OLAY
Bay (B) hakim olduğu dönemde ... Adliyesinin 2007 yılı Nisan-Mayıs Aylarında yapılan
denetimi sırasında tebliğ edilen "öneriler ve tavsiyeler listesi"nde bazı özensizlikler ve
yanlışlıklar olduğu gerekçesiyle 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde 2007
yılı Müfettiş Hâl Kâğıdının tarafına bildirilmesini istemiştir. Hal kağıdının "orta" olduğunun
20.7.2007 tarihinde kendisine bildirilmesi sonrasında Bay (B) 31.8.2007 tarihinde müfettiş
tarafından önerilen "öneriler ve tavsiyeler listesi"ndeki eksiklikleri belirterek hakkında "orta"
olarak düzenlenen hâl kâğıdının "iyi"ye dönüştürülmesi isteğinde bulunsa da bu talebi
3.10.2007 günlü işlemle öneriler listesine itirazının süresinde olmadığı, hâl kâğıdına itiraz
müessesesinin de mevzuatta yer almadığı ve hâl kâğıdının sadece bilgi notu niteliğinde
olduğu belirtilerek reddedilmiştir.
Bunun üzerine Bay (B), hakkında “orta” olarak düzenlenen 2007 hal kağıdı ve bu işlemin
dayanağı olduğunu ileri sürdüğü 24.1.2007 günlü, 26413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
"Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin iptali istemiyle
17.10.2007 tarihinde bakılan davayı açsa da mahkeme açılan davayı süreaşımına uğradığı
gerekçesiyle reddetmiştir.
İLGİLİ MEVZUAT
2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU
Derece yükselmesinin koşulları:
Madde 21
Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların derece yükselmelerinin yapılabilmesi için;
a) Derecesi içinde iki yıl bulunmuş veya bu Kanuna göre bulunmuş sayılmaları,
b) Yükselmeye engel kesinleşmiş mahkeme hükmü veya disiplin cezalarının bulunmaması,
c) Ahlakî gidişleri, meslekî bilgi ve anlayışları, gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri işlerin
birikmesine sebep olup olmadıkları, çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri, alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin çalışmaları, göreve bağlılıkları ve
devamları, üst merciler ve müfettişlerce haklarında düzenlenen hâl kâğıtları ve sicil fişleri,
kanun yolu incelemesinden geçen işleri, örnek karar ve mütalâaları ve varsa meslekî eser ve
yazıları ile katıldıkları meslek içi ve uzmanlık eğitimleri göz önünde tutularak Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca ilân edilen derece yükselme ilkelerinde aranan koşulları
taşımaları gerekir.
Madde 24
Adalet müfettişleri, denetimleri sırasında inceledikleri belgelere ve gözlemlerine dayanarak
hakim ve savcılar hakkında düzenleyecekleri hal kağıtlarını ilgilinin gizli sicil dosyasına
konulmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderirler.
1103 SAYILI ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
Madde 89
Hal kağıtları; ilgilinin a ) Kimliği, b ) Kişisel ve sosyal özellikleri, c ) Mesleki bilgi ve
çalışması, ç ) Gerekiyorsa açıklama, müfettişin kanaati ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır.

Mesleki çalışma ve başarı bölümünde notlar zayıf, orta, iyi ve pekiyi olarak kabul edilmek
suretiyle ilgilinin mesleki bilgi ve çalışması belirlenerek bu husus hal kağıdının sonuç
bölümünün derece kısmına yazılmaktadır.

SORULAR
1- Hakim olduğu dönemde Bay (B) hakkında düzenlenen hal kağıdının dava konusu edilebilir
bir işlem olup olmadığını yazınız.
2- Bay (B)’nin Yönetmeliğe karşı açtığı davanın reddedilmesi hal kağıdının iptaline yönelik
davayı etkiler mi? Açıklayınız.
3- Mahkemenin 17.10.2007 tarihinde bakılan davayı süreaşımı gerekçesiyle reddetmesi
hukuka uygun mudur? Yazınız.

