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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

24 Aralık 1981 Perşembe 

'Üç oturum yapılan bu birlleşli'mıde : 
8 Mart 1950 TarMi, 5590 Sayılı Kanunim Adı 

.'ile Baızı Maddelerimin, Değiştirilmesi ve Bu Kamuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dalir Kanuni 
Tasarısı (1/195, 1/196) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 
mdi ek) kalbuJ edildi. 

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu (ile As
kerî Hâkimler Kanuınunda Değişiklik Yapılması 
Hakkımda Kanun Tasaırısnnıin (1/256) (S. Sayısı : 3*10) 

çerçeve 1 nüi maddesi içindeki 80 tııoi miaddesi Ko
misyona geri verildi; yürürlük ımaddesfiıne kadar di
ğer maddeleri kabul olundu. 

25 Aralık 1981 Ouma günü sıaat 10.00'da tapla-
mimak üzere bıiıHeşiım© saıat 18.36'da son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»»« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kıenaın EVREN (Devlet Başkanı, Genıellkuriîi'ay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKAYA (Hv. K. K. »ye. Millî Güvenlik Konseyi Üyesî) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn, K. ve MfllK GüveriJilk Konseyi ÜyeslO 

BAŞKAN — Millî Güvenliik Konseyinin 88 nci iBirleşliminli açıyorum. 

II. —• KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu 
ile Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve MUlî Savunma Ko
misyonu Raporu. (1/256) (S. Sayısı : 310) (1) 

iBASKAN — Gündemimize göre, kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşülmesine haşUınyoruz. 

/Birinci sırada, dün görüşüp ide bir maddesinli Kb-
misyonıa iade ettiğimiz, Askerî Yüksek idare Mahke
mesi Kanunu ile Askerî Hâkimller Kanumuminda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ıbülum-
makıtadırj 

ıŞimd'i, Komisyona iade edilen çerçeve 1 nci mad
deye bağlı 80 nci maddesiniin gctfüşütaesiiıne başliryo-

(1) 310 S. Sayılı basmayazt 
87 nci Birleşim tutanağına ektidir. 

24.12,1981 tarihli 

TUZ. ıBu konudaki Komisyon Raporu da daha evvel 
dağıtılmıştı. 

Millî Savunma Komisyonu Başkamı ve Bakanlık 
temsiUıcileri yerlerini almışlardır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAS-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkamı) — 
Sayın Başkanım, usul hakkımda kısa bir maruzatta 
'bulunacağım. 

Dün kabul buyurülan metinde, çerçeve maddeye 
bağlı 6 mcı maddede «Genel Sekreterllik ve Kalem
ler» maddesi var. Birada, yüksek malıumları, «Aske
rî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunum 
seçeceği bir üye genel sekreterllik görevinli yapar; bu 
görev için ayrıca kadro verilir» ilbaresli var. Bunlum, 
askerî hâkim sınıfından olması murat edilimliş dlma-
sına rağmen, buraya yazıtoamışttır, 
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BAŞKAN — O halde, bu 80 nci maddeden sanıra 
tekriri müzakere yolu ile o konuyu yeniden görüşü-
ruz< 

'80 nci maddeyi okutuyorum : 
«Çeşitli hükümler : 
MADDE 80. — a) Askerî Yüksek idare Mah-

'kemesinin hâkim sınıfından olan Başkan, Başsavcı, dai
re başkanları ve üyeleri; aylık, ek gösterge, ödenek, 
meslekte ilerleme ve yaş hadleriyle, emeklilik ve diğer 
özlük hakları yönünden, Askerî Yargıtay Başkanı, 
Başsavcısı, daire başkanları ve üyelerine uygulanan 
hükümlere tabidir. 

b) Hâkim sınıfından olmayan üyeleri ise; aylık, 
ek gösterge, yanödeme, hizmet ödeneği gibi ödeme
ler, meslekte ilerleme ve yaş hadleriyle, emeklilik ve 
diğer özlük hakları yönünden emsalli subaylara uy
gulanan hükümlere tabidir. Ancak bu üyelerin, yu
karıda belirtilen çeşitli ödemeler sonucu bir ayda al
dıkları -net tutarlar, aynı rütbedeki hâkim üyelerin 
bir ayda aldıkları1 net tutarlardan az ise, aradaki fark 
ayrıca tazminat olarak kendilerine ödenir. Uçuş Hiz
metleri Tazminat Kanunu ile Denizaltı, Dalgıç ve Kur
bağa Adam Tazminat Kanunu hükümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — Evet; bunu bu şekilde düzenlediniz. 
Bu suretle, hâkim sınıfından olmayan diğer subay
lar, bir ıkere kendi ödeneklerini alsın; çünkü subay
dır o, onun ek göstergeleri, başka ıtüriü yanödemeleri 
var. Buraya daimî değil, muvakkat olarak geliyor, 
yarın gidecek; o haklarını alsın. 

Ben oraya bir de, «aynı rütbe ve kıdemdeki» de
mek işitiyorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Olabilir tabiî. 

BAŞKAN — Aynı rütbe ve kıdemdeki hâkim ar
kadaşı arasında fark varsa, az alıyorsa, aradaki farkı 
tazminat olarak verelim. !Bu, en doğrusu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başikanım, yürürlükteki metin tersti; yani «Hâ
kim sınıfı subayların almakta bulundukları ek göster
ge ve ödenekleri alırlar» tarzında idi. Bu, tatbikatta 
sıkıntı verdi. 

BAŞKAN — Tabiî, onları almıyor, kendininkini 
almıyor, hâkimlere tabi oluyordu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK {Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Şimdi diyoruz ki : .«Hâkim sınıfı olan kişiler, Askerî 
Yargıtaydaki emsalleri gibi; hâkim sınıfı olmayan da, 
Silahlı Kuvvetlerdeki emsalleri gibi... Zaten, hâkim 

sınıfı, Silahlı Kuvvetlerde hem rütbeden daha az al
dığı takdirde, tazminatı, aradaki farkı alıyor. Geçen 
kabul buyurduğunuz öyle idi. Şimdi diyoruz ki, hâ
kimler çok alırsa, subaylar aradaki farkı alsın; subay
lar ço<k alırsa, hâkimler aradaki farkı alsın. Daha iyi 
bir düzenlemenin içine girmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız burada (b) fıkrasında «Mes
lekte [ilerleme» tabiri kullanıyorsunuz. 

'«Meslekte ilerleme» değildir bizde kullanılan ta
bir; «yükselme»dir, terfi yani. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — Bulunduğu rütbede yüksel
me. 

BAŞKAN — «Meslekte ilerleme» diye bizde bir 
tabir yoktur. 

TÜMGENERAL FUAT AVCI (Millî Savunma 
Bakanlığı Temsilcisi) — «Bulunduğu rütbede yüksel
me» tabiri var. 

BAŞKAN — «Yükselme»'tabiri vardır, «meslek
te ilerleme» diye yoktur. O, meslekte ilerlemeyi, «yük
selme» diye düzeltelim; bir de, aşağıda, «aynı rütbe 
ve kıdemdeki hâkim» diyelim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Bir noktayı daha açıklamama müsaade buyurun. 

Şimdi, Uçuş Hizmetleri Tazminat Yasası ile De
nizaltı, Dalgıç, Kurbağa Adam Tazminat Yasasının 
numaralarını yazmadık efendim, değişebilir diye; o ta
birleri kullanmış oluyoruz. Eğer denizaltı sınıfından 
veya pilot sınıfından bir kişi buraya gelirse, onları 
dahi ayrıca alacak. 

BAŞKAN — Evet, «onlar saklıdır» diyor zaten. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK. (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet; çünkü, onlar çıktıktan sonra aradaki farkı ala
cak; ama onları herhalde alacak. Uygulama o tarzda. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Paraşütçü 

de var; ama tabiî o uçuş hizmetlerimin içine giriyor. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
içine giriyor, evet. 

BAŞKAN — 80 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. 

Buyurun. 
ORGENERAL TAHSlN ŞAHİNKAYA — Şim

di 'burada, gerekli düzeltmelerden sonra, gerek hâkim
lerde, gerekse subaylarda, «yükselme ve yaş hadleriy
le emeklilik...» diyoruz. 
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Emeklilik, sade yaş haddiyle değil ki, efendim. 
Emeklilik de olabilir... Yani, yaş haddiyle ne alakası 
var ki?.. 

BAŞKAN — Hayır, yaş hadleriyle emekli değil; 
«yaş hadleri ve emeklilik» demek o; yani «yaş had
leri ile» olacak o. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Ta
mam; «ile» olacak. 

(BAŞKAN — Yani-, yaş haddi dolayısıyla emek
lilik değil. «Yaş 'hadleri ve emekliliik ve diğer» de de
nebilir ama... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır; 
«yükselme, yaş hadleri ve emeklilik...» 

BAŞKAN — «Yaş hadleriyle» demeyelim; «yaş 
'hadleri, emeklilik ve diğer özlük hakları yönünden...» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Evet, 
yukarıda da aynı şekilde, öyle, hâkim sınıfı için de 
öyle : «Yaş hadleri, emeklilik...» 

BAŞKAN — Demek ki, öyle de anlaşılabiliyor. 
Maddeyi son şekliyle bir daha okutuyorum : 
«Çeşitli hükümler : 

MADDE 80. — a) Askerî Yüksek İdare Mah
kemesinin hâkim sınıfından olan Baş/kan, Başsavcı, da
ire başkanları ve üyeleri; aylık, ek gösterge, ödenek, 
yükselme ve yaş hadleri, emeklilik ve diğer özlük hak
ları yönünden, Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, 
daire başkanları ve üyelerine uygulanan hükümlere 
tabidir. 

b) Hâkim sınıfından olmayan üyeleri ise; aylık, 
ek gösterge, yanödeme, hizmet ödeneği gibi ödeme
ler, yükselme ve yaş hadleri, emeklilik ve diğer özlük 
hakları yönünden emsali subaylara uygulanan hüküm
lere tabidir. Ancak bu üyelerin, yukarıda belirtilen 
çeşitli ödemeler sonucu bir ayda aldıkları net tutar
lar, aynı rütbe ve kıdemdeki hâkim üyelerin bir ayda 
aldıkları net tutarlardan az ise, aradaki fark ayrıca 
tazminat olarak kendilerine ödenir. Uçuş Hizmetleri 
Tazminat Kanunu ile Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa 
Adam Tazminat Kanunu hükümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — Evet; bu madde üzerinde başka söz 
isteyen? Yok. 

80 nci maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, geçen birleşimde kabul edilmiş olan 6, 7, 8, 
9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 37, 40, 
41, 43, 48, 56, 62, 63, 71, 79, 80 ve 86 ncı malddel©-
rikı bağlı olduğu çerçeve 1 inci malddeyi oylayacağım. 

(Söz ajlmaik isteyen (var mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, tekriri müzakere talebimiz var. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, çerçeve madde ile getirilen 6 ncı 
maddede; .«Askerî Yüksek İdare Mahkemesi iBaşkan-
lar Kurulunun seçeceği bir üye genel sekreterlik gö
revini yapar. Bu görev için ayrıca kadro verilir» iba
resi vardı. 

Komisyonun maksadı, hâkim sınıfından olan kişi 
idi; fakat biz bunu buraya açık seçik, «hâkim sınıfı» 
diye yazmadık. İlerideki uygulamada, subay sınıfı da 
olabilir diye bir tereddüt hâsıl olabilir; çünkü ayrıca 
da kadro vereceğiz kendisine. 

Eğer kabul buyurulursa, «Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Başkanlar Kurulunun, hâkim sınıfından 
seçeceği bir üye Genel Sekreterlik görevini yapar. Bu 
görev için ayrıca kadro verilir» şeklindeki 'ifade daha 
açık olacaktır, 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Komisyon Başkanı 
arkadaşımızın bu 1 inci çerçeve maddeye bağlı 6 ncı 
madde üzerinde böyle bir teklifi var. 

'Binaenaleyh, bu maddeyi görüşmeye almak için 
tekriri müzakereye sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Komisyon Başkanı Başkaynak'ın teklifini 
dinledik; bu üyenin, yani genel sekreterliğe seçilecek 
üyenin, hâkim sınıfından olmasını ileriye sürüyor. 

ıBu konu hakkında söz almak isteyen vaır mı?.. 
Yok. 

O halde 6 ncı maddeyi şimdi bu şekliyle bir de
fa daha okutuyorum : 

«Genel Sekreterlik ve Kalemler : 
MADDE 6. — Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 

Başkanlar Kurulunun hâkim sınıfından seçeceği bir 
üye Genel Sekreterlik görevini yapar. Bu görev için 
aynca kadro verilir.» 

BAŞKAN — Tamam, ötekilerde zaten bir deği
şiklik yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
etenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başka tekriri müzakere teklifi var mı?.. Yok. 
O halde, şimdi kabul edilmiş bulunan 6, 7, 8, 9, 

10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 37, 40, 
41, 43, 48, 56, 62, 63, 71, 79, 80, 86 ncı maddelerin 
bağlı olduğu çerçeve 1 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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9 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanunun 8 nci maddesine 

bağlı ek geçici 2 nci maddesi yayımı tarihinde, diğer 
maddeleri yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Buyurun.' 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başjkaınıım şöyle : Kanun, Pazartesi yayımlan
dığı zaman 15 gün sonra yürürlüğe girecek; ancak 
•bu 15 gün içinde seçim imkânını vermek için ek geçi
ci 2 nci maddesi 'hemen yürürlüğe konacak. 

BAŞKAN — Evet. 
9 ncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tüm'ünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

2. — Danıştay Kanunu Tasarısı ve Adalet Komis
yonu raporu. (1/260) (S. Sayısı : ,309) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin ikinci sıra
sına geçiyoruz: 

İkinci sırada, Danıştay Kanunu Tasarısı ve hu ko
nuda hazırlanmış Adalet Komisyonu Raporu yer alı
yor, 

Bu rapor 309 S. Sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Başkanı ve Sayın Bakanlar ve 

ilgili arkadaşlarımız yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum ve çok kısa bir izahatta bulunmak üzere ilk sö
zü Komisyon Başkanı Başkaynak'a bırakıyorum. 

Buyurunuz efendim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Millî Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, yüksek malûmları olduğu üzere, 521 
sayılı Danıştay Kanunu, 24.12.1964 tarihinde yürür
lüğe girerek, uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 

Danıştay Kanunu kabul edildiği zaman, Danışta-
yın hem bidayet mahkemesi, hem de temyiz mahke-

(1) 309 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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mesi olarak tek görev ifa ettiği düşünülerek o tarz
da düzenlenmiştir. 

Halen Hükümetimiz, 16 Ekim 1981 tarihinde, bun
dan böyle idarî eylem ve işlemleri iki kategoride müta
laa etmiştir : 1. Bidayet mahkemesi olarak mahal
linde, yani haksız fiilin işlendiği veya bir başka de
yimle, menfaati muhtel olan kişilerin, bulundukları 
mahallerde dava açabilmeleri için, buna imkân sağ
lamak üzere, bulundukları yerde idare mahkemeleri, 
vergi mahkemeleri ve bunların üzerinde bölge idare 
mahkemesi ve bölge vergi mahkemesi ihdasını öngör
müş; bunların kararlarına itirazların ise, aynen Yargı-
tayda olduğu gibi, temyiz edilmesini ve dolayısıyla 
konunun Danıştayda rüyet edilmesini öngörmüştür. 

Ayrıca, 'Bakanlar Kurulu, üçlü kararname gibi ve
ya genel ilkeler itibariyle, geneli ifade eden birta
kım tasarrufların da ilk ve son merci olarak Danış
tayda dava konusu edilmesini düşünmüştür. 

Bu nedene dayalı olarak Danıştay Yasasını yeni 
baştan ele almış; hem bidayet mahkemesi olarak, hem 
temyiz mahkemesi olarak düşünmüş; ayrıca Danışta-
ya dayalı olarak, mahallinde bulunan idare mahkeme
lerinin ve bölge idare mahkemelerinin de var oldu
ğunu düşünmüş, oraların kuruluş, yetki ve görevleri
ni düzenlemiş. 

Halen yürürlükte bulunan Danıştay Yasasına gö
re, kanunun bizatihi içerisinde yargılama usulü var; 
ama bundan böyle umumî adliyede olduğu gibi, ge
rek mahal mahkemeleri, gerekse Yargıtay yargılama 
usulü bakımından, özel ve tek bir sisteme bağlı oldu
ğu için, aynı prensip ve ilkeye sadık kalarak, gerek 
idare mahkemesi, bölge idare mahkemesi, vergi mah
kemesi ve bölge vergi mahkemelerinin, gerekse Danış
tayın tek bir yargılama usulüne tabi tutulmasını ön
görmüş; 3 tane kanun tasarısını bir bütün olarak, bir 
glop olarak yüksek huzurunuza getirmiş bulunmak
tadır. 

Komisyonumuz, konuyu bir tüm olarak ele aldı, 
inceledi; Hükümetten gelen kanun tasarısının prensip
lerine dokunmamakla beraber, mahal mahkemeleriyle, 
Danıştayın daha iyi, akıcı, daha adil, daha süratli 
çalışmasını ve Danıştayın mevcut sisteminin daha rea-
lize edilmesini öngörerek, kanun tasarısını ufak tefek 
değişikliklerle kabul etmiş bulunuyor. 

