Kanun Numarası

5536

Başlığı

HÂKĠMLER VE SAVCILAR KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR KANUN

Kabul Tarihi

29/06/2006

Kabul Edildiği Birleşim

22.Dönem 2.Yasama Yılı 122.BirleĢim

Cumhurbaşkanlığına Gidiş
Tarihi
Cumhurbaşkanlığından Geliş
Tarihi
Cumhurbaşkanınca Yapılan
İşlem
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete Numarası
Diğer Bilgiler

Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları
Kanun Tasarısının Metni

Dönemi ve Yasama Yılı

22/4

Esas Numarası

1/1220

Başkanlığa Geliş Tarihi

05/06/2006

Tasarının Başlığı

Hakimler ve Savcılar Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Tasarının Özeti

Hakim ve savcıların özlük haklarında iyileĢtirme yapılması amaçlanmaktadır.

Tasarının Son Durumu

KANUNLAġTI

Komisyon Tipi Adı

Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem

Tali Komisyon

06/06/2006 23/06/2006 Raporunu Vermedi

Adalet Komisyonu

Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 06/06/2006 23/06/2006 Raporunu Verdi

Karar Tarihi

22/06/2006

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1217
Kanun Numarası:

5536
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AYRIŞIK OY
Hükümet Tasarısı hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı üyeleri yanında SayıĢtay
meslek mensuplarının özlük haklarına iliĢkin düzenlemeler yapmaktadır. Ancak SayıĢtay
Denetçilerinin özlük hakları düzenlenirken kamuda benzer görevleri yapan merkezi denetim
elemanları kapsam dıĢında bırakılmıĢtır. Bunun doğru olmaması nedeniyle Alt Komisyon
oybirliği ile merkezi denetim elemanlarını da kapsama alan bir düzenlemeyi yapmıĢtır. Buna
iliĢkin madde metni Ģöyledir:
“Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra dokuz yılını
tamamlamıĢ ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiĢ olan SayıĢtay uzman
denetçisinin aldığı aylık ve ödeneklerinin net tutarları toplamının, kazanılmıĢ hak aylığı birinci
derecenin dördüncü kademesinde olan BaĢbakanlık baĢmüfettiĢinin aylık, ek gösterge, fazla
çalıĢma ücreti, ek ödeme, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali haklarının net tutarları
toplamından fazla olması halinde aradaki farkın; BaĢbakanlık ve bakanlık baĢmüfettiĢleri,
BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu baĢdenetçileri ve Maliye Bakanlığı baĢ hesap
uzmanları ile BaĢbakanlık ve bakanlıkların iç denetçilerinden A4 sertifikasına sahip
olanlardan;
a) Kamuda en az 20 yıl hizmeti bulunanlara % 35’i,
b) Kamuda en az 15 yıl hizmeti olanlara % 25’i,
denetim ödeneği olarak ödenir. Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye
tabi tutulmaz.”
Madde metninde belirtilen BaĢbakanlık ve bakanlık müfettiĢleri ile BaĢbakanlık
Yüksek Denetleme Kurulu denetçileri ve Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları, doğrudan
BaĢbakana veya bakana bağlı üst düzey denetim elemanları olup SayıĢtay Denetçileri gibi
kariyer meslek mensubudur.
Anılan denetim elemanları, üniversite mezunlarının en iyileri arasından titizlikle
seçildikten sonra, üstlenmiĢ oldukları görev ve sorumluluklarının gereği sıkı ve uzun bir
eğitime tabi tutulmaktadırlar. Sözkonusu denetim elemanları, yürüttükleri teftiĢ, inceleme,
vergi incelemesi ve soruĢturma çalıĢmaları yanında yolsuzlukların araĢtırılmasıyla ilgili olarak
TBMMAraĢtırma Komisyonlarında ve bağımsız üst kurulların denetiminde SayıĢtay denetçileri
ile birlikte çalıĢmakta, yolsuzlukların önlenmesi ve kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede,
gerektiğinde SayıĢtay denetçileri ile birlikte ortak çalıĢmalarda görev almaktadırlar.
Gerek denetimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması gerekse genç kuĢak denetim
elemanlarının daha iyi yetiĢmeleri için, söz konusu yetiĢmiĢ denetim elemanlarının
hizmetinden kamuda daha uzun süre yararlanılmasının yine kamunun yararına olacağı
açıktır.
Bu gerekçelerden hareketle Alt Komisyonca kamuda görevli üst düzey merkezi
dönetim elemanlarının statü, görev, yetki ve sorumlulukları göz önünde bulundurularak,
emsali SayıĢtay denetçilerinin özlük ve emeklilik hakları ile birinci derecenin dördüncü
kademesindeki BaĢbakanlık baĢmüfettiĢinin özlük hakları arasındaki farkın belli bir kısmının
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anılan denetim elemanlarına hizmet sürelerine göre kademeli bir Ģekilde ödenmesini
sağlayacak bir düzenleme yapılmıĢtır. Ancak yapılan düzenleme Komisyon görüĢmeleri
sırasında verilen bir önerge ile AKP grubunun çoğunluk oylarıyla tasarı metninden
çıkarılmıĢtır.
SayıĢtay Denetçileri ile merkezi denetim elemanları arasında ayırım yapan,
dengesizlik yaratan bu yaklaĢımı diğer bir ifadeyle alt komisyonca benimsenen düzenlemenin
tasarı metninden çıkarılmasını doğru bulmuyoruz ve buna katılmıyoruz.
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Trabzon
Ġstanbul
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Aydın
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