
Hâkimler ve Savcılar Kurulundan: 

 

BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN 

ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN İLKE 

KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLKE KARARI 

 

MADDE 1 - 26/06/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 05/04/2017 tarihli ve 675/2 sayılı “Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim Ve 

Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu 

İlke Kararı’nın 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin, "sonuçlandırıp karara 

bağlayan ve yükselmek için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin, terfi dönemi 

içinde haklarında birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için en az 30, diğer bölgelerde çalışanlar 

bakımından en az 15 kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi ve düzenlenen kanun yolu 

değerlendirme formlarından %70’inin, kadastro davalarına bakan hâkimler yönünden ise 

%60’ının “çok iyi” ve “iyi” olması ile “zayıf” kanun yolu değerlendirme formlarının oranının, 

tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre %2’yi geçmemesi şartıyla “B” 

defterinde yükseltilmelerine Kurulca karar verilebilir." olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı İlke Kararının 10'uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin, 

"sonuçlandıranların terfi dönemi içinde haklarında birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için 

en az 30, diğer bölgelerde çalışanlar bakımından en az 15 kanun yolu değerlendirme formu 

düzenlenmesi ve düzenlenen kanun yolu değerlendirme formlarından  %70’i “çok iyi” ve “iyi” 

olup “zayıf” kanun yolu değerlendirme formlarının oranının,  tüm kanun yolu değerlendirme 

formlarının toplamına göre %2’yi geçmemesi şartıyla, “B” defterinde yükseltilmelerine 

Kurulca karar verilebilir." olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 3 - Aynı İlke Kararının 10'uncu maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinin, 

"dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan ve başarılı sayılmak için gerekli olandan daha üstün bir 

liyakat gösterenlerin,  terfi dönemi içinde haklarında birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar için 

en az 30, üçüncü bölgede çalışanlar bakımından en az 15 kanun yolu değerlendirme formu 

düzenlenmesi ve %70’inin, “çok iyi” ve “iyi” olması ile “zayıf” kanun yolu değerlendirme 

formlarının oranının,  tüm kanun yolu değerlendirme formlarının toplamına göre %2’yi 

geçmemesi şartıyla, “B” defterinde başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir." olarak 

değiştirilmiştir.  

MADDE 4 - Aynı İlke Kararının 10'uncu maddesine dördüncü fıkra olarak, “Bu 

maddenin uygulanmasında, Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları, bölge idare 

mahkemesi ve bölge adliye mahkemesi daire başkanları, üyeleri ile kadastro davalarına bakan 

hâkimler bakımından, terfi dönemi içinde haklarında belli sayıda kanun yolu değerlendirme 

formu düzenlenmesi şartı aranmaz.” eklenmiştir.   

MADDE 5 - Aynı İlke Kararına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu İlke Kararında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel 

Kurulunun 04.11.2020 tarihli ve 146-147/Terfi sayılı kararıyla yapılan değişiklikler, 

05.04.2017 tarihli ve 675/2 sayılı “Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim Ve 

Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu 

İlke Kararı’nın 10’uncu maddesinde değiştirilen kanun yolu değerlendirme formu sayılarına 

ilişkin hükümler 2020 Aralık terfi döneminden itibaren uygulanır.” 

 

MADDE 6 – Bu İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 7 – Bu İlke Kararı hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu yürütür. 