Maddelere geçildiğinde, teknik konularda bilgi 
vermek üzere arkadaşlarımız da hazırlar. Tümü üze
rinde maruzatta bulunmam bundan ibaret olacak. 

Yüksek takdir ve tensiplerine sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Efendim, tümü üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Danıştay Kanunu Tasarısı 

BlRÎNCt BÖLÜM 

Kuruluş 

Danıştay : 
MADDE 1. — Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahke
mesi, danışma ve inceleme merciidir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağımsızlık ve Yönetim : > 
MADDE 2. — 1. Danıştay bağımsızdır. Yöneti

mi ve temsili Danıştay Başkanına aittir. 
2. Danıştayın hükümetle ilıgil'i işleri Başbakanlık 

aracılığı ile yürütülür. 

•BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 neü maddeyi okutuyorum: 
Danıştay Meslek Mensupları -. 
MADDE 3. — Danıştay meslek mensupları Da

nıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay baş
kan vekilleri, Daire Başkanları ile üyelerdir. 

BAŞKAN — Danıştay, ayrı bir meslek mi oluyor 
efendim? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu sözcüsü) — Evet. Adlî yargı, 
idarî yargı diye İki bölüm olması nedeniyle, idarî 
yargı mensupları olarak Danıştay mensupları... 

(BAŞKAN — «Danıştay mensupları» deseydiniz. 
HÂKİM TUĞGENERAL, MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bu husus Yargıtay konusunda da var. 
Burada getirilen değişiklik sadece şudur: Eskiden, 
meslek: mensuplarının içerisine Danıştay üyeleri il© 
beraber, Başjkanunsiözcüsü, yardımcıdan ile, kanun 
isiözcüleri, tetkik hâkimleri de giriyor idi; biz bunu 
ayarladık. Tetkik hakimleri ile Danıştay savcıları, 
Hâltoimler Savcılar Yasasında zaten yer alıyor; Hü-

Ikümet sadece Danıştay meslek mensuplarına, Da
nıştay üyelerini hasrediyor. Biz de bunu bu tarzda 
benimsedik. 

iBAŞKAN — Hayır; bir meslek değildir. Yani 
(hâkim sınıfından veya idarî görevden, mesela vali
likten aldığımız 'bir arkadaşı oraya vermişiz. Ya
lın, öbürgün «Ben tekrar görevime döneceğim» der
se bu arkadaş?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — O za
man, o ayrı. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Statü kalkar. 

(BAŞKAN — İşte, tamam; yeni bir imeslek değil 
o yani. Esas mesleği başka; orada bir vazife görü
yor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Danış-
tayda bulunduğu sürece, Danıştay meslek mensubu
dur. 

•BAŞIKAN — Eskiden beri böyle midir bu? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Böyle 
efendim. 

IMüsaade ederseniz, aynı maddeyi okuyacağımı 
efendim. 

ı«Dannşltay meslek mensupları şunlardır y 
a) IBirinei Başkan, daire başkanları ve üyeleri ile 

iBaşkanun sözcüsü. 
b) IBaşkanunsözcüleri, başyardımcıları ve yar

dımcıları» 
IBiz 'bu alttakileri çıkardık; onlar hâkim, savcı 

sınıfıdır; Ibaşka görevlere de gidebilirler; ama yu
karıdakileri, Danıştay üyesi olma hakları saklı kaldığı 
sürece veyahut da o haklarını muhafaza ettikleri sü
rece bir başka göreve gitme olanakları yok. Bu du
rum Yargıtayda da aynen böyledir. 

Arz ederim. 

(BAŞKAN — Yani, mecbur olunmadıkça alına
mıyor; suç işlemedikçe veya kenldisinin arzusu olma
dıkça... O bakımdan, artık orası bir meslek kabul 
ediliyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ora
da çalışan diğer memurlar vesaire, idarî hizmetleri 
görenler meslek mensubu değiller. 

IBAŞKAN — Onlar değil, zaten sayılmış, Danış-; 
ıtay mensuplarını saymış. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
(Müsaade eder misiniz? 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
, ADALET BAKANI CEVDET MiENTEŞ — Bir 
'de kolaylık getiriyor efendim. «Danıştay meslek men
supları» denince bir şey ifade ediyor: «Danıştay 
Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay Başkanve-
Ikilleri» terimlerini ayrı ayrı söylemeye gerek kal
maz; «Danıştay meslek mensupları» deyince, hep
sini içine alır. İfade kolaylığı bakımından da yarar-
lıdıır. 

BAŞKAN — Dışarıda da sorulduğu zaman, «ne
redesin?»; «Danıştay üyesiyim» ıdiyior; yani, «faâki-
ım'im» demiyor, «Danıştay üyesiyim» diyor. O ba
lkımdan meslek kabul edilmiş. 

3 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
©fendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Teminat : 
MADDE 4. — Danıştay 'Başkanı, Başsavcı, Baş

kan vekilleri, daire başkanları ve üyeler yüksek 
mahkeme hâkimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ve kanunların kendilerine sağladığı te
minat altında görev yaparlar. 

IBAŞKAN — Eskiden de böyleydi zaten. 
(HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Aynıdır. 
IBAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. I 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

(Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : N 

Karar Organları: 

MADDE 5. — Danıştayın karar organları şun
lardır : 

a) Daireler, 
Ib) Danıştay Genel Kurulu, 
c) idarî İşler Kurulu, 
id) idarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 
e) Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 
If) İçtihatları Birleştirme Kurulu, 
g) Başkanlık Kurulu, 
Ih) Yüksek Disiplin Kurulu, 
i) Disiplin Kurulu. 
IBAŞKAN — Hükümetin teklifi ile Komisyo

nun metni arasındaki fark nedir? 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu sözcüsü) — Arz edeyim efen
dim. 

Burada yaptığımız değişiklik Komisyon olarak; 
organları, üçüncü bölümdeki sırasına göre sıralamış 
'bulunuyoruz. Bir de, İdarî Daireler Kurulu olanak 
Hükümet metninde görülen idarî dairelerin oluşum 
maddesi var, 16 ncı maddede. Burada, yalnız idarî 
daireler başkan ve üyelerinden kurulmuyor; vergi ve 
idarî dava daireleri genel kurullarından da seçimle 
oraya katılıyor, üyeler geliyor. O itibarla, «İdare 
Daireler Kurulu» dediğimiz zaman, âdeta idarî 
ıdaire başkan ve üyelerinden teşekkül ediyor intilbaı 
uyanıyor. Halbuki, dava dairelerinden de üye katıl
ması nedeniyle ismini değiştirdik; o kadar. 

BAŞKAN — Hükümetimizin bir diyeceği var mı 
efendim? 

IDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir 
nokta var; Komisyon nasıl düşünür diye sormak 
isterim Sayın Başkanım: Acaba «İdarî İşler Kurulu» 
ımu daha iyi olur, «idari işler Genel Kurulu» mu? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
l(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Genel kurul değffl-
ıdir efendim. 

IDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet; 
oldu efendim. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORAMIlRAL NEJAT TÜMBR — Bu madde 

5teki karar organlarının diziliş sırası, aynı zaman-1 

da bunun iç bünyesinin kıdem sırasını da gösterir 
mi; yoksa tamamen serfeest, gelişi güzel mi dizilmiş
tir? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
i(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Hayır efendim, öyle 
değil. Üçüncü bölümdeki sıraya giöne sıraladık. Ge
len Hükümet tasarısı üçüncü bölümdeki sıraya uy
muyordu. Biz hem o sıraya uydurduk, hem de yal
nızca bir isim değişikliği yaptık. Yaptığı işin daha 
ziyade önemi dikkate alınıyor. Danıştayın en mühim 
organı, dairelerdir; karar organı birinci derecede, 
dairelerdir; ona göre bir sıralama yapılmıştır; yok
sa, önemine göre değil; verdiği karar dikkate alınarak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yasa, 
üçüncü bölümünde, karar verecek organları bir sıra
ya tabi tutmuş; fakat 5 nci maddede aynı sırayı 
muhafaza etmemiş. Bunları ona göre düzelttik. 

IBAŞKAN — Yoksa 'bir kuruluş değildir bu; 
genel kurulu, genel kurula bağlı daireler şeklinde 
değil. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÖNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Hayır, değil. 
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DEVLET BAKANI ÖJHAN ÖZTRAK — Hat- I 
ta, önem sırası dalhi denemez, isabetli olmaz. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

bundan evvelki kanunlarda madde ve fıkraları sıra
larken bu (i) harfine bir çok yerlerde (ı) dedıilk; bu
lada (i). 

Buna bir karar verelim; ya (i) ya (ı)« I 
/BAŞKAN — Evet, noktasız olacak. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — (i) kullanılmıyor; 
'haklıdır komutanım. 

BAŞKAN — Doğrudur, (i) kullanılmaz, yalnız (j) 
kullanılır, ondan sonra (j) ye geçer. 

5 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. I 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Genel Sekreterlik :i 

MADDE 6. — 1, Danıştay Başkanının seçeceği 
bir üye Danıştay Genel Sekreterliği görevini yapar. 

2. Birinci sınıfa ayrılmış Danıştay tetkik hâkim
lerinden veya savcılarından en çok İkisi genel sekre
ter yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Genel Sek
reterlik hizmetleri için yeteri kadar savcı, tetkik hâ
kimi ve memur verilir. I 

BAŞKAN — Şimdi burada gene, kanun tekniği 
bakımından, 5 nci maddeyi fıkralarken a, b, c, d fa
lan dedik; burada 6 ncı maddede de 1, 2 koyduk. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKt GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Arz edeyim : Diğerlerin
de doğrudan doğruya giriş yok. Başta bir cümle ol- I 
düğü takdirde... 

BAŞKAN — Ama o da rakam, o da rakam. Mad
de 6; ondan sonra tekrar \\> geçiyoruz. Bu eğer 6 
olsaydı, 6'nın 6'sı falan olacaktı. I 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk' 
Danışmanı) — Efendim, kanun tekniği (bakımından, 
her müstakil fıkraya bir numara veriliyor. 

IBAŞKAN — Fıkra olduğu için bunlar, müstakil 
fıkra. O halde, buradaki rakamlar, fıkraları Ibelirti-
yor; 5 nci m'addedekiler fıkra değil. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkam Hukuk 
Danışmanı) — 5 nci madde tek fikrah efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 5 nci 
madde bir fıkralı, Öbürleri bent tarzında düşünüldü; 
ayrı ayrı fıkralar var burada. I 

I BAŞKAN — Fıkra olunca demek rakam kulla
nılıyor kanun tekniğinde; güzel bir şey. Vaktiyle zor
luk çekiyorduk, kaçıncı fıkra falan diye, satır başına 
geliyoruz... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Fıkrala
ra rakam, bentlere harf koyuyoruz. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. 

Buyurun, 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen

dim, merakımı mucip oldu; Danıştayda birinöi sınıf 
olmayan hâkim, saivcı olur mu? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Danış
tay üyeleri birinci sınıftır. Tetkik hâkimleri, savcı 
yardımcıları içinde birinci sınılf olmayanlar vardır. 

IBAŞKAN — (Evet, yani üye değil bunlar, tetkik 
I hâkimi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yani 
'sekreter, üyelerden biri olacak; ona yardım eden ki
şiler üye olmayacak; ibunlardan bahsediliyor; onlar
dan birinci sınıf olmayanlar vardır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde başka?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Başkanım, sadece dil bakımından. Bütün kanunda 
buna rastlayacağız, şimdiden zapta geçmesinde yarar 
var. Fıkralara dündüğümüz zaman, mesela, madde 6 
deyip 1 başlıyor, 2 daha başka yerden başlıyor. Bun
ların hepsi alt alta olmalı. Yani, bunun o şekilde 

I olacağının zapta geçmesi gerekirse diye İfade ettim. 

IBAŞKAN — Öyle olması lazım. Yazarken he
men 6'nın yanından değil, bir şato aşağıdan başia-

I mak lazım; 2 de 1 in altına gelmeli. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Böy

lelikle bütün fıkralar, bentler, sistematik şekilde, ka-
I nuna bakar bakmaz (görülecek efendim. 

BAKAN — Rahat görülür. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
dün akşam vermiştik; sabahleyin 'alabildik matbaa
dan. Dikkatimizden kaçmadı; redakteyi yapacağız. 

BAŞKAN — Aceleye geldi... 
6 ncı madde üzerinde başka siöz isteyen var mı?.. 

I Yok, 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... | 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
İdari Hizmetler : 

MADDE 7. — Danıştayda Özlük İşleri, Evrak, 
Levazım, Kitaplık ve Yayın, Tasnif, Arşiv, Sosyal ve 
İdarî işler, özel Kalem müdürlükleriyle bu Kanunda 
yazılı ve ihtiyaca göre kurulacak bürolar ve kalem
ler bulunur. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, bu 
maddede yaptığımız bir ilâve var; o da, halen faa
liyette bulunan ve yararına kani olduğumuz Sosyal 
ve İdarî İşler Müdürlüğünü madde metnine dahil et
tik; başka bir değişiklik yapmadık. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sosyal ve İdarî İşler, Hükümet ta
sarısına girmemişti. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Girmemişti, halen 
faaliyette; yararlı. 

7 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı?.. 
Yok-

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Nitelik, Seçim ve Atanma 

Danıştay Üyelerinin Nitelikleri : 

MADDE 18. — 1, Danıştay Üyeleri : 

a) idarî yargı hâkim ve savcılığı, 
(b) Bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, 

elçilik, valilik, 
c) Generallik, amirallik, 
d) İDevlet Başkanlığı Genel Sekreterliği, 
e) Genel ve katma bütçeli dairelerde 'genel müdür

lük veya en az bu derecedeki tetkik ve teftiş kurul 
'başkanlıkları, 

f) Yükseköğrenim kurumlarında hukuk, iktisat, 
maliye, kamu yönetimi profesörlüğü, 

g) Bakanlıkların 'başhukuk müşavirliği veya bi
rinci 'hukuk müşavirliği veya Maliye Bakanlığında bu 
derecelerdeki 'hukuk müşavirliği, müşavir avukatlığı 
veya muhakemat müdürlüğü, 
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Görevlerini yapanlar arasından seçilir. 
2. idarî yargı hâkim ve savcılarının Danıştay üye

liğine seçilebilmeleri için ^birinci sınıfa ayrıldıktan sonra 
en az üç yıl Ibu görevlerde (başarı ile çalışmış olmaları1 

ve 'birinci sınıfa ayrılma niteliğini kaybetmemeleri ge
reklidir, 

3. lidarî görevlerden Danıştay üyeliğine seçilecek
lerin yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra devlet 
hizmetinde yirmi yıl, yukarıda sayılan görevlerde top
lanı olarak en az üç yıl çalışmış 'bulunmaları, birinci de
rece aylığını kazanılmış hak olarak almaları ve hâ
kimliğin gerektirdiği ahlak ve seciyeye sahip olmaları 
şarttır. 

BAŞKAN — « nci maddede de değişiklik yapıl
mış, Hükümet tasarısına göre. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, hurada 
Hükümet tasarısının 'birinci fıkrasının (b) bendinde, 
üst düzey yöneticiliği tabiri vardı. Bu üst düzey yöne
ticilerinin kimilerden oluşacağı -çünkü 'böyle bir kav
ram geliştirilmiş değil- kimler olduğu 'beli değil; 
bu itibarla birinci fıkrada, «üst düzey yöneticiliği» 
talbirini çıkardık, sayma cihetine gittik. 

Onun dışında, ikinci fıkrada 'bir değişiklik yap
tık. İkinci fıkrada, «'birinci sınıfa ayrıldıktan sonra 6 
yıl hu göreVde başarı ile çalışmış olmaları ve birinci1 

sınıfa ayrılma niteliğini kaybetmeme» gerekçesinde de, 
aradaki 6 yılı 3 yıla çevirdik. Çünkü, Yargıtay Ka
nununun 311 nci maddesinde de, 3 yıl çalışma şartı 
aranmaktadır. 'Böylece, Yargıtay Kanununa bir pa
ralellik sağladık. 

Üçüncü fıkrada, Hükümet tasarısında 15 yıl; en az 
6 yıl çalışma şartı vardı. 

Biz, bir kişinin birinci sınıfa, 'birinci dereceye an
cak 1'5 ila 17 yıl arasında yüksdebilmesini dikkate 
almak suretiyle, bunu 15 yıla in'dirdik; fakat bu yuka
rıda saydığımız görevlerde 6 yıl çalışacak kişiyi 'bulma 
zorluğu karşısında da, Hükümet tasarısındaki 6 yıllık 
süreyi 3 yıla indirdik. 

BAŞKAN — 1'5 yıla değil, 20 yıla çıkardık. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — 15 yılı 20 yıla çıkardık. 
Yalnız, ona karşılık, Hükümet tasarısındaki 6 yılı da 
3 yıla indirdik. 

