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:
: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)

ŞİKAYETİN KONUSU

: …. Hakimi iken … … terfisi için HSYK tarafından derece
yükselmesi incelemesi sonucu .. derecede (B) defteri ile bir
üst dereceye yükselme işleminin dayanağı olan sicil fişinin,
sicillerin objektifliği ilkesi gereği olumsuz bir tespit
içermemesinden dolayı genelgeye ve ilke kararlarına aykırı
terfii yaptırıldığı gerekçesiyle iptal edilerek (C) defterinde
mümtazen yükselmesi yönünde tavsiye kararı verilmesi
istemine ilişkindir.

ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ : 31.3.2015
Şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda;
KARAR
Şikâyetçi başvurusunda, … Hakimi olarak görev yaptığı dönemde …. terfi döneminde Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu .. Dairesi tarafından B defteri ile yükseltildiğini, Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu .. Dairesinin bu işlemine karşı …. tarihinde yeniden inceleme talebinde bulunduğunu, ilgili
dairenin …. tarihli kararı ile talebinin reddedildiğini, bunun üzerine HSYK Genel Kurulu’na
başvurarak kararın itirazen incelenmesini talep ettiğini, HSYK Genel Kurulu’nun da … tarihli
kararında aynı gerekçeyle itirazını reddettiğini, hakkında düzenlenen sicil fişinde üst dereceye terfi
durumunun ''layıktır, yükselebilir'' şeklinde düzenlenmiş ise de, aynı Daire Başkanınca sonradan C/M
( Yükselebilir) şeklinde ibare yazılarak HSYK’ya gönderildiğini, bu ibarenin HSYK tarafından (C)
defterinde Mümtazen yükselebilir şeklinde değerlendirilmediğini, sicil fişinin içeriğinin (A) defterinde
yükselebilir şeklinde olduğu düşünülse dahi, .. aylık meslek içi eğitimde çıkardığı iş miktarı ile ''çok
iyi'' şeklinde düzenlenen değerlendirme formu, sicil fişi içeriğinde olumsuz bir tespitte bulunulmaması
ve sicillerin objektifliği hususları gözetildiğinde, genelgeye aykırı terfi yaptırıldığını belirterek,
HSYK’nın ... Derecede (B) defterinde yükselme işleminin iptal edilmesi ve (C) defterinde
yükseltilmesi yönünde tavsiye kararı verilmesini Kurumumuzdan talep etmiştir.

6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun görevi” başlıklı 5 inci maddesinde;
Kurumun, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve
davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk
yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevli olduğu, ancak
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler, Yasama
yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar ile Türk
Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetlerinin Kurumun görev alanı dışında olduğu
düzenlenmiştir.
Söz konusu şikayet başvurusunun ön incelemesi neticesinde, şikayet edilen idare olarak gösterilen
“Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”nun bir yargı organı değil idari bir makam olduğu, Kurum
Kanununun mezkur maddesinde HSYK kararlarına karşı Kamu Denetçiliği Kurumu’na
başvurulamayacağına dair bir hüküm bulunmadığı ve ilgili başvuruda Kurulun, idari bir işlemde
bulunduğu tespit edildiğinden, HSYK'dan bu bağlamda bilgi, belge ve iddiaya karşı diyecekleri talep
edilmiş, Kurulca da istenen hususlara cevap verilmiştir. Kurumumuzun söz konusu idari işlemi, insan
haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk ile, tutum ve davraniş
yönlerinden incelemesinde ve araştırmasında engel bir hususun olmadığı değerlendirilmiştir.
İnceleme ve araştırma süreci devam ederken şikayetçi… 2015 tarih ve … sayı ile Kurumumuz
kayıtlarına giren dilekçesinde, şikayetinden vazgeçtiğini belirtmiştir.
28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu
Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Şikayetten Vazgeçme"
başlıklı 26 ncı maddesinde; şikayetçinin, karar verilinceye kadar şikayetinden vazgeçebileceği, bu
durumda Kurumun inceleme ve araştırmasını sonlandıracağı, mezkur Yönetmeliğin “İnceleme ve
araştırmanın sonlandırılmayacağı haller” başlıklı 30 uncu maddesinde; şikayetten vazgeçme…
hallerinde şikayet konusunun; insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere, kadın haklarına, çocuk
haklarına ve kamuyu ilgilendiren genel konulara yönelik olması durumunda inceleme ve araştırmaya
devam edilebileceği, “Karar verilmesine yer olmadığına dair karar” başlıklı 34 üncü maddesinde
ise; Kurumun, şikayetçinin başvurusundan vazgeçmesi üzerine inceleme ve araştırmanın
sonlandırılması halinde karar verilmesine yer olmadığına dair karar verileceği, hüküm altına alınmıştır.
Şikâyet dosyasının incelenmesinden, şikâyetçinin şikâyetinden vazgeçtiği, öte yandan şikâyet
başvurusunun mahiyeti itibarıyla bahse konu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi kapsamına girmediği
anlaşıldığından, yukarıda anılan hükümler uyarınca şikâyet başvurusu hakkında KARAR
VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.
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