17 adli yargı ve 26 idari 

yargı hâkim ve savcısının görev yeri değiştirilmiştir (bkz. 

https://www.hsk.gov.tr/Kararnameler/2018.aspx). 

6- 2019 Yılı Atamaları 

https://www.hsk.gov.tr/Kararnameler/2016.aspx
https://www.hsk.gov.tr/Kararnameler/2017.aspx
https://www.hsk.gov.tr/Kararnameler/2018.aspx
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9. 31 Mayıs 2019 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu 3358 adli yargı ile 364 

idari yargı hâkim ve savcısının görev yerini değiştirmiştir. Tüm bu hususlarda detaylı 

bilgi için bakınız, https://www.hsk.gov.tr/Kararnameler/2019.aspx.  

10. 15 Ocak 2014 tarihi ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki atama sıklık ve 

rakamlarına, müstemir yetki kararnameleri ile, başka bir il ya da ilçeye tayin 

edilmeden, çalıştıkları adliyede, görev yaptıkları mahkemeden başka bir mahkemeye 

atanan hakimler dahil olmayıp, bu şekilde görev süresi dolmadan ve talebi olmadan 

başka mahkemelere atanan yüzlerce hâkim bulunmaktadır. Bu hususta detaylı bilgi 

için bkz. https://www.hsk.gov.tr/MustemirYetkiler.aspx. 

7- 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) m. 3 ve OHAL 

Süresince Yaşananlar 

11. 21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL süresince, 23 Temmuz 2016 

tarih ve 667 sayılı KHK m. 3 ile, en temel savunma hakkı dahi tanınmadan, 

HS(Y)K’nın tek taraflı işlemi ile 5000 civarında hâkim ve savcı, önce suçlu ilan 

edilerek (masumiyet karinesi ihlal edilerek) meslekten ihraç edilmiş (cezalandırılmış), 

daha sonra da kendilerini aklamaları beklenmiştir. 19 Temmuz 2018 tarihinde 

OHAL’e son verilmesine rağmen, 667 sayılı KHK m. 3’teki düzenlemenin geçerlilik 

süresi 25 Temmuz 2018 tarihli Kanun ile üç yıl daha uzatılmıştır. Böylece Anayasanın 

139. Maddesinde güvence altına alınan hakimlik teminatı 25 Temmuz 2021 tarihine 

kadar bir kanunla 3 yıl süresince askıya alınmıştır. OHAL sona ermesine rağmen, 10 

Ocak 2019 tarihinde 17 hâkim ve savcı da bu hüküm uyarınca HSK tarafından 

meslekten ihraç edilmiştir.8 Bu hüküm uyarınca, OHAL yürürlükten kaldırılmış 

olmasına rağmen, HSK 25 Temmuz 2021 tarihine kadar, istediği herhangi bir hâkimi, 

istediği her an, hiçbir adil yargılama süreci işletmeden meslekten ihraç edebilir. Oysa 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği tarafından yayınlanan bir raporda 

belirtildiği gibi, “Hakimler sadece ağır kusurlarının olması veya yeteneksizliklerinin 

varlığı durumunda ve sadece adil bir yargılama sonrası açığa alınabilir veya 

meslekten ihraç edilebilir” (Judges can be suspended or removed only on serious 

grounds of misconduct or incompetence after fair proceedings).9 

Sonuç 

12. Türkiye’de ortalama toplam hakim ve savcı sayısı 15 000 civarında olup, 

HS(Y)K sadece 15 Ocak 2014 tarihi ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında 24 500’den 

fazla hakim ve savcının görev yerini değiştirmiştir. 2014 öncesi HSYK’nın yerleşik 

uygulamaları dikkate alındığında, her yıl ortalama 2 000 hakim ve savcının olağan 

tayinlerinin yapıldığı varsayıldığında, bu rakamın 10 000’i normal tayinler olarak 

değerlendirilebilse de, kalan 14 500 atamanın normal tayinlerle bir ilgisinin olmadığı 

anlaşılmaktadır. Yukarıda belirtilen HS(Y)K uygulamalarından anlaşılacağı gibi, 

Türkiye’de HS(Y)K otoritesi altında görev yapan adli ve idari yargı ilk ve ikinci 

derece hakimlerinin hiçbirinin “belirli bir mahkemede belirli bir süre görev yapma 

güvencesi” yoktur. HSK istediği her an istediği herhangi bir hâkim için dahi tek kişilik 

dahi kararname çıkararak çalıştığı mahkemeden alıp başka bir adliyeye veya 

                                                      
8 www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-hsk-17-hakim-ve-savciyi-ihrac-etti-41079146  
9 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20285. 

https://www.hsk.gov.tr/Kararnameler/2019.aspx
https://www.hsk.gov.tr/MustemirYetkiler.aspx
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-hsk-17-hakim-ve-savciyi-ihrac-etti-41079146
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20285
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mahkemeye atayabilir. Yargı bağımsızlığının olmazsa olmazları arasında olan 

“hakimlerin görev süreleri dolmadan çalıştıkları mahkemeden alınamamaları 

ilkesini” güvence altına almak için yasal düzenleme yapılması gerektiği açıktır. Zira, 

bu hususta yasal boşluk olduğu açık olup, yapılması gereken, Hakimler Savcılar 

Kurulunu da bağlayacak bir kanuni düzenleme ile bu boşluğu doldurmaktır. Yapılacak 

yasal düzenlemede, tüm hâkimlerin atandıkları mahkemelerdeki görev süreleri 

dolmadan (bölgelere göre, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl veya 7 yıl), talepleri olmadan veya 

üst bir mahkemeye atanmadan, çalıştıkları mahkemeden alınamaması güvence altına 

alınmalıdır. Bu açıdan sadece çalışılan adliyeden başka bir adliyeye atanmama değil, 

aynı adliye içinde başka bir mahkemeye atanmama da garanti altına alınmalıdır. 

 

Brussels, 1 Temmuz 2019 