DEVLET HAKANI 'İLHAN ÖZTRAK — Katılı
yoruz; yalnız 'bir nokta var efendim; Sayın Gözüibü-
yüık 'bir hususu açıklayacaklar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın GözüJbüyüfc. 
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•ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Komisyonun metninde (e) fıkrası var; 
arada, «ıgenel ve katma 'bütçeli dairelerde genel mü
dürlük 'Veya en az !bu derecede tetkik ve tef üş kurulu 
Ibaşkanlıkları» deyimi geçiyor. 

'Burada, «ıgenel ve kaıtma toütçelli genel müdürlük» 
diye sınırlama yerine, yalnız «ıgenel müdürlük» de
mekte yarar gönürüm. Bu takdirde, îktisaldî Devlet Te
şekküllerinin, toüyük kuruluşların genel müdürleri bu 
kaivram içerisine girmez. Halbuki, (bunların da toüyük 
İdarî görüşleri ve tecrübeleri vardır. ©unlarla ilgili 
tou davalar da Danıştay'a, idarî yargıya gelir. Bu ta
kımdan geniş tutmakta, «genel müdür» deyimini kul
lanmakta yarar var. 

ıBilmüyorum 'Komisyon katılır mı? 

(BAŞKAN — Evet, buyuran. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, (biz tou 
konuyu düşündük. Malumunuz, İdare Hükulku, Kamu 
Hukukuyla ilgilidir. Halbuki 'Sayın Hocamın söylediği 
özel hukukla ilgilidir tamamen. Söyledikleri KİT'ler, 
özel hukuk 'hükümlerine göre idare edilirler. Biz, 
daha ziyade Kamu Hukukundan Danıştay'a seçilmeyi 
tercih ettiğimiz için böyle «katma ve genel toütçe» ta-
ibirini kullanmış 'bulunuyoruz. 

Takdir Konseyindir, 

(BAŞKAN — 'Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Başkanım, talbiî, tou (bir görüş. Yalnız, bir Sümertoank 
Genel (Müdürü, toilr EJtitoanlk Genel Müdürü, bunlar, 
evet özel hükük hükümlerine göre faaliyet gösteri
yorlar; ama Kamu Hukukuna da girerler. Burada iki
si karışmış, (kamu i e özel; Danıştay'da çok önemli 
davaları ölüyor. 

(BAŞKAN — Sonra, kamudan da geçenler ölüyor 
oraya. 

DEVLET 'BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Onun 
için, 'büyük tecrübe kazandıktan sonra, bunlara da 
'bu kapıyı açık bırakalım. Seçilirken, niteliklerini na
sıl olsa Yüksek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
ıgöz önünde tutar; Devlet Başkanlığı makamı da bu 
işe dikkat, edecektir. Onun için bu imıkânı (bırakalım 
onlara diye düşünürüm. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zaiten 'bu 'konuyu 'biz, Sayın Gözü'büyük'le 
tartışmıştık. Zaten dikkat touyurulursa, idareden ge
len mekanizma elemanları, sırf devlet hizmetinde bu-
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lunandar (bakımından ele alınmıştı. Dolayısıyla, biz, 
genel ve katma 'bütçeli dairelerin genel müdürleri gir
sin, KİT'ler iburaya gelmesin demiştik; ama, bizce Ko
misyon olarak 'bir sakıncası yok, iltihak edebiliriz ken
dilerine. 

'BAŞKAN — Efendim, şu (bakımdan doğrudur 
Sayın Gözübüyük'ün ileri sürdüğü; KİT'lerde genel 
müdürlük yapanlar, muhakkak özel sektörden gelen 
kişiler değildir. Devlet hizmetinde görev yapıyor, son
ra oraya geçiyor veya orada yapıyor, devlet hizmetine 
geçiyor. Artık 'birbirine o kadar karışmış ki... Bakar
sınız toir iSümeribanik Genel Müdürü, bir Etilbank; bu
ralara toazen de kamudan gidiyor veya oradan ka
muya geliyor. O 'bakımdan, 'bu fikri ileri sürdüler; 
ama, «devlet hizmetli» diyorsunuz; 'bunlar devlet hiz
metinden sayılmıyor mu? 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Efendim, İktisadî Devlet Teşekkülle
ri özel hukuka tabi olmalarına rağmen, devlet ve ilgili 
Ibakanliklarla uyguladıkları kanunlar yönünden de ka
mu 'hukukuna tatoildürler >ve (bunun 'başkanları da kamu 
personelidir. Şimdiye kadar, dikkat edildiğinde «görü
lür ki, (buralara getirilen genel müdürler, hep ida
reden gitmişlerdir ve görevlerinden alındıklarında 
da yine idareye dönmüşlerdir, yani genel idareye dön
müşlerdir. Bunların iki yönü vardır; üçüncü şahıslarla 
olan ilişkileri 'özel hukuka; fakat devlet ve ilgili ba
kanlıklarla uyguladıkları kanunlar tümüyle, Kamu Hu
kukuna tabidir. Bu 'bakımdan büyük toir sorun ola
cağını zanndtmiyorumi 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — O zaman ıhiçtoir mahzur 
yok. 

BAŞKAN — O zalman, «ıgenel ve katma bütçeli 
dairelerde» (değil; «genel müdürlük» diyeceğiz doğ
rudan doğruya. 

ıBuyurun efendim, Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

dün Ticaret ve Sanayi Odalarına ait bir yasa çıkar
dık. «Ticaret ve Sanayi Odaları (bir kamu kurumu
dur» deniyor. O halde, bunun 'başkanları 'da toir ka
mu kurumunun 'başkam olduğu cihetle, İktisadî Dev
let Teşekkülleri gi'bi mütalaa edilebilir, 'bunların sta
tüsüne girer mi? Çünkü, yasa, «kamu kurumudur» 
diye kesin ifadeyi koydu. Yani, bunlar da 'buraya da
hil olur mu? 

'BAŞKAN — Yani, «Sümertoank gitoi, Etilbank 
gibi» demek istiyorsunuz? 

ORGENERAL NURETTİN (ERSİN — Evet, 
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ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hulkulk ı 
Danışmanı) — Bunlar 'buraya girmezler efendim. 
Çünkü, bizim burada getirdiği'miiz sıfat, genel mü
dürlük sıfatıdır; İktisadî Devlet Teşekkülüdür, bunla
rın hukukî statüleri farklıdır; «kamu kurumu» deyi
mi, çok geniş kaps amilidir. Biz, meslek teşekküllerini 
de kamu kurumu olarak nitelendiriyoruz. O balkım
dan, buralda sayılan sıfatlara uymadığı için, Danıştay 
üyeliğine giremeyecektir. 

»HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, tek endişemiz şudur : Kamu kuruluşu ol
mayan her özel sektör, bir genel müdürlük ihdas edi
yor. Kuru kuruya «genel müdür» deyimini kullandı
ğımız zaman, acalba oraya bir kayma olur mu? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — 'Muhakkak kamu kurumu 
olması gerekir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başlkanı) — Kamu 
kurumu niteliğinde olmak mecburiyeti ta!biî var. Za
ten Ibunun seçiminde ibuna hassasliyet gösterilecektir. 

'BAŞKAN — Onu öyle koyarız, «Genel ve katma 
'bütçeli dairelerle, ıkamu niteliğini ha'iz kuruluşların 
genel müdürleri* deriz. I 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — «Kamu kurumu veya ka- | 
mu kurumu niteliğindeki» dersek... Yani, ikisini de 
koymak lazım; Çünkü, 'bazıları sırf kamu kurumu, 
bazıları kamu kurumu niteliğindedir. 

ISayın (Başkanım, sadece, «kamu kuruluşlarında» I 
da desek, karşılıyor. 

. »BAŞKAN — «Genel ve 'katımla bütçeli dairelerde 
veya kaimu kuruluşlarında genel müdürlük...» diyelim. 

'(e) fılkrasını sön sekiliyle bir daha olkuyunuız. 
«e) Genel ve katma bütçeli dairelerde veya ka

mu kuruluşlarında genel müdürlük veya en az bu 
derecedeki tetkik ve teftiş kurul başlkanları.» 

IBAŞKAN — Başlka var mı efendim 8 nci madde 
üzerinde siöz almak isteyen?... Yok. 

18 nci maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul eden- I 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : I 
Üye Seçimi : 
MADDE 9. — 1. Danıştay'da boşalan üyelikle

rin dörîbte üçü idarî yargı hâlküm ve savcılığından, dört
te biri ilse diğer görevliler arasından seçilir. 

2. İdarî yargı hâkim ve savcıları, Hâkimler ve 
Savcılar Yülklsek Kurulunca; diğer görevHerde bulu- | 

i nanlar ise, Devlet Başkanınca Danıştay üyeliğine seçi
lirler. 

3. Danıştay'da boşalan üye sayısı dördü bulunca, 
dördüncü üyeliğin boşaldığı tarihten itibaren en geç üç 
gün içinde durum Danıştay Başkanlığınca Başbakan-

I lığa ve Adalet Bakanlığına duyurulur. 
4, Devlet Başkanı ve Hâkimler ve Savcılar Yük

sek Kurulunca bu duyurudan sonra en geç Ikıi ay için
de seçim yapılır. , 

(BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde izahatınız ola
cak mı?... 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Baş'kanım Hükü
met tasarısnnın 1 nci fıkrasında; «Danıştay üye kad
rolarının dörMe üçü idarî yargı hâkim ve savcılar, dört-

I te biri ise, diğer görevlilerden ıseçiMer» diyordu. 

Burada malumunuz, döriflte birini Devlet Başkanı 
seçiyor, döritite üçünü Hâkimler Savcılar Yüksek Ku
rulu seçiyor. «Kadro» deyince bir tereddüt olur; o 
itibarla, «boşalan üyelklerin» demek suretiiyle, zaten 
aşağıda da göreceksiniz, 4'e çıktığı zaman seçim ola
cağı için, 4 üyelik boşalınca l'ni Devlet Başlkanı, 3'nü 
Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu seçecek; onu ge
trdik. 

(Bir de 3 ncü fıkraya «IB'aşbakanlılk» ilave etttilk; 
Başbakanlığa, Danıştayın da boşalan üyeliklerinin bil
dirilmesini getirdik. 

Yalnız, burada 5 nci bir fıkramız vardı; 5 nCi fık
ra da, malumunuz, idarî yangı hâküm ve savcılarından 
Danıştay üyeliğine seçilenlerin evvelâ bölge idare mah-
'keme başkanlıklarına gitmesi ve daha sonra Danıştaya, 
boşaldılktan sonra gelmesiydi. 

Onu da, Komisyon olarak uygun görmedik, çıkar
dık:. 

Arz ederim. 
iBAŞKAN — Bu konuda Hü'kümetim'izİn bir diye

ceği var mı efendim?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yok 

efendim. 
ıBA^KAN — Yok. 9 ncu madde üzerinde söz al-

malk isteyen var mı öfendim?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 10 ncu maddeyi okutuyorum : 

(Danıştay Başkanı, Başjsavcılsı, BaşkanvekiUeri ve 
Dalire Başkanlarının Nitelikleri, Seçimleri ve Görev 

Süreleri : 
(MADDE 10. -— 1. Danıştay Başkanı, 'Başjsav-

I cısı, başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri 
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arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısı
nın salt çoğunluğu ile seçilirler. 

<2. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek 
•içlin sekiz yıl, baişklalnıvekili ve daire başkanı seçilebil
mek içlin altı yıl süre ile Danıştay üyeliği yapmış olmak 
zorunludur. 

3j ıBaşkanvekil'lerinden biri idarî dava daireleri, 
diğeri de vergi dava daireleri başkan ve üyeleri ara
sından seçilir. 

A> Danıştay Balkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri 
ve daire başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Sü
reci bitenler yeniden seçilebilirler, yeniden seçileme-
yenler ile seçime girmeyenler veya süreleri dolmadan 
bu görevlerden çekilenler Danıştay üyeliği görevlerine 
devam ederler. 

5. Seçim, gıörev sürelerinin biteceği tarihten onbeş 
gün önce veya düğer sebeplerle boşalıma tarihinden iti
baren onbeş gün içlinde yapılır. Çalışmaya afa verine 
süresi bu sürenin hesabında nazlara alınmaz. 

6J Seçime katılmak isteyenler seçim gününden ön
ce Danışıtia'y Başkanlığına yazı ile başvurabilecekleri 
gibi, toplantıda oylamaya başlanmadan önce sözlü 
olarak da isltelkte bulunabilirler veya teklif edilebilirler. 

7. Seçim gizli oyla yapılır, ilk üç oylamada so
nuç alınamazsa, • seçim üçüncü oylamada en çok oy 
alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü oylamada 
bu çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden aday göste
rilerek tekrarlanır. Şu kadar M, bundan sonraki üç oy
lamada sonuç alınamazsa dördüncü oylamada en çok 
oy alan seçilmiş sayılır.. 

18. Genel Kurulun bu seçim için yapacağı top
lantılarda üye 'tamsayısının en az dörtöte üçünün ha
zır bulunması şarttır. 

IBAŞKAN — Bu suretle aylarca seçilememe duru
mu ortadan kalkmış oluyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet. 
Sayın 'Başkanını, biz Hükümet olarak katılıyoruz bu 
değişikliğe. 

'HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
'KAYNAK ((Adalet Komisyonu Başkanı) — Efendim 
sadece 7 nci fıkrada bir değişiklik var, öbürleri aynı. 

•BAŞKAN — EVet. 
10 ncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?. 
•Buyurun efendim; Oramiral Tümer. 
ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Bu son 8 nci 

fıikrada, «Genel Kurulun bu seçim için yapacağı top
lantılarda, üye tamsayısının en az dörtte üçünün ha
zır bulunması şanlttır» deniliyor. 

7 nci fıkradaki sistem, bizii kısa zamanda bir sonu
ca götlürüyor; ama her seferinde bu dörtte üçlü hazır 
bulunmazsa ne olacak efendim. Yani bulundurma mec-

. buriyeti var mı?. Bulunmayanlar için zecri bir şey var 
mı?.. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada-
Idt Komisyonu Sözcüsü) — Var; mecburi. 

BAŞKAN — Tabiî. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Konı'is'yo'nu Sözcüsü) — Görevin gereği olarak, 
seçimlin önemine binaen, muhakkak bu kadar sayı bu
lunacak. 

ıBAŞKAN — Böyle mütemadiyen gelmezse, tabiî 
kendMne bir ihtar yapılır herhalde. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Yani bir yerde 
var ,mı böyle bir şey, bir yerde gelecek mi?... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER ©AŞ-
KAYNAK (Adalet Komiisyonu Başkanı) — Böyle bir 
şey dü^üriülmemıişltir., 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu SÖZCÜSÜ) — Zaten bu oran bulunma
dığı sürece seçime gidilemıeyecek. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — O zaman da 
seçlim istediği kadar uzatılabilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Adalet Kbrnlîsyonu Başkanı) — Yani, 
«çoğunluğu bulmazlar» buyuruyorsunuz. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Yani bunu ön
leyecek bir teritip alınması lazımı. 

DEVLET 'BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, bu konuda dörtte üç çoğunluk şartt. Bir 
müeyyide düşünülmedi; düşünütaemıesînfin sebebi; ta
biî yani bir siyasî organ değil, bunlar yüksek hâkimler. 
Artık, başkan seçmek için olağan toplantıya katılma
mak suretiyle ofostrüks'iyon yapmak düşünülemez de
dik; çünkü haysiyeti zedeler. Bugüne kadar da bu 
olmadı. 

Yalnız, çoğunluk sağlanamazsa, yani dörtte üçü 
katılıyor da, oylar öyle dağılıyor ki, gerekli aday se-
çilemiyor. Böylece başkan seçilememesini önlemek 
için tedbir aldık, turların uzamasını telafi etmek üze
re; fakat katılmada bugüne kadar hiçbir problem çık
madı, çıkmayacağın* da tahmin ediyoruz; Çünkü si
yasî organ olsa, rakibine karşı, diğer partiye karşı 
obstrüksiyon yapsın; ama burada, o söz konusu ola
maz. Onun için, sadece oyların dağılımıyla ilgili ted
bir düşünülmüştür. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkanım, yargıda da aynı usul cari; şimdiye ka-
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dar böyle bir toplanmama olmamıştır. Nedeni de şu
dur; bir daire başkanı seçimine veya Birinci Başkan 
seçimine katılan müteaddit adaylar vardır; o aday
lar da faaliyette bulunur ve getirirler arkadaşlarını 
yani özel olarak söylüyorum onun için, hiçbir za
man bu şekilde bir gecikme yahut erteleme olma
mıştır. 

Arz ederim efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Mademki böyledir efen
dim, o halde, tıpkı bir siyasî meclis gibi, parlamen
to gibi, bu nisabı kaldıralım buradan; «mazereti 
olanlar hariç, diğerleriyle seçilir» diyelim. Niye ni
sap koyuyoruz? Mademki vazifeye devam etmek 
mecburiyetindedir bu kişi, devam etmesi gerekir. O 
halde nisabı çıkartmalıdır; nisap, ihtiyarîliği ifade 
eder. Bunu çıkartalım. 

BAŞKAN — Bütün üyeler katılmak zorundadır. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Mazereti olanlar müs
tesna, diğerleri mutlaka katılmalıdır. Kesin ifade ge
tirmek lazım. 

GÜVEN DİNÇER (Adalet Komisyonu Üyesi -
Danıştay Temsilcisi) — Efendim, bir içyönetmeliği-
miz vardır Danıştay olarak; mazereti olmayan üye
nin mutlaka Genel Kurul toplantısına katılması ge
reklidir, Mazereti olan, önceden Birinci Başkana bil
dirir. 

BAŞKAN — Ben de onu diyorum, «Ben bugün 
gelmiyorum» diyemez yani. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Tüzükle kanunu intibak 
ettirelim efendim. Tüzükte bir hüküm varsa, kanu
na geçmesinde hiçbir sakınca yok. Nisabı ihtiyarî bı
rakmamak gerekir efendim. 

BAŞKAN — «Genel Kurulun bu seçim için ya
pacağı toplantılara üyelerin katılması zorunluluğu 
vardır» yahut da «üyelerin mazeretleri olmadığı sü
rece katılma zorunluluğu vardır» şeklinde bir hü
küm koymak lazım diyorsunuz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade buyurursanız, 
«zorunluluk» kelimesini kaldıralım efendim. «.. top
lantılara mazereti olanlar hariç, bütün üyeler katılır» 
diyelim. 

BAŞKAN — Bu şekilde tüzükle kanun birbirine 
uymuş oluyor. Madem tüzüğe konmuş, tüzüğün de 
kanuna uygun olması lazım. Kanunda «dörtte üç» 
diyoruz, «dörtte biri gelmeyebilir» manası taşıyor bu-

[ tada. Yani, ondan kasıt; «izinli olanlar çoktur, hasta 
J olanlar çoktur; öyle bir zamanda toplanmasın, dört

te üçü varsa toplantı yapılsın» dır. Buradaki şekil 
de bunu karşılıyor : «Genel Kurulun bu seçim için 
yapacağı toplantılara mazereti olanlar hariç, bütün 
üyeler katılıyor.» 

Mazereti olanlar çoksa, o zaman ne olacak? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Başkanım, bugüne kadar ne Yargıtayda, ne Da-
nıştayda bu konuda bir problem olmadı. Çünkü, ka
tılmamak suretiyle obstrüksiyon yapmak, o müesse
seyi küçültür ve yüksek yargı organı olduğuna göre 
de, böyle bir durum olmaz. Tüzükte var nasıl olsa.. 
Kanuna koyarsak, fazlalık gibi olur. Bu yönden bir 
problem çıkmayacaktır; bugüne kadar da çıkmamış
tır zaten efendim, imkân yok. 

BAŞKAN — Koyalım bunu, ne olacak? Belki 
arkadaşlar şundan çekiniyorlar : ilk üç tur yapıldı, 
ondan sonra tekrar yapıldı, bir anlaşmazlık çıktı... 
Şimdi artık son turda belli ki, filân kişi seçilecek. İş
te, o anda onun seçilmemesi için belki, gelmeyen 
kişiler olabilir, dörtte üçlük nisabı bulmayalım diye 
gelmeyebilirler, «hastayım» der, rapor alır. Yani, çe
kinme ondan oluyor. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, bu belli olmaz. Son 
turda en çok oy alan seçileceği için, herkes ümitli
dir. O bakımdan, başka bir müdahaleyle yahut kuru
lu terk etme gibi bir durumla pek karşılaşılmaz. 

BAŞKAN — Hayır, ilk üç oylamada sonuç alı
namazsa, seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan 
iki aday arasında yapılır; şimdi, aday ikiye indi. Dör
düncü oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, seçim, 
yeniden aday gösterilerek tekrarlanır. Yani, iki kişi 
kaldı; o iki kişi için de dördüncü bir tur yapılacak. 
O iki kişi arasında da çoğunluk sağlanamadı; şimdi 
o takdirde yeni aday gösterilerek seçim tekrarlana
cak; bunlar çekilecek, yeniden aday gösterilecek «Şu 
kadar ki, bundan sonraki üç oylamada sonuç alına
mazsa, dördüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş 
olur» hükmü var. Tabii, ilk üç oylamada da bir şey 

I belli olacak; «falan şu kadar oy aldı, filan şu kadar 
oy aldı; o halde dördüncü turda şu seçilecek, en çok 

I oy alan odur» diye... Bir de, kaldı ki, ilk üç ve on
dan sonraki üç turda seçilemeyince, o kalan iki kişi 
de muğber olacak, «Ben seçilemedim, şimdi yeniden 

I bir aday gösterildi» diye. 
I Yeniden niye aday gösteriliyor? Onu anlayama-
I dım ben. Neden, en çok oy alan o iki kişi arasında 
J olmuyor da, yeniden aday gösteriliyor? 
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ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, başlangıçta, Danış
tay Kanununda aday değiştirme sistemi yoktu; Se
çim, adaylar arasında devam ediyordu. Sonunda, 
öyle bir durum ortaya çıkıyor ki, her iki adayı da 
çoğunluk benimsemiyor; o zaman yeni bir adayın çık
ması gerekiyor; Eski adaylar da yine aday olmaya 
devam ediyorlar. Bu sakıncayı önlemek için, çoğun
luğu sağlayabilecek yeni adaylar ortaya çıkabilir. 
Yeni adaylarla yapılan seçim sonucunda, ilkinde ol
duğu gibi, yine sonuç alınmaz ise, dördüncü turda 
artık en çok oy alanın seçilmesi uygun görülüyor. 
Bu suretle, tahmin ediyorum, uygulamada karşılaşı
lan güçlük önlenmiş olacak ve büyük bir sorun ola
cağını da tahmin etmiyorum. 

BAŞKAN — O halde, «Genel Kurulun bu seçim 
için yapacağı toplantılara, mazereti olanlar hariç, bü
tün üyeler katılırlar» demek gerekiyor. 

Dörtte üçü yokmuş... Ne yapalım? Hepsi katılır, 
kaç kişi varsa; seçilirse seçilir. Üç tur seçim yapıl
mış, bir üç tur daha yapılmış, ondan sonra bir üç 
daha yapılmış; hâlâ olmuyorsa, artık ne kadar ka
tılırsa, ona razı olurlar. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkanım, anladığıma göre şöyle olacak : «Ge
nel Kurulun bu seçim için yapacağı toplantılara ma
zereti olanlar dışındaki bütün üyeler katılır ve bu 
toplantılarda üye tam sayısının en az dörtte üçünün 
hazır bulunması şarttır.» 

BAŞKAN — Hayır, onu hiç koymuyoruz, Sili-
yoruz onu. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — ttiraz 
oraya geliyor zaten. Dörtte üçün altına düşünce, se
çim olmuyor. 

BAŞKAN — Olmuyor. Yani şöyle oluyor : «Ge
nel Kurulun bu seçim için yapacağı toplantılara, ma
zereti olanlar hariç, bütün üyeler katılırlar.» 

Mazereti olan kaç kişi olur? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ama 

Sayın Başkanım, mazeret raporla olur. Öteki ihtima
li düşündüğümüze göre, eğer böyle bir şey ortaya 
çıkacaksa, o zaman, evleviyetle, düşünülen sakınca
nın içine düşeriz. Çünkü, o zaman kaç kişi olursa, 
toplanır. Çok az bir çoğunluk ... Rapor alarak v.s. O 
ihtimal de var; rapor, izin, herhangi önemli bir iş... 
Yani, oldukça sübjektif nedenlerdir. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkanım, müsade eder misiniz? 

Ben daha başka açıdan düşünüyorum. Bu şekilde 
bu nisabı daha da çoğaltmış oluruz; hepsinin katıl
masını öngörürsek, dörtte üç yerine tamamının ka
tılması... Bir kişi gelmezse, af buyurun bir yerde ise, 
tuvalette ise o, seçim yapılmaz. Onun için, kanımca, 
gene dörtte üçü muhafaza etmek gereklidir; ama yi
ne bir kayıt koyalım; o ayrı. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — İki
sini birleştirdim Sayın 'Başkanım. Şöyle : «Genel 
Kurulun, bu seçim için yapacağı toplantılara, maze
reti olanlar /dışındaki bütün üyeler katılır ve se
çimlerde üye tamsayısının en az dörtte üçünün hazır 
bulunması1 şarttır.» 

İkisini birleştiriyoruz efendim; hem mecburiyet, 
hem de dörtte üç çoğunluk. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu
rada esas olan, dörtte üç çoğunluk. Mazereti olsun 
olmasın, dörtte üç çoğunluk sağlanmazsa, seçim ol
maz. 

BAŞKAN — O zaman onu koymaya lüzum yok. 
DEVLET ıBAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen

dim, aynen muhafaza ettiğimiz zaman, sağlar tah
min ediyorum; ama isterseniz ikisini birden koyalım. 

'BAŞKAN — İkisini birden sayarsak, gerek yok; 
çünkü («dörtte üç çoğunluk sağlanacak» dedikten 
sonra, «bütün üyeler katılır» demeye gerek yok. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — As
lında, Sayın Başkanım, benim şahsî kanaatim, Da
nıştay gibi çok önemli bir müessesede, gelmemek 
gibi 'bir durum olamaz. 

BAŞKAN — Efendim, bir defa oldu da, onun 
için... Ondan çekimliyor, değil mi? Bir defa Yar-
gıtayda mı olmuştu, Danıştayda mı? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Da
nıştayda oldu. 'Birindi 'Başkan seçiliyordu; bir kilit-

j lenme oldu. Gelmemekten değil de, oyların eşitliğin
den doğdu. Sonra, başka bir aday gösterildi ve o ka
zandı. Gelmemekten dolayı hiç kilitlenme olmadı. 

BAŞKAN — Peki, o halde aynen kalsın diyo-
: ruz, 

Başka da söz alan olmadığına göre, 10 ncu mad-
j deyi Komisyonun teklif ettiği ve okunan şekliyle oy-
j ilarmıza sunuyorum efendim : Kabul edenler... Etme-
I yenler... Kabul edilmiş'tir. 

11 nci maddeyi okuyunuz. 
Danıştay Tetkik Hâkimi ve Savcılarının Atanmala

rı ve Dairelere Verilmeleri : 
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MADDE 11. — 1. Danıştay tetkik 'hâkimleri ide 
savcıları, beş yıl meslek/te hizmet etmiş ve olumlu si
cil almış idaırî yargı Ihâ'kimıleri arasından Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanırlar. 

2. Danıştay tetkik hâkimlerinin görev yerleri, 
Danıştay Başkanı tarafından belirlenir. Görev yer-
deri, aynı usulle değiştirilir. İdarî balkımdan zaruret 
olmadıkça bir sicil devresini geçmeden görev yerleri 
değiştirilemez. Sicil devresi en az altı aydır. 

3. Tetkik hâkimlerinin görev yaptıkları kurul ve 
daireler, yönetmelikte belirlenecek esas ve sürelere 
göre değiştirilir. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Efendim, ufak bir nokta gözden kaç
mış. «Sicil devresini geçmeden» yerine, «sicil devre
sini doldurmadan» dersek, ifade bakımından daha uy
gun olur yahut «sicil devresi geçmeden.» 

BAŞKAN — «ni» fazıla. «Bir sicil' devresi geçme
den» olacak, o şekilde düzeltin efendim. 

11 noi madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yoktur. 

11 ınoi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul 'etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okuyunuz. 
Memurların Nitelikleri ve Atanmaları : 

MADDE 12. — Bu Kanunun 7 nci maddesinde 
yazılı memurların, Devlet Memurları Kanununda gös
terilen nitelikleri haiz olmaları gereklidir. Bunlar Da
nıştay Başkanlığınca atanırlar. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Daire ve Kurullar 

Daireler : 
MADDE 13. — 1. Danıştay, sekizi dava ve ikisi 

de idarî olmak üzere on daireden oluşur. 
2. Her daire bir başkan ve ıen az dört üyeden 

kurulur, görüşme sayısı beştir, kararlar çoğunlukla 
verilir. 

3. Dairelerde yeteri kadar tetkik hâkimi bulu
nur. 

4. Her dairede, ayrıca bir yazı işleri müdürü
nün yönetimi altında bir kalem bulunur. Kalem, ya
zı ve tebliğ işlerini yürütür. 
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IBAŞKAN — En çoğunu belkıtmedıik, «En az 
dört üye» dedik, değil mi efendim? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Evet. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Daireler

de yeteri kadar tetkik hâkimi» denmiş. Bunun bir sa
yısı yok mudur, değişir mi bu? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Kadro 
meselesi. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani 
kadrosu olması lazım değil mi? 

BAŞKAN — Tabiî; var kadrosu. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Kadroların dağılımını Danıştay kendi 
içinde yapacak. 

BAŞKAN — Bir daireye fazla, bir daireye daha 
az filan verebiliyor... 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Dairenin iş hacmine göre kendileri 
ayarlayacaklar. 

BAŞKAN — Mesela, «30 tane tetkik hâkimi» de
mişse, toptan olarak kadro çıkıyor; daireler arasın
daki dağılımı, artık onlar kendileri yapıyorlar. 

13 mcü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
. var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum : 
Başkan ve Üyelerin Dairelere Ayrılmaları : 

MADDE 14. — 1. Daire Başkanları belli bir 
dairenin başkanı olarak seçilirler. 

2. Üyeler, Danıştay Başkanlık Kurulunun kararı 
ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin icaplarına göre, dai
releri aynı usulle değiştirilebilir. 

3. Dava dairelerine ayrılacak üyelerin Hukuk 
veya Siyasal Bilgiler veya İktisat Fakülteleri ile İk
tisadî ve Ticarî İlimler Akademileri yahut öğrenim 
itibariyle buralara eşit yerli, yabancı memleket fakül
te veya 'yüksekokullarından mezun olmaları şarttır. 

4. Dairelerde vükubulacak noksanlıklar, diğer da
irelerden üye alınmak suretiyle tamamlanır. Bu üye
ler Danıştay Başkanlık Kurulunun kararı ile önce
den tespit edilir. 

BAŞKAN — 14 ncü maddede Komisyon metni 
ile Hükümet tasarısı arasındaki değişiklik inedir? 
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HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, Hükü
met tasarısında, «hukuk ve hukuk bilgisine program
larında yeterince yer veren» tabiri vardı. 

Bu, «yeterince yer veren»in tartışmalara yol aça
cağını - ne kadarı yetiyor, ne kadarı yetmiyor - dü
şünerek biz Komisyon olarak, sayım cihetine gittik. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun efendim. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Efendim, şiımdi burada okulların yahut 
fakültelerin adı sayılmış. Türkiye'de aynı öğretimi ya
pan, adı sayılmayan birçok kuruluşumuz var. Eğer 
biz bunların adını sayarsak, birçokları dışında kalır. 

ikincisi; Türkiye Cumhuriyetinde, yerdi okulların, 
yerli fakültelerin eşidirii tayin edecek hiçbir makam 
yoktur. Millî Eğitim Bakanlığı, yalnız yabancı okul
larım yerli ile olan eşitliğini sağlar. Yerlinin yerli ile 
dan eşitliği sağlanmaz. 

Bu bakımdan, «Danıştay dava dairelerinde görev 
yapacalk üyelerin yükseköğrenimlerini hukuk veya hu
kuk bilgisine programlarında yer veren siyasal bilim
ler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında yap
mış olmaları gerekir» deme yoluna gidilebilir yahut 
bu 3 ncü fıkra türriüyle 'kaldırılabilir. Çünkü bu, Dev
let Başkanının tayin edeceği üyeler bakımından önem 
taşıyor. Devlet Başkanının tayin edeceği üyeler de, 
idarenin üst kademelerinde bulunmuş, tecrübeli kişi
lerdir. Bunlar hukuk öğrenimi görmeseler dahi, yap
tıkları idarecilik nedeniyle, hukuku öğrenmişlerdir. 

Bu bakımdan ben, 3 ncü fıkranın ya 'tümü ile kal
dırılması görüşündeyim, yahut burada öğretim alan
larını saymakta yarar var; hatta, «yeterince hukuk 
bilgisine yer veren» demesek dahi alabilir; ama de
memizde yarar var. Bugün iktisat fakülteleri iki çe
şittir : 'Bir, hukuk öğrenim'ine yer veren iktisat fa
külteleri var; bir de, tümü ile matematiğe dayalı, hu
kukla ilgisi olmayan iktisat öğrenimi var. Sonra, aka
demilerin durumu... «Akademi diploması» diyoruz. 
Bugün, akademilerin içerisinde - tabiî, ileride ne şe
kil alacak bilmiyorum ama - şu anda, tıptan tutun 
da, hepsi var. 

iBu, kurum adını saymak, çok tehlikeli ve yanlış 
olur. 

IBAŞKAN — Evet, buyurun. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Eğer, bu yola gidilecek
se, Hükümet teklifinin 3 ncü fıkrasını benimsemekte 
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biz yarar görüyoruz; tamamının çıkmasında sakınca 
buluyoruz, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 1 ve 2 inci fıkralarda bir değişiklik 

var miydi? 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Hayır. 
(BAŞKAN — Yoktu; yalnız 3 ncü fıkrayı değiştir

miştiniz siz. O halde, 14 ncü madde olarak Hükümet 
metnini oylamamız lazım. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — Evet. 

Tümüyle çıkması uygun olmayacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi, 3 ncü fıkra şöyle olacak; 
«Danıştay dava dairelerinde görev yapacak üyelerin 
yükseköğrenimlerini, hukuk ve hukuk bilgisine prog
ramlarında...» 

«Yeterince» mi diyelim, «yer veren» mi diyelim? 
«Yeterince» 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkam Hukuk 

Danışmanı) — Olalbilir efendim. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa

yın Başkanım, «yeterince» kelimesini fazla buluyo
rum. 

BAŞKAN — «Yerveren» 
«Yeterince» yi kim tayin edecek? Kaç saat?.. 

Yani saatini de mi ölçeceğiz bunun?.. Zor olur o. 
0 halde, «...yer veren siyasal 'bilimler, idarî bi

limler, iktisat ve maliye dallarında yapmış olmaları 
gereklidir.!»1 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Efendim, burada «dallarında» yerine, 
«alanında» demek uygun olacak. 

BAŞKAN — «Alanlarında)», 
1 nci, 2 nci ve 4 ncü fıkra üzerinde bir ihtilaf yok; 

yalnız 3 ncü fıkrada Hükümet metninde ufak bir de
ğişiklik yaptık. 

O şekliyle, 14 ncü maddenin 3 ncü fıkrasını oku
tuyorum : 

(«3. Danıştay dava dairelerinde görev yapacak 
üyelerin yükseköğrenimlerini, hukuk ve hukuk bil
gisine programlarında yer veren siyasal bilimler, 
idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında yapmış 
olmaları gereklidir» 

BAŞKAN — «Yükseköğrenimlerini Ibu alanlarda 
yapmış olmaları gereklidir,» 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Dü
şüklük var efendim. 

•BAŞKAN — Öyle gitbi geliyor, 
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ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — «Hu
kuk» tan sonra başlıyor düşüklük efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın 'Başkanım, orada, «ve» değil, «virgül» de değil, 
«veya» olacak. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Çün
kü, o zaman manası değişüyor. Yoksa, öbür türlüL 
hepsini hukuka dayıyor efendim, esas olan, hukuk 
oluyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Orgeneralimin dediği nokta aksıyor, tabii, düşüklük 
oluyor. 

BAŞKAN — «...hukuk veya...» 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Biz, 
Komisyonda, zaten, «veya» kelimesini kullanmıştık. 

BAŞKAN — Tamam. 
«...Yükseköğrenimlerini - viılgül olacak orada -

hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yer ve
ren siyasal bilimier, idarî bilimler, iktisat ve maliye 
alanlarında yapmış 'olmaları gereklidir.!» 

Şimdi oldu. 
Efendim, bu şekli üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Bir fıkra çıkarılmıştı. 
BAŞKAN — Onu zaten oylamıyorum ki; Komis

yon teklifini oyluyorum. Yalnız 3 ncü fıkrayı değiş
tirmiş olduk. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yani 
şöyle; 1 nci, 2 nci fıkralar Komisyon metni, 3 ncü 
fıkra değiştirilen bu şekil ve 4 ncü fıkra da Komis
yon metni. 

'BAŞKAN — Bu şekliyle 14 ncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul1 edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum : 
Danıştay Genel Kurulu : 
'MADDE 15. — 1. Danıştay Genel Kurulu, Da

nıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekilleri, Daire Baş
kanları ve Üyeleri ile Genel Sekreterden oluşur. 

'2. Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter
sayısı başkan ve üyeler tamsayısının yarısından faz
lasıdır., 

3. Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik 
halinde, başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağ
lamış sayılır. Genel Kurulun toplantı yetersayısına 
ilişkin özel hükümler saklıdır. 
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'BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenîıer... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 
lıdarî fişler Kurulu : 
MADDE 16. — 1. İdarî İşler Kurulu, idarî dai

reler Başkan ve üyeleri ile her yıl Genel Kurulca se
çilecek on dava dairesi Başkan ve üyesinden oluşur. 

2. ıBu Kurula Danıştay Başkanı veya Başkanve-
'kfldıerinden biri başkanlık eder. 

3. Toplıanmıa ve görüşme yeter sayısı onbeştür. 
4. Memurların yaırgılanırnası ile ilgili işlerin görü

şülmesinde, incelenen kararı veren daire başkan ve 
üyeleri toplantıya katılamazlar. Bu toplantılarda top
lanma ve görüşme yeter sayısı onbirdir. 

5. Kararlar oyçokluğu ile verillir. Oylarda eşit
lik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağ
lamış sayılır. 

6. İdarî İşler Kuralına yeteri (kadar tetkik hâ
kimi ve memur verillir. 

;BAŞKAN — Maddenin, «İncelenen kararı vereni» 
kısmını izah eder mîsiniz? 

GÜVEN DİNÇER (Adalet Komisyonu Üyesi -
Danıştay Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 2 nci Dai
re, memurların muhakematıyıla ilgili kararlar verir. 
Bu kararların 'bir bölıümü, bazen itiraz üzerime, bazen 
kanun emri 'gereğince, bu kurul tarafından, ikinci de
recede tekrar incelenir. 

Şilmdi, birinci derecede karar vermiş olan hâkim
lerin 4>u, yargılanma ile illgil'i bir husus, ceza ile ilgi
li bir husus- ikinci derecede incelemede bulunmaması, 
ceza yargılamasında 'bir prensiptir, o bakımdan. 

ıDaha önce bu kurullara katılmış olanlar, birinci 
derecede karara katılmış olanlar... 

BAŞKAN — Yani, ilk kararı veren, o kararın 
ikinci derecede incelemesine katılamıyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK. (Adatet Komisyonu Başkanı) — 
Birinci kararda oyunu izhar etmiş oluyor, ikinci ka
rara katılmaması gerekiyor. 

'BAŞKAN — «İncelenen kararı veren daire baş
kanı» übaresi biraz tuhaf oluyor-

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 1ın-
celıenmıiş ve incelıenmeyen kararlar varmış gibi... Ka
rarı mı inceleniyor ki, «incelenen karar» olsun? 

BAŞKAN — İkinci defa imoefenivor. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adata Komisyonu Başkanı) — 
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Bir merminin mahkemeye şevkiyle ilgili bir karar 
vermişse bir daire; ona itiraz «diyor; oraya gidiyor; 
ama, o karara iştirak eden hâkimler, bu kuırulla işti
rak etmiyor. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZBKt GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sayın BaŞkanum, 
yalmuz, 1 nci fıkradaki, «başkan ve üyesünden oluşur» 
değil de, «başkan veya üyesinden oluşur» olınrası Ka
zım.. 

IBAŞK1AN — Niçin? «'idarî işler Kurulu, lidarî 
•daireler başkan ve üyeleriyle, her yıl Genel Kurulca 
seçilecek on dava daliresli başkam...:» 

HAVA HÂK'IM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Adallıet Komisyonu Sözcüsü) — «başkam veya üye
sinden oluşur» Yanli, bunun on tanesli de üye olarak 
da gelebilir, bunların arasımda başkan da olabilir, 
başkanlar karışık olabilir. 

BAŞKAN — Bu öyle midir efendim? 
GÜVEN DÎNÇBR (Adalet Komisyonu Üyesi -

Danıştay Temsiilicisi) — Evet efendim. Düşümdüğü-
müz sistem yeni uygulanacak. Hepsii de, dava daire-
derinlin başkanları da olalbillir, üyelıerü de olabilir veya 
başkam veya üyelerinden de kıarışık olıablir. Yalmuz, 
toplamı 10 kişidir. 

(BAŞKAN — O halde, «veya» olacak... 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adallıet Komiisyonu Başkamı) — 
Ya başkanlar gelecek veya üyelıer gelecek. Halbuki, 
«başkam ve üyeler» deyince... 

BAŞKAN — Başkam ve karışık manası geliyor; 
yani, başkanla üyeler karışık manasıma geliyor; be
raber gelecek veya hepsii de başkan olıaibiltir. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
JKAYNAK (Adalet ıKomlisyomu 'Başkamı) — 
«Veya» deyince ollmaz. 

BAŞKAN — Olmaz; «ve»'dir o. 
ıDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Baş

ka bir noktada bir nıoksam var efendim, 4 ncü benıtıtie: 
«incelenen kararı.... 

Hükümet tasarısında öyle dermişiz de; güzel' ol
muyor. 

«inceleme konusu kararı...» 
jBAŞKAN — «inceleme konusu karanı» tamamı, 

Şimdi oldu. «inceleme konusu kararı veren daire baş
kanı...» «linceleme konusu» olanı, daha da doğru. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Mü
saade eder mislinliz? 

jBAŞKAN — Buyurum. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

«Incelıeınmekte olan kararı» da ıdendlıeibiMr. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «in
celememin konusu olıan karar» 

(BAŞKAN — Dalha iyi; «ilnıcelemıe konusu olan 
kararı veren dalire başkamı...>»; yani, ortada, (incele
nen bir tonu var; o hıanıgilsıi ise, onu veren dalire baş
kanı katılmıyor. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
«'Imcölenmıekte olan» da aynı şeyi ifade ediyor. 

IBAŞKAN — O. da olur. «tmoeleramekte olıan ka
rarı» Yami, «incelemem konu» değil, o kararın hepsi 
incelemiyor. 

«incelenmekte .olan» daha iiyi. 
4 ncü fıkrayı bu şekliyle okutuyorum : 
'«4. — Memurların yarglaramaısı ile ilgili işlenin 

görüşülmesinde, 'incelenmekte olan kararı veren dai
re başkan ve üyeleri 'toplantıya katılamazlar. Bu top
lantılarda toplanma ve görüşme yeter sayısı onibir-
dir» 

ıBASKAN — Efendim, 16 ncı madde üzerinde 
ibaşka söz almak iisteyen var mı?.. Yolk. 

Maddeyi oylarımızla sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul; edimliıştir. 

17 ndi maddeyi okutuyorum : 
İdarî ve Vergi Dava Daireleri Genel Kuruları : 

MADDE 17. — 1. İdarî Dava Daürelerİ Genel 
Kurulu, idarî Dava Dairelerlımin başkanlarıyla üyele
rinden; Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, Vergi 
Dava Dairelerimlin başkanlarıyla üyelerimden oluşur, 

2. Dava Daireleri Genel Kurullarına Danıştay 
'Başkanı veya Vekileıürudien biıli başkanMe eder. 

3. 'Bu kurulların toplanma ve görüşme yeter sa
yısı onyedidir, toplantıda hazır bulunanlar çift sayı
da olursa en kıdemısüz üye kurula katılmaz. 

4< Bu kurulularda kararlar oyçokluğu 'ile verilir.. 
5. Her kurula yeterli kadar tetikle hâkimi ve me

mur verilir. 
IDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — iBiz 

de Komiisyoın metnime katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, 
17 moi madde üzerimde söz almak isteyen Var mı 

efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenller... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
il 8 mai maddeyi okutuyorum : 
İçtihatları Birleştirme Kurulu : 

MADDE 18. — 1. İçtihatları Birleştirme Kuru
lu, Danıştay Başkamı, Başsavcı, Başkanvekileri, Dava 
Daireleri Başkanları ve üyelerimden kurulur. 
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,2. Toplanma ve görüşme yeter sayısı en az otuz-
birdiır. Toplantıda hazır bulunanlar çtifit sayıda olur
sa en kıdemsiz üye kurula katılmaz. 

3. Esas hakkındaki kararlar, birinci toplantıda 
Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ite, bu toplan
tıda karar yetersayısı .sağlanamaz iise iklinci toplanltı-
da mevcudun oyçokluğu ile verilir. Kurulun diğer 
karartan oyçokluğu ite verilir. 

4. İçtihatları Birleştirme Kuruluma yeteri kadar 
tetkik hâkimi ve memur verillir, 

(BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenîler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 
^Danıştay Başkanlık Kurulu : 

MADDE 19. — 1. Danıştay Başkanlık Kurulu; 
Danıştay Başkanının Başkanlığında, başkanvelkiliteri 
ile Genel Kurulca seçitecek birer idarî, idarî dava ve 
verg'i dava daireleri başkanları ve bir üyeden oluşur. 
Ayrıca aynı şekü'llde ıbirer başkan ve bir üye yedek 
üye olarak seçiillir. 

2. Asıl ve yedek üyeler iki yıl için Genel, Kurul
ca seçüiir. Danıştay Başkanlık Kuruluna aynı daire
den birden fazla üye seçilemez. 

3,. Mazereti hallinde Danıştay Başkanına kıdemlli 
Başkanvekilii, asıl üyelerin mazereti hainde de top
lantıya yedekleri katılır. 

4. Başsavcılığı ilgilendiren işler ite Kurulca lü
zum görülen diğer isterin görüşülmesinde Başsavcı 
toplantılara katılır ve oy kullanır. 

,5. Kararlar oyçokluğu ile verillir. 
6. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu 

taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

.BAŞKAN — 1 nci fıkrada bir bozukluk var gjilbi: 
«Danıştay Başkanlık Kurulu, Danıştay Başkanının' 

başkanlığında, başkanvekilteriyte, Genel Kurulca se
çilecek 'birer idarî, idarî dava ve vergi dava daiklöteri 
başkanları ve bir üyeden oluşur.» 

Burası biraz anlaşılmaz oluyor, izah eder (misiniz? 
Çünkü burada iki tane «İdare» sözcüğü arka arkaya 
geliyor. 

HAVA HÂKtM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, 
malumunuz, bir tanesi idarî işlere bakan idarî dalire, 
öbürü idarî dava dairesi. îdlarî dalire, idarî dava dai
resi, vergi dava dairesi. 

,BAŞKAN — «Vergi dava dairesi» ibaresini öne 
alsak, «Birer idarî, vergi ve idarî dava daireleri» de-
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sek olur. iki defa arka arkaya «idarî» sıözcüğü geli
yor. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — «ida
rî dalire, vergi ve idarî dava 'daireleri başkanları» de
sek daha da açık olacak. 

ıBAŞKAN — Evet, bir amlaşılımazlık var orada. 
/Şimdi «Kurulca seçitecek birer idarî daire» de

sek?... 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

«dalire» olunca, yeterli efendim, «idarî daire» vir
gül ondan sonrası aynı. 

BAŞKAN — O zaman değiştirmeye lüzum yok. 
«idarî daire idarî dava ve vergi dalireteri başkanları» 
oluyor. Gerçi «daire»'yi orta yerde bağlamış; ama 
anlaşılması biraz güç oluyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hat
ta efendim, «idarî daire»'den sonra hemen «idarî da
va da'iresi» gelmesin istersek, çeviririz; «idarî daire, 
verg'i dava ve idarî dava daireleri başkanları» diye
lim, açık olsun efendim. 

BAŞKAN — Tamam, daha iyi. 
,«I|darî daire, idarî dava daireleri» diyoruz. 
ORGENERAL NURETTİN ERStN — Hayır, 

«daire» sözcüğünü koyduktan sonra, «idarî ve ver
gi dava daireleri» doğru olur. «idarî»'den sonra mut
laka «daire» sözcüğü gereklli. 

'BAŞKAN — Gerekli; çünkü başka türlü olmu
yor. 

Değişik şekilliyle bir kere daha okutuyorum : 
«MADDE 19. — 1. Danıştay Başkanlık Kuru

lu, Danıştay Başkanının Başkanlığında Başkanvekil-
leri ile Genel Kurulca seçilecek birer idarî daire, ida
rî dava daireleri ve vergi dava daireleri başkanları ve 
bir üyeden oluşur.» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, olmadı yine. idarî dairede tek değil; iki tane
dir. «idarî daireler, idarî dava daürelıeri ve vergi dava 
daireleri» dersek olabilir. 

BAŞKAN — Şimdi bir kere, benlim anladığım 
şu : idarî ve vergi dava dairelerinden başkanları ka
tılacak ve... 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Bir tane 
de üye. 

JBAŞKAN — Hayır, bir üye. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

ıKAYlNAK (Adatet Komisyonu Başkanı) — 
Müsaade eder misiniz? 

(Şimdi iki idarî daire vardır; dava dairesi... 
(BAŞKAN — Hayır «idarî»'yi sormuyorum, 
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Şimdi «seçilecek birer idarî daire» diyor; orada 
her idarî daireden bir tanıe seçeceğiz. 

H Â K I M T U Ğ G E N E R A L M U Z A F F E R BAŞ
K A YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 
Bir başkan seçeceğiz; 4 tane idarî dava dairesi var; 
onların da birisi gelecek buraya. 

BAŞKAN — Bıir üye nereden? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAJYNAK (Adalet Komü&yonu Başkanı) — 
'Bütünümden olacak, 

BAŞKAN — Burada anlıaşılımıyoır. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Birer 

üye» dememiz lıazıım. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Efendim, izlin verirsen/iz bunu yeniden bir kere 'dalha 
yazmak lazım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komfeyonu Başkanı) — 
İzin verirseniz, Komisyonla geri alalımı. 

BAŞKAN — Alıra, bunu daha anllaşıllir şekillide 
yazML 

(19 mcu maddeyi Komisyon geri istemektedir. 
iBu teklifi ayllarımıza sunuyorum : Kabul edenlıer.. 

Etmeyenler... Kabul edillmliştir. 
120 nci maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Disiplin Kurulu : 

MADDE 20. — 1. [Yüksek Disiplin Kurulu, her 
takvim yuh başında, Danıştay Gendi Kurulunca her 
daireden seçilecek birer üye ile üçü Daıva Daireleri 
ve biri de İdarî Daliröler Başkanları arasımdan seçile
cek dört Daire Başkanından kurulur. Kurula en kı
demli Daire Başkanı başkanlık eder. Danıştay Baş
savcısı Kurulun tabiî üyesidir. 

,2. Kurulla 'iki Dalire Başkanı ve beş üye yedek 
olarak seçilir. 

3. ıKuru'l üye tem sayısı ile toplanır ve üçte iki 
oyçokluğu ile karar verir. 

4.' Kurul üyeliklerimde boşalma hallimde, boşaîan 
yer için en çok on gün içimde Geneli Kurulca bMinıcii 
fikradalki esaslara göne yenliden seçim yapılır. 

S. iKuırullun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 
BAŞKAN — 20 mcli madde üzerinde söz allmak 

isteyen var mi?.. 
Buyurum Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Efendim, «Yüksek Dislipllin Kurulu her takvimi yılı 
başında toplanır ve kurula en kıdemu' daire başkanı 
başkanlık eder» deniyor. 

iNiçlin, Birinci Başkan başkanlık etmiyor da, en 
kıdemi daire başkanı başkanlık ediyor Bizde, Di
siplin Kuruluma, Birinci Başkıan başkanlık eder. 

IBen, Komisyondan, bunun nedenlini izah etaeleri-
mıi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet tasarlısı da böyleydi. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Bizim tasan da öylıe; ama en büyük kurul bu, Dfeip-
lin Kurulu. Oraya Birindi 'Başkanım başkanlık etmesi 
gerekir. Neden, kurulla em kıdemli daire başkanı baş
kanlık ediyor, ben bunu amlıamadım. Belki Hükümet 
'tasarısında da böyle; ıamia şu anda dikkatimi çekti. 

Bana göre, «Birinci Başkan başkanlık eder» de
rmemiz lazım. Takdir siizim. 

(DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Eski 
kamunda böyle imliş; böyle olduğu içlim aymam alılmı
şız 'efendimi. Sakınca doğurmayan bir hüküm diye 
Pişmemişiz; ondan olacak herhalde. 

BAŞKAN — Yüksek Disiplin Kurulu bu. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Evet efendim. Birimci Başkan Damuştayı her yönüyle 
teanıslH eder. Temsil yetkisi olian bir kimse varken, dai
re başkanlarımdan birisinin, en kıdemılisiınim başjkam-
lıık etmesini ben şahsen yadırgadım. 

ORGENERAL NURETTİ/N ERSİN — Herhan
gi bir nedenle olmazsa, o başka. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Evet. Bir medeni varsla, mazereti varsa, başlkaınıvefcilı-
leri var. Sonra onlarım üstümde, dalire başfcanliarımın 
üstümde, birinci başkamvekiM/eri yar, omlları da aşıyo-
ıruz, «dalire baışkankrının en kıdemlisi başkanlık eder» 
diyoruz. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkamı Hukuk 
Danışmanı) — Efendim, Danıştay Başkamı, Danışta
yım işleyişiyle sorumlu olan bir kişidir. Disiplin ko-
vuşturmasımı harekete geçiren bir makam da olabi
lir. 

Ben 521 sayılı Kanunda neden öyle yapıldığımı 
açıklamak istiyorum. Onun için, Danıştay Başkanı, 
bir taraftan harekete geçiren, <ölbür taraftan da, Disip
lin Kuruluma başkanlık eden bir duruma düşmesin 
diye bu şekilde çıkmıştır. 
BAŞKAN — Yami «Disiplin Kurulunu toplantı içim 

harekete geçiren odur, kendisi başkanlık yapmaısımı» 
diyorsunuz? 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Evet efendim; 521 sayilı Kanunda var
dır. Başkanı bir yandan, Disiplin Kurulumu hareke-1 
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te geçtiren; öbür taraftan da, disiplin cezasını veren 
durumuna düşürmemek içlin. 

JBAŞKAN — Yargıtayda nasıldır? 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Yargıtayda, Birindi Başkan başkanlık eder efendim; 
her kurulun başkanıdır esasında. 
Temsil etme yetkisi mesela, 23 ncü maddede var 'ay

nen. 
ıBen şahsen, bu statünün aksini «(avunuyorum. 

BAŞKAN — Komisyon olarak ne diyorsunuz 
efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK (Adalet ıKomiisyonu Başkanı) — 
Katılıyoruz efendim. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, o 
takdirde, zaten Başkanın görevleri arasında -ki, biraz 
sonra gelecek 55 nci maddeyle- hangi kurumalara baş
kanlık edeceğini hiz sarih olarak yazdık; bunu isıtis-, 
na bırakmıştık. Eğer buradan çıkarırsak, oraya dahil 
'ederiz. Bir sakınca görmüyoruz. 

BAŞKAN — «Kurulla, Danıştay Başkanı (başkan
lık eder» diyeceğiz ve Başsavcıyı da koyuyoruz, «ta
biî üyesidir» diyoruz. Onun için, Danıştay Başkanımın 
bulunması doğru olur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu-
ınun yenliden yazılması gerekiyor; çünkü sistem deği
şiyor o zaman. Yani, sistemde ufak bir fark var; 
aıma hemen şimdi yazmak, belki hatalı olabilir. Da
nıştay Birinci Başkanının girmeyeceğine göre yazıl
mış bu. Talbüî, Birinci Başkan', başkan olunca, bu 
madde yenliden kaleme alınacaktır. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
«Yüksek Disiplin Kurulu Danıştay Başkanının baş
kanlığında...» 

BAŞKAN — Onu başa alırız. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Başa almak lazım onu. 
BAŞKAN — «Yüksek Disiplin Kurulu, Danış

tay Başkanının başkanlığında, her takvim yıılıı başın
da, Danıştay Genel Kurulunca her daireden seçile
cek birer üye ile üçü dava daireleri ve biri de idarî 
dairdiler başkanları arasından seçilecek dört 'daire 
başkanından kurulur. Danıştay Başsavcısı kurulun 
itabiî üyesidir.» 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — «Kurula en kıdemi dai
re başkanı» ibaresini çıkardığımız zaman oluyor, 
•şimdiki ilavemizle. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
ıKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 
Metlin Hükümetten böyle geldi; tatbikat da böyle ol
duğu için... 

BAŞKAN — Alma, Yargıtayda da böyle olduğu
na göre, zaten paralel yapıyoruz biz. Madem Yargı
tay'la Danıştaym her şeyimi aynı paralelde yaptık; bu 
Yüksek Disiplin Kurulunda da paraleldik sağlarız. 

20 nci maddeyi bu değişiklikle bir kere daha oku
tuyorum : 

«MADDE 20. — 1.) Yüksek Disiplin KuruÜu, 
Danıştay Başkanının başkanlığında, her takvim yılı 
'başında, Danıştay Genel Kurulunca her daireden se
çilecek ıbirer üye ile üçü dava daireleri ve biri de 
idarî daireler başkanları arasından seçilecek dört dai
re başkanından kurulur. Danıştay Başsavcısı kurulun 
ifcaJbiî üyesidir. 

2. Kurula 'iki daire başkanı ve beş üye yedek 
olarak seçilir. 

3. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır ve üçte iki 
oy çokluğuyla karar verir. 

4. Kurul üyelıMerinde (boşalıma hallinde, »boşa
lan yer içim en çok on gün içlinde, Genel Klurulca, 
'birfincli fıkradaki esaslara göre yenliden seçim yapılır. 

,5. Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürü
tür.» 

(BAŞKAN — 2 nci fıkrada «Kurula iki daire baş
kanı ve beş üye de...» diyelim mi buna? Orada da bir 
(de) lazım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkanım, tabiî ayrı ayrı bentler olduğu için, 
konmaması ondan düşünülmüş. Aynı bendin devamı 
olsaydı, koymak doğru olurdu. 

/BA/ŞKAN — Ben, sanki, onların içinden yedek-
miş manası taşır diye düşündüm. Demin de Sayın 
Bakan, «(de) koyalım» demişti. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
O devamıydı Sayın Başkanım. Burada koymasak da 
olur; çünkü ileride bazen de koymamış olacağız, yek-
nesakilttk bozulacak. 

BAŞKAN — Aynı fıkra 'olduktan sionra, evet... 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Burada bir sakınca var. Eskiden 9'du bunlar; şimdi 
10 oddular. Kararda üçte \M çoğunluk istiyoruz. O 
noktayı düşünmek gerekir, 

(BAŞKAN — Evet, itabiî, bir «tane ilaıve yaptık. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Eskiden 9'du bunlar; şimdi Başkanı koyunca, 10 oldu 
adetleri. Üçte iki çoğunluk da istiyoruz. 10'u düşün-
mıemliz gerekir. 9 da üçte iki çoğunluk 6 idi. 
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BAŞKAN — Şimdi, daire adedi kıaç tanedir? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 
10 tane. 

BAŞKAN — 3'ü dava dairelerinden ve l'i da ida
rî dairelerden seçilecek 4; etti 14; bir de Başkan, 15 
oldu. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Başsavcı da var, 16. Çiftüıeşliyor rakam hep. 

BAŞKAN — Üçte ikisi 11 olacak, 12 olacak. 
GÜVEN DÎNÇER (Adalet Komiisyonu Üyesi -

Danıştay Temsilcisi) — 3'ü dava dairelerimden seçiıle-
cek 3 üye yerine 2 üye seçelim. 

jBAŞKAN — 2 yaparsak onu, olabilir. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalıet Komiisyonu Başkanı) — 
Olur efendim. 

BAŞKAN — 20 nci maddemin 1 neti fıkrasını bu 
şekliyle bir kere daha okutuyorum : 

«MADDE 20. — 1, Yüksek Disiplin Kurulu, 
Danıştay Başkanının başkamlığıınıda, 'her takvim yılı 
başımda, Danıştay Genel Kurulunca her daireden se
çilecek birer üye İlle ikisi dava daireleri ve biri de 
idarî daireler başkanları arasından seçiilecek üç daire 
başkanından kurulur. Danıştay Başsavcısı kurulun 
tabiî üyesidir.» 

Şimdi 15'e indi, değil mi efendim? Üçte ikisi, 10. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalıet Komisyonu Başkanı) — 
Her kuruldan bir başkan gelecektir ki, idarî daireden 
Ibir başkan, idarî dava dairelerinden bir başkan, ver
gi dava dairelerinden bir başkan... 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerimde başka söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

20 nci maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 
Disiplin Kurulu : 
MADDE 21. — Disiplin Kurulu, Genel Kuruliun 

her takvim yılı başında seçeceği bir daire başkanıyla 
bir üyeden ve birindi sınıfa ayrıtauş bir tetkik hakli
mi ile bir Danıştay savcısından oluşur. Aynı şekilde 
birer yedek seçilir. Genel Sekreter Kurulun tabiî üye
sidir. Daire Başkanı Kurula başkanlık eder. Kurul 
oyçokluğu ile karar verir. 

BAŞKAN — Hepsi 4 mü oluyor bunların? 1 dai
re başkanı, 1 de üye, 2; 1 de tetkik hâkimi, 3; savcı 
ille 4 oluyor. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Genel Sekreter tabiî üye oluyor, 5 eder. 

I 'BAŞKAN — Evet, genel sekreter tabiî üye oluyor; 
5 kişi oldu. 
GÜVEN DÎNÇER (Adalet Komisyonu Üyesi - Da

nıştay Temsicisi) — Kimin başkanlık edeceğimde te
reddüt olmasın diye, daire başkanının kurulla başkan
lık edeceğini ilave ettik, Komisyon olarak. 

iBAŞKAN — 21 nci madde üzeninde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Başkanlara ve Başsavcıya Vekâlet: 

MADDE 22. — 1. Danıştay BaşkanlıiğiTi'Mi bo
şalması, Danıştay Başkanının izinli veya özürlü ol
ması hallerinde Başkanvekilerinden en kıdemlisi Da
nıştay Başkanına vekâlet eder. 

2. Dairelerde en kıdemli üye başkana vekâlet 
eder. Başsavcıya Danıştay Başkanının seçeceği ve Baş
savcılığa seçilime niteliğine sahip bir Danıştay üyesi 
vekâlet eder, 

İBAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz ataak 
isteyen Var mı?.. Yoktur. 

/Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul, edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm, 23 ncü maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Danıştay, Daire ve Kurulların Görevleri 

Danıştayım Görevleri : 
MADDE 23. — Danıştay : 
a) İdari Mahkemeleri ve Vergi M ahkemellerin

den verilen kararlara karşı temyiz istemlerini inceler 
ve karara bağlar. 

!b) iBu kanunda yazılı idarî davaları ilk ye son 
derece mahkemesi olarak karara bağlar. 

c) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gön
derilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüşünü 
bildirir. 

d) Tüzük tasarılarını ve imtiyaz sözleşme ve 
şartlarını inceler. 

e) Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından 
gönderilen işler hakkında görüşünü bildirir. 

f)' Bu kanunla ve diğer kanunlarla verilen görev
leri yapar., 

»BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde, buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hükü
metten gellen metinde, «Devlet Başkanlığı» yoktu. 
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Devlet Başkanları bu gibi tasarruflarda bulunuyor
lar, gönderebiliyorlar. 

'BAŞKAN — «Devlet Başkanlığı» deyince, Baş
kanın kendisi mi imza edecek bu şeyi, Genel Sek
reter mi? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Genel 
Sekreter. 

BAŞKAN — «ıBaşkanlığı» diyor, burada, yarın, 
öbür gün, «ıBurada, Devlet Başkanı deniyor; halbuki 
Genel Sekreter imzalamış» demesinler. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ana
yasa Mahkemesinde dava açarken Başkan; ama bu 
gibi şeylerde Genel Sekreter. Onun için, «Başkan
lığı» deyimi kullanılıyor. 

BAŞKAN — 23 noü madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum : 
İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Gö

rülecek Davalar ı 

(MADDE 24. — Danıştay ilk derece mahkemesi 
olarak : 

a) Bakanlar Kurulu Kararlarıma, 
b) Müşterek Kararnamelere, 
c) (Başbakanca alınan kararlara, 
d) Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu 

kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak 
düzenleyici işlemlere, 

e) Danıştay İdarî Dairelerince veya İdarî İşler 
Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan ey
lem! ve işlemlere, 

!f) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin 
yetki alanına giren işlere, 

ıg) Yabancı ülkelerde görevli makamlarca alı
nan kararlara, 

İh) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararla
rına, 

1) Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim De
netleme Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mer
kezi, Üniversitelerarası Kurul kararlarına, 

j) Vergi Usul Kanunu gereğince şikâyet yoluy
la vengi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlem
lere, 

Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile im
tiyaz sözleşmelerinden doğan idarî davaları çözümler. 

2. Danıştay, il merkezi belediyeleri ile il özel1 

'idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını 
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kaybetmeleri hakkındaki istemlerini inceler ve karara 
bağlar. 

\BAŞKAN — 24 ncü maddedeki farkı izah eder-
mi'sinıiz? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let 'Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, burada 1 
nci fıkranın (ı) sı ve (j) sini; 'bir de 2 nci fıkrayı ilave 
ettik. 

(ı) da, Yükseköğrenim Kurumunun yeni çıkması 
nedeniyle, ona da Danıştayda bakılmasını uygun bul
duk. jlde de, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine, 
vergilerle ilgili - Maliye Bakanlığının vermiş olduğu 
düzeltme talepleri ile ilgili - davaların da, bir içtihat 
aykırılığı olmasın düşüncesiyle Danıştayda bakılma
sını yerinde bulduk. 

'2 nci fıkrayı getirdik. Bu da, Danıştay, il mer
kezi belediyeleri ile 'il özel idarelerinin seçilmiş or
ganlarının organlık sıfatlarım kaybetmeleri hakkın
daki bazı istemler oluyor - dava değil bunlar - o is
temleri inceleme yetkisini de Danıştaya (bırakmış bu
lunuyoruz. 

Bir de, Başbakanlık için alman kararlar var, O 
yoktu, onu da ilaıve ettiL 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sizim bu konu hakkında diyeceğiniz 

var mı efendim? 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Burada Devlet Başkanlığının tasarruf
ları dışarı çıkartılmış. Bunun bir başka yerde takviye 
edilmesi gerekir. Aksi 'halde, yarın içtihat veya şu veya 
ibu yolla Devlet Başkanının tasarrufları ilik derece 
mahkemesine girebilir. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Kom'isyonu Sözcüsü) — Onu, Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci maddesinde, «Devlet Başkanının 
doğrudan doğruya aldığı bütün tasarruflar yargı de
netiminin dışındadır» demek suretiyle idarî yargının 
dışında bıraktık. 

'BAŞKAN —Oraya almışlar. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkam Hukuk 

Danışmam) — Evet. Yalnız, 'bu bir Anayasa sorunu
dur. Bazı idarî tasarrufların yargı denetiminin dışın
da bırakılması, yarın hem Anayasada, hem de Ana
yasa yürürlüğe girdikten sonra da önemli sorunlar 
yaratır. 'Ben bu noktaya dikkati çekmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK. (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
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Başlkanım, burada biz, Danıştaym bakacağı davadan 
saydık; «Ibakmayacağı davalar» diye bir müessese 
yok, bu yasanın içimde, iburaya almadık. Bakılmaya
cak yasalarla ilgili yargılama usulünde bir hüküm 
var, oraya koyduk. Devlet Başkanının tasarrufları, 
yargı denetiminin dışında. 

Dün kabul buyurduğunuz Askerî Yüksek îdare 
Mahkemesinde hu ilkeyi benimsemiştik; aynı usulde
ki ilkeyi oraya da getirdik; ama orada da usulü için 
talep etmek koşulu ile getirmiştik. 

Arz ederim. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, idarî 
yargının sınırlarının, idarî yargılama usulünde yer 
alması lazım, 'burada değil. 

BAŞKAN — Bunu, 'biliyorsunuz daha evvel de 
konuştuk. Yani, Devlet Başkanlığı ile Yargıtay ara
sında bir mahkeme konusu iki defa olmuş; olmasını 
dedik. Mesela, senatör seçmiş; 'birisi, «Ben niye se
çilmedim?.' diye dava açmış. Gerçi kaybetmiş; ama 
'bir Devlet Başkanına sual tevcih etmek... 

Sonra, Anayasalda, «'Devlet Başkanı, yaptığı işler
den mesul değildir» diye de 'bir madde var ve ay
rıca, mesul olacağı durumlar var; vatan hainliği ve-
sairesi, vesairesi... Bunlar giriyor zaten; ama «Niye 
onu seçtin de 'beni seçmedin?» diye, birisi çıkıyor... 
Yani, o makamı o ıkadar küçültmeyelim, 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sayın 
Başkanım, bu karar çoğunlukla verilmiştir. Başkan, 
«bakılabilir» diyor; daire başkanı, «bu kabil davala
ra Danıştay ba'kalbilir» diyor; «İşin esasına girilmesi 
lazımdır» diye bir muhalefeti var. 

BAŞKAN — Sonra, hiçbir insan halfadan münez-
zöh değil; ama bazı makamların kendilerine aıit 'ta
sarruflarından vulkulbulacak bazı halfaları da hoş gör
mek lazımdır. Kaldı iki, acaba Danıştay'daki üyele
rin kendi hataları yok mudur, verdikleri kararlarda?. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, muhakkak ki hata olur. 
Yargı yerlerinin üzerinde de başika bir makam düşüne
mediğimiz için, bir yerde kesmemiz gerekiyor. 

Bu, bir Anayasa sorunudur ve tümüyle, Devlet 
Başkanımın sorumsuz olduğu hususlar farklıdır. Mu
hakkak, Devlet Başkanının sorumsuz olabilmesi için, 
slorumlu bir kişinin, onun yanında imza atması gere
kir. Onun içindir ki, burada bazı konular var ki, tak
dire taallûk eder, seçimle 'ilgilidir. Buralarda doğru
dur. Devlet Başkanının tasarrufuna karşı bir işlemde bu
lunulamaz; ama genel hukuk kuralları içerisinde Dev

let Başkanı bir idarî tasarrufta bulunuyorsa, bir kim
seyi atıyor ise, bir memur tayin ediyor ise, o zaman 
yaptığı işlemin... 

BAŞKAN — Bir Devlet Başkanı o kadar da yapsın 
yani... Bir Devlet Başkanı, kimi altamışjtır?. Nihayet, 
köşke alacağı ıkişlileri atamıştır birinci derecede falan. 
Şimdi, «Efendim, sen beni altaya'mazsın» deyince, Da
nıştay bunu tekrar iade eütiği takdirde, orada bulun-
Ju'i'acaik mı, Devlelt Başkanı, yanında?.. O gibi bazı 
halkları da verelim, bu tayinlerde falan. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zalten Devlelt Başkanının doğrudan ataya
cağı kişiler hakkında yargı denetimi ayrı. Dolaylı ta-
sarrulflarında Devlet Başkanlığı Genel Sekreterinin 
müvafaka'tÜ'yle olur.; 

BAŞKAN — O yapıyor zalten. 
(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bizim tet
kikimize göre, şimdiye kadar çıkan yasalara göre 
Devlet Baş/kanının doğrudan bu tarzdaki tasarrufu 4'ü 
geçmiyor. 

Devlet Başkanlığı müessesesini yıpratır; yani, bir 
ıhakkı iade ediyorum derken, Devlelt Başkanlığını yıp
ratır. 

BAŞKAN — Evet, o makamı yıpratır. Hakikaten 
bir hata yapmıştır; ama bu, gazetelere geçltü mi, «Bu 
ne biçim Devlet Başkanı?. Bakın, mahkeme bunu 
mahkûm etmiş» dedi mi, artık o Devlet Başkanının 
oradan çekilip gitmesi lazım, duramaz orada. En basit 
bir sey olsa dahi; yani bir memuru tayin etmiş ve 
mahkeme onu bozmuş... Haysiyetli bir Devlet Başkanı 
orada durmaz, çeklilir gider. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Zaten, 
Devlet Balkanınım ondan sonraki dava konusu olma
yan tasarruflarına da kuşku ile bakılır. Terazinin so
rumluluk kefesi çok ağır basar. 

BAŞKAN — Buyurun, Orgeneral Şahirikaya. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Tabiî, 

bu madde ço!k uzun olduğu için, güzel yazılmış ama, 
düzeni itibariyle dikkat edememişiz efendim. Her şe
ye, «kararlarına, kararnamelere, kararlara» dayanır di
ye gidiyor; somunda, «çözümler» diyor. . 

Ya (nı) diyeceğiz çözümler veyahut da «(na) çö
züm getirir» diyeceğiz efendim. 

Sayın Başjkanım, ı(j) fıkrasına bakarsak görülür : 
Ya, başından itibaren (nı, na, mu) gidecek, ondan son
ra, «çözümler» diyeceğiz veyahut da (na) ise, çözüm 
getirir dememiz gerekiyor. 
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BAŞKAN — (j)'de bitliyor, zaten onun saitır başına 
gelmesi lazım, 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Satır başı yapacağız, büyük harfle efendim, «karşı» di
ye, o şekilde düzenlenecek. 

BAŞKAN — «... kanarlarına, işlemlere bilmem ne
ye karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile im
tiyaz sözleşmelerinden doğan idarî davaları çözüm
ler.» O, saitır başına geçecek. Yani, devamı değil o, 
hepsine şamil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNIAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — O saitır-
baışı, yukarıdan beri sayılanların tümünü kapsıyor, 
'hepsine şamil 

(BAŞKAN — Hepsine şanül, evet. 
24 ncü madde üzerinde başka Söz almak isteyen?... 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edillmişitir. 
25 nci maddeyi okutuyorum : 
Temyiz Yoluyla Danıştayda Görülecek Davalar : 
MADDE 25. — 1. İdare Mahkemeleri ile Vergi 

Mahkemelerince verilen nihaî kararlar Danıştayda tem
yiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır. 

(2, Sayıştaym, gerçek veya tüzelkişilerin halklarını 
'ihlal eden yargı kararlarına karşı açılan davalar Da
nıştayda temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır. 

BAŞKAN — Sayışıtayın takıldığı yer burasıdır, 
istemez bunu, değil mi?.. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Biz tüm yargı kararları, 
Temyizden, Danışjtaydan geçecek anlamı çıkmasın di
ye gerçek ve tüzelkişinin haklarını ihlal eden» tabi
rini kullandık. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet; 
Hükümet olarak biz de batıhyoruiz. 

(BAŞKAN — Eskiden, «Sayıştayım yargı kararla
rına karşı açılan davalar, Danıştayda temyiz yoluyla 
incelenir ve karara bağlanır» şeklindeydi; yani Hükü
met teklifinde de var. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Komis
yon, daha çok açıklık getirmek istemiş. 

Katılıyoruz efendim. 
ıBAŞKAN — Sayın Bakan, çok eskiden beri, Di

vanı Muihaseoat dediğlimiz zamianda da, bunların ka
rarları Devlet Şûrasında «temyiz edik miydi?. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Edi
lirdi efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GÜVEN DİNÇER (Adalet Komisyonu Üyesi Da
nıştay TemlsilcM) — İzin verirseniz, bir açıklamada 
bulunmak istiyorum. 

1935'lere kadar, yanılmıyorsam, Danıştayda ince
lenir imiş. O tarihte çıkan bir tevhidi içtihat kararıyla, 
bunların incelenemeyeceği prensibi kabul edilmiş ve 
bu dosyalar Sayıştaya iade edilmiş; ancak 1961 Ana
yasasından sonra bu sorun ortaya çıktı ve ilk önce biz 
bunu Anayasa Mahkemesinin huzuruna götürdük. 
Anayasa Mahkemesi bunu kabul etmedi bir süre; fakat 
bir süre sonra 1967'de bu iptal edildi, Sayıştay Kanu
nunda bize bu davaların gelmesini önleyen hüküm 
iptal edildi ve bize, kendileri aleyhine zimmet çıka
rılan saymanlar gelmeye başladı. 

Bu dosyalar birkaç yüzü geçmemiştir ve incelen
mesi çok faydalı' olmuştur. 

iSayıştayın incelemeleri, yalnız, kuru, salt masraf 
kanunlarına aykırılık yönünden yapılmaktadır. Sayış
tay, 100 bin lirayı hatalı sarf edip, Devlete milyonlar 
kazandıran bir insana 100 bin lira için zimmet çıkara
bilmektedir; çünkü onun denetimli, yalnız masraf ka
nununa uygunluk yönünden olmaktadır; objektif bir 
denetimdir. Halbuki, dava konusu edildiğinde, biz şun
ları gözönünde tutuyoruz : Bu zat, zimmet sebebiyle, 
Devlet aleyhine adlî yargı organına gidip, haksız ikti
sap sebebiyle dava açıp, kazanabilir bu davayı, öyle ise, 
bunu biz niçin zimmet yoluyla uğraştıralım, diyoruz 
ve davasunı kabul ediyoruz. 

Devletin masraf kanunlarında ve yönetmellıMerinde 
'ahenksizlikler vardır. Yönetmeliğe uygun yapılan sarf, 
kanuna aykırı olabilmektedir. Bununla ilgili kararlan
ınız vardır : Trabzon Numune Hastanesinin sayma
nı, amlbulansları, döner sermayeden tamir ettirmiştir; 
kanuna aykırı diye kendisine zimmet çıkarılmıştır. 

'Biz bunu kaldırdık. Biz, burada, Sayıştaym yargı 
kararlarını denetlemiyoruz; Sayışıtayın, kişiler hakkın
da verdiği sübjektif zimmet ve sorumluluk kararlarını 
denetliyoruz. r 

Onun için, şu İki metin de bizim işimizi görür. 
Yalnız, Hükümet metnindeki ifadenin daha hukukî 
olduğu kanısındayım, Çünkü, tüzelkişilerin, Danıştay 
huzuruna, Sayıştay karan aleyhine gelmesi sözkonusu 
değildir; burada o ibare ile yer veriliyor. /Bir güçKik 
çıkarmaz; fakat hukukîlik konusunda şüpheliyim, öy
le bir sorun yoktur. 

BAŞKAN — Gelemez zaten. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Konulmasındaki gaye; 
açritlık getirsin, tereddüt olmasın. Sayıştaym tüm yar-
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gı kararları Temyizden geçebilecek anlamı çılkmaisın 
düşüncesiyle bu şekilde meydana getirdik. 

(BAŞKAN — Aima »hayır, Hükümetin teklifi şöy
le : «Sayışmayın yargı kararlarıma karşı açılan davalar 
- yani açmışsa - Danıştay'da temyiz yoluyla incelenir 
ve karara bağlanır.» 

Güzel bir hüküm. Tüzelkişi olarak kim gelecek?. 
Buyurun. 
MEHMET KARADUMAN «Adalet Komisyonu 

Üyesi Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Efendim, «tü
zelkişi»» tabiriyle, biz, burada, Devletin de, Sayıştay 
hararlarına 'karşı gidip, dava açabilmesini, idarenin da
va açabilmeslM düşünmüştük. İdare biliyorsunuz bir 
kamu tüzelklişisidir. 

Bir vergi konusunda Sayıştay Genel Kurulu ka
rar veriyor; Sayıştay Genel Kurulunun vermiş oldu
ğu bu 'karar, bütün saymanları bağlıyor; dolayısıyla, 
Maliye Bakanlığı, bu işlemli, kendi mulktezasiını uygu
layamaz hale geliyor. Çünkü, saymanlık, Sayışltaya he
sap vermekle sorumlu. Bu durumda diyoruz, Sayışta-
yın... 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı da açabilsin. 
MEHMET KARADUMAN. (Adalet Komisyonu 

Üyesi Maliye Bakanlığı TeMsilcisi) — Maliye B'ak'an-
•lığı, Sayıştay kararına karşı dava açabilsin. O açıdan, 
«tüzelkişi» tabirini kullanmak istedik. Hatta, biz, «ka
mu tüzelkişisi» dedik. «Denetim ve kamu tüzelkişisi» 
biıdiminde değiştirilir; tüzelkişi, kurtulur, çıkar ara
dan. 

Arz ederini. 

(BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Efendim, şimdi Hükümet tasarısında 
ikindi fıkrada, «Sayrşltaym yargı kararlarına,..» deni
yor. 

Malum olduğu üzere, yargı kararlarına karşı tem
yiz ötme hakkı, davanın taraflarına aittir; davanın 
dışında olan bir kimse temyiz edemez. Onun için,, 
Hükümet teklifi ile, bir davada eğer taraflardan bi
ri şahıs ise, zarar gören şahıs gidecektir. 

BAŞKAN — Tüzelkişi ise?... 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Umumî hükümlere bırakıyoruz. Eğer 
varsa, Maliye Bakanlığı buraya taraf olarak girebil
miş ise, o zaman gider. 

ıBAŞKAN — Hayır, zaten, «Sayıştayın yargı ka
rarlarına karşı açılan davalar»: yani «şahıslar tarafın
dan açılan davalar» demem'iş. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Eğer, Maliye Bakanlığı - (tüzelkişi 'de

sek dahli, bu yargı kararlarına karşı temyiz yoluna baş
vurulduğu için - eğer davanın tarafı değilse, biz bu
raya tüzelkişi hükmünü koysak dahi gidemez. Bu nok
taya dikkati çekmek istıerim. Onun için, Hükümetlin 
tasarısı, tahmin ederim, tlümünü kapsıyor. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — De
min de, iştirak ediyoruz demiştim. Bu açıklamalar 
karşısında, hakikaten, Hükümet teklifinin hepsini kap
sadığı anlaşıldı, Sayın 'Başkanım. 

(BAŞKAN — Tabiî, genellik var burada; «açılan 
davalar» demiş. 

HAVA HÂKİM AUBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Komisyon olarak benimse
riz; katılıyoruz. 

BAŞKAN — O halde 25 nci maddenin ikinci fık
rasını, Hükümet teklifindeki şekliyle bir daha oku
tuyorum. 

«2. Sayışltayın yargı kararlarına karşı açılan da
valar Danıışltlayda temyiz yoluyla incelenir ve karara 
bağlanır.» 

BAŞKAN — Tamam. 
ıBirinci fıkrada bir değişiklik yok; ikinci fıkrada 

bu şekilde bir değişiklik yaptık. 
Bunun üzerinde söz almak isteyen Var mı?... Yok. 
O halde bu değişiklikle 25 nci maddeyi oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum : 
idarî Uyuşmazlık ve Davalarda Görev : 
MADDE 26. — idarî uyuşmazlıklar ve davalar, 

üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, 
dokuzuncu, onuncu dairelerde ve idarî ve Vergi Dava 
Daireleri Genel Kurularında inceienıir ve karara bağ
lanır. 

'BAŞKAN — idarî uyuşmazlıklar, bir kere, şu şu 
şu dairelerde ve idarî ve vergi dava daireleri genel ku
rullarında incelenir, yani, orada da incelenir. 

HAVA HÂKlM ALBAY ZEKl GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Evet oraya, «İdarî ve 
Vergi DaVa Daireleri Genel Kurulu» nu ve aynı za
manda, uyuşmazlıkları» ilave ettik. Çünkü, bunların, 
davanın dışında baktıkları uyuşmazlıklar da var. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Efendim 
'şöyle : Herhangi bir dairenin idarî dava dairelerinden 
verilmiş olan bir karara itirazı, idarî Dava Daireleri 
Genel Kurulu; vergi dava dairelerinden verilene de 
itirazı Vergi Dava Dairesi Genel Kurulu karara bağ
lıyor. Onlar da karar organı olduğu için ilave ettik 
onları. 

— 520 — 



M, G. Konseyi B : 88 25 . 12 . 1981 O : 1 

'BAŞKAN — Yalnız, bunun şöyle yazılması dalha 
doğru idi; «İdarî davalar 3 ncü, 4 ncü, 5 ndi, 6 ncı, 
7 inci, 8 nci, 9 ncu, 10 ncu dairelerde ve uyuşmazlık
lar da..,»» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Balkanım, anlaşmazlık, zalten, sonunda davaya gi
diyor; bazen gitmeyeni de olabiliyor. 

BAŞKAN — Gitmeyeni de olabiliyor. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAİK — Ne 

olur ne olmaz diye, bu tonunda koymuşlar. 
BAŞKAN — Yani bunda muitabılksınız .. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Muta

bıkız. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde başka söz 
almalk isteyen var mı efendim?... Yok. 

Maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Dairenin Görevleri: 
MADDE 27. — Üçüncü Dair© : 
a) Vergi Mahkemeleri arasında görev ve yetkiye 

İlişkin uyuşmazlıklarda ve bağlanltılı davalarda merci 
tayinine, 

b) Vergi, resim ve .harçlarla ilgili olup diğer vergi 
dava dairelerinin görevleri dışında kalan işlere, 

ilişkin dava ve işleri çözümler. 

BAŞKAN — Mutabik mısınız efendim, Hükümetle 
Komisyon?... 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Efendim, bir fıkra çıkar
dık zalten, 37 nci madde onu tamamen karşılıyor, o 
nedenle çıkarmış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Hangisini?... 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — (c) fıkrasını. 

BAŞKAN — 37 nci maddeye aldınız?... 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Evet 
efendim. 

'BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde slöz almak 
isteyen var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okultuyorum : 
Dördüncü Dairenin Görevleri : 

MADDE 28. — Dördüncü Daiire, Gelir ve Ku
rumlar Vergilerine ilişkin davaları çözümler. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yok. 
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'Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 ınıcu maddeyi okutuyorum : 
'Beşinci Dairenin Görevleri : 
MADDE 29. — Beşinci Daire, kamu görevlilerine 

alt mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları 
çözümler. 

BAŞKAN — Bu, Hükümetin teklifi ile aynı?... 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — '«Görevlerine» denmiş, 
halbuki, «görevlilerine» denmesi gerekirdi. Bir kelime 
yanlışlığı vardı, maddî bir hata vardı, o düzeltildi. 

'BAŞKAN — Evet. 
29 >ncu madde üzerinde slöz almak isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul ediîmişltir. 
30 ncu maddeyi okutuyorum : 
Altıncı Dâirenin Görevleri: 

(MADDE 30. — Altıncı Daire : 
a) İmar, kamulaştırma ve yıkma işleri ile bunla

ra bağlı işlere, 
b) Esildi eserler mevzuatımdan doğan uyuşmazlık

lara, 
ilişiklin davaları çözümler. 
BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz almak is

teyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kaibul etmeyenler... Kabul ediîmişltir. 
31 nci maddeyi okutuyorum : 
Yedinci Dairenin Görevleri : 
MADDE 31. — Yedinci Daire : 
a) Gümrülk ve gider vergileri ile ithale ilişkin ver

gilere, 
b) İşleltime Vergisine, 
c) Motorlu Taşıtlar ve Taşıt Alım vergilerine, 
d) Veraset ve İntikal vergilerine, 
e) Damga Vergisine ve Dış Seyahat Harcamaları 

vergilerine, 
İlişkin davaları çözümler. 

IBAŞKAJN — Buradaki fark nedir?, 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Burada, Karayolları Tra
fik Kanununu çıkardık, 8 nci Dairenin görevlerini be-
l'iıtten 32 nci maddeye İthal ettik; vergi kanunu değil, 
çünkü. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde Söz almak is
teyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
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32 nci maddeyi okutuyorum : 
Sekizinci Dairenin Görevleri: 
MADDE 32. — Sekizinci Dalire : 
a) Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren 

mevzuata, uygulanmasına, 
b) Mahallî idarelerin seçimle gelen organlarının 

organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusuna,, 
c) Sınır, iskân, toprak edinme mevzualtıına, 
d) Maden, taşiocakiarı ve orman mevzuatına, 
e) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluş

ları mevzuatına, 
f) Öğrenci ve öğrenlim işlerine, 
g) Esnaf derneklerinin fesini konusuna, 
fa) Karayolları Trafik Kanununa, 
ilişkin davaları çözümler. 

BAŞKAN — Burada, Karayolları Trafik Kanunu 
ilave eHüinliz?.. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Evet efendim. 

'Bir de, (a) bendine «köy» ilave etfük Başkanım. 
BAŞKAN — Evet. 
32 nci madde üzerinde söz almaık Meyen ... Yok. 
Maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 nCü maddeyi okutuyorum : 
Dokuzuncu Dairenin Görevleri : 
MADE 33. — Dokuzuncu Daire : 
a) Em'lalk Vergisine, 
fa) Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine, 
c) Köy, belediye ve özel idare vergi, [resim, harç 

ve paylan ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara alt 
tarifelere, 

d) Harçlar Kanununa, 
ilişkin davaları çözümler. 

BAŞKAN — Emlak Alım Vergisini çılkiarmışsınız. 
(A) f ikrasında «Emlalk Verg'i'sine ve Emlak Alım Ver
gisine» denirmiş; siz, yalnız, «Emlak Vergi'sine» demıiş-
siniz.ı 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Maddî 
'balta Var efendim. 

BAŞKAN — O halde, «Emlak Alım Vergisi» unu
tulmuş o zaman. 

GÜVEN DÎNÇER (Adalet Komisyonu Üyeüi Da-
nışiüay Temsilcisi) — Var; tonmaisı lazım Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — «Emlak Vergisine ve Emlak Atam 
Vergisinıe...» 

Ş/tadi 33 ncü maddenin (a) fıkrasını yeniden okutu-' 
yorum : 

«MADDE 33. — Dokuzuncu Daire : 
a) Emlak Vergisine ve Emlalk Alım Verglisine.» 
BAŞKAN — Tamam< 
33 ncü madde üzerinde söz almiak isteyen var mı?... 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 ncü maddeyi okutuyorum : 
Onuncu Dairenin Görevleri: 

MADDE 34. — Onuncu Daire : 
a) İdare mahkemeleri arasında görev Ve yetkiye 

ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci 
'tayinine, 

fa) Vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, di
ğer idarî daVa dairelerlin'in görevleri dışında kalan uyuş
mazlıklara, 

c) Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı
na ilişkin uyuşmazlıklara, 

ilişkin dava ve işleri çözümler. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yök.ı 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul ediHmiştiır. 

35 nci maddeyi okutuyorum : 
Amme Alacaklarına ilişkin Davalar : 
MADDE 35. — Amme Alacaklarının Tahsil Usu

lü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar, 
alacağın tahakkukuna ilişiklin davalara bakmakla görev
li dava daireleri tarafından çözümlenir. 

BAŞKAN — Ben bir değişiklik bulamadım. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada-

, let Komisyonu Sözcüsü) — Değişiklik : «İtafasilî» de
ğil, «tahsil.» Usul Hakkında (ki) de yok; (i) ile (k)»yi 
çıkarmış bulunuyoruz. 

(Kanunun ismi bu şekilde Sayıln Başkanım : «Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 'Kanun.» 

BAŞKAN — Evet. 
35 nci madde faakkında söz almak isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 nci maddeyi okutuyorum : 
Yenli Vergilerle ilgili Uyuşmazlıkların Gözlümü : 

MADDE 36. — Bir vergiyi kaldıran ve yerine ay
nı veya benzeri nitelikte yeni bir vergi koyan kanunlar
dan doğan uyuşmazlıklar, önceki vergiden doğan uyuş
mazlıkları çözümlemekle görevli dairece çözömlenar. 

'BAŞKAN — Bu 37*yi 36 yapmışsınız ve yukarı 
kaydırmışsınız, değil mi?... 
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HAVA HÂKtöM A1JBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Evet, ilgisine binaen. 

BAŞKAN — Bununla ilgili olduğu için?. Blir mah
zuru var mı ©fendim?. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ha
yır, 

IBAŞKAN — Yok. 
36 ncı madde 'üzerimde siöz almak isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum : 
Bir Kısım işlerin Diğer Dairelere VeriîmeSli : 

MADDE 37. — Dava dairelerinin işlerinde biri-
birine göre nispetsizlik görülürse, bir dairemin görevine 
giren işlerden bir bölümü, dairelerin vergi ve idare 
uyuşmazlıklarına ilişkin görev ayrımı gözömümde bu
lundurularak Danıştay Başkanlık Kurulu kararıyla 
dliğer dava dairelerine verilebilir. Bu husustaki karar
lar Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımım izleyen 
aybaşından itibaren uygulanır. 

IBAŞKAN — Buyurun. 
HAVA HÂKİM AUBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Başkanım, değişiklik : 
«aralık» ayında idi; bir de, «bir kısmı» na «bir bölü
mü» dedik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Redakte 
konuları. 

iKEMALETTİN AUÎKASİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı TemsilcM) — Bir de, «(Başkanlık kurulu» ola
rak düzelecek. 

IBAŞKAN — «Başkanlık kurulu» olacak; Danıştay 
Başkanlık Kurulu değil. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu
nun gibi herhangi bir halta varsa o hep, «Başkanlık 
kurulu» olarak düzelecek herhalde, değil mi efen
dim?. 

BAŞKAN — Hep, ^Başkanlık kurulu» olacak, bu 
şekilde düzeltülecek. 

37 nci madde üzerinde siöz almak tösteyen?.*. Yok. 
iMaddeyi oylanmıza sunuyoruimı : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38 noi maddeyi olkultuyorum : 
İdarî ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının 

Görevleri : 
MADDE 38. — 1, İdarî Dava Daireleri Genel 

Kurulu, İdare Mahkemelerinden, Vergi Dava Dairele
ri Genel Kurulu, Vergi Mahkemelerinden verilen ıs
rar kararlarım inceler. 
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2t (Bakanlar Kurulunun düzenleyici istemlerine 
karşı açılan davaları, konularına göre ilgili dava daire
leri Genel Kurulu çözümler. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
HAVA HÂKİM AUBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komîsıyonu Sözcüsü) — Buna ikinci fıkrayı ilave 
dtJmıiş bulunuyoruz Sayın Başkanını. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Muta
bıkız efendim. 

İBAŞKAN — 318 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul ötaeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum : 
İçtihatları Biirleşlüirme Kurulunun Görevleri : 

MADDE 39. — İçtihatları Birleştirme Kurulu, da
va dairelerinin veya İdarî ve Vergi Dava Daireleri 
Genel Kurullarının k'endi karaırları veya ayrı ayrı 
verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık 
görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştiril
medi gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay Başkanının 
havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan son
ra işi inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birleştiril-
mtösıi veya değiştlirilmesii hakkında karar verir. 

IBAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde sıöz almak is
teyen var mı?... Yok. 

'Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum : 
İçtihatların Birleşltirilmieisini İstemeye Yetkili Olan

lar : 

MADDE 40. — 1. İçtihatların birleştirilmesi ve
ya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Danıştay 
Başkanı, konu ile ilgili daireler, İdarî ve Vergi Dava 
Daireleri Genel Kurulları veya Başsavcı tarafından is
tenebilir. 

2. Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların bir
leştirilmesi içlin Danıştay Başkanlığına başvurabilirler. 

3. Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiş
tirilmesi hakkındaki kararları, gönderildikleri tarih
ten itibaren bir ay içerisinde Resmî Gazetede ya-
yimlanır. 

4. Bu kararlara, Danıştay Daire ve Kurulları ile 
idarî mahkemeler ve idare uymak zorundadır. 

;BAŞKAN — 40 ncı miadde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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41 nıoi maddeyi dkutayoruîm : 
îdarî işlerde Görev : 
MADDE 41. .— îdarî işlere ilişkin idarî uyuşmaz

lıklar ve görevler Birinci ve İkinci Dairelerle îdarî 
İşler Kurulunda görülür. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözdüsü) — Burada bir «işler» keli
mesi ilave edilmişltlir; «daireler» yerine «işler» dedik; 
isim değişikliği sadece. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde söz (isteyen 
var mı?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmıişltir., 

Efendim, öğle yemeği Valkti geldiğinden, öğleden 
sonra saat 14.00te toplanmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanıma Saati : 12.23 

»•-« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Mülî Güvendik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî Güveriiik Kortseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve MÜH Güvendik Konseyi Üyesi) 
Otfamliral Nejat TÜMER (Dz. K« K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mîllî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — ikinci oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

2. — Danıştay Kanunu Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/260) (S. Sayısı : 309) (Devam) 

'BAŞKAN — iSa'baihiki 'birinci oturumda 41 nci 
maddeye kadar ıgelmiştik; şiimdi 42 nci maddeden iti-
'baren (görüşmelerimize devam ediyoruz. 

42 nci ma'ddeyi okutuyorum : 

'Birinci Dairenin Görevleri;: 

M ADDE 42. — Birinci Daire : 
a) (Başbakanlık veya Balkanlar Kurulunca gön

derilen kanun tasarı ve tekliflerini, 
ıb) 'Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarlılarını, 
c) Bayındırlık imtiyazları ile madenlerin imtiyaza 

bağlanması ve maden imtiyazlarının bozulması işle-
rinü, 

d) İdarî makamlar arasında 'görev ve yetkiden) 
doğan ve Baş/bakanlıktan ıgönderilen uyuşmazlıkları, 

e) ıKanundarındia Danış'taıydan alınacağı yazık' 
bulunan düşüncelere ilişkin istekleri, 

f) IDanıştayca li'stişarî mahiyette incelenmek ve 
düşüncesini 'bildirmek için Devlet Başkam ve Başba
kanlıktan gönderilecek işleri, 

ig) :6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu mad-
desinlin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkları, 

h) Idarel Umurriiye'i Viılâyat Kanunu muvakkati 
gereğince doğrudan doğruya veya 'itiraz yoluyla Danış-
taya verilen işleri, 

1) 'Belediye Kanunu ile Danıştaya verilip idarî 
davaya konu olmayan işleri, 

j) Derneklerin genel menfaatlere yarar dernek
lerden sayılması (için yapılacak teklifleri, 

!k) Diğer idarî dairemin görevi dışında kalan iş
leri, 

'İnceler ve 'gereğime göre kanara bağlar veya düşün
cesini; bildirir. 

BAŞKAN — (j) fıkrasında şöyle denmiş : «Der
neklerin genel menfaatlere yarar derneklerden sayıl
ması için yapılacak teklifleri...» 

«Yararlı» mı, «yarar» mı? olacak. 
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Genel menfaate yararlı olup olmadığına karar 
verecek olan Danıştay mıdır, yoksa Bakanlar Kurulu 
mudur? 

GÜVEN DİNÇER (Adalet Komisyonu Üyesi -
Danıştay Temsilcisi) — Danıştay görüş bildiriyor 
efendim, tatbikat öyle; kanun öyle. Danıştay'dan 
görüş alınıyor, sonra Bakanlar Kurulu karar veri
yor. 

BAŞKAN — «Yarar» dernekler midir, «yararlı» 
mıdır? «Yararlı» olacak... 

Görüş isteniyor, teklif değil bu yani. 
«... Derneklerden sayılması için, vaki olacak gö

rüşleri...» 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) Teklifleri inceler ve gereğine göre ka
rara bağlar veya düşüncesini bildirir efendim. 

HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKt GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) Sonda bağlıyor. 

BAŞKAN — Şimdi, Bakanlar Kurulu bir karar 
verecek; fakat görüş istiyor; «böyle böyle» diyor, 
«bunu sayalım mı saymayalım mı; siz ne dersiniz?» 
diyor. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bir der
nek, kamu yararına olup olmadığı yönünde karar 
verilmesi için önce, İçişleri Bakanlığına müracaat 
eder; İçişleri Bakanlığı, Danıştay'dan gerekli görüşü 
aldıktan sonra, o görüşü Bakanlar Kuruluna intikal 
ettirir. 

BAŞKAN — En son karar verecek olan neresi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bakan
lar Kurulu. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu. 
«Bu teklifi inceler, karara bağlar» deyince, de

mek ki, «bu dernek genel menfaatlere yararlı mıdır, 
değil midir?» hususunda, Danıştay karar verecek 
demektir. Ben öyle anlıyorum. 

GÜVEN DtNÇER (Adalet Komisyonu Üyesi -
Danıştay Temsilcisi) — Değil Sayın Başkanım. Şöy
le : Bu yukarıdaki incelemelerin niteliği çok değişik
tir. İnceler ve düşüncesini bildirir; karar mercii Ba
kanlar Kuruludur. 

BAŞKAN — Ama, son cümle hepsini ihtiva edi
yor : «... İnceler ve gereğine göre karara bağlar ve
ya...» 

Bunun içinde, düşüncesini bildirecek olanlar da 
var. Onu nasıl ayıracağız, bilemiyorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hükü
metten gelen metin de böyleydi; hatta onlar iki fıkra 
haline dönüştürmüşlerdi, birinci ikinci fıkra tarzında. 

Komisyonumuz bir bütün olarak meseleyi dü
şündü ve «gereğine göre inceleyip, düşüncesini bil
dirir; gereğine göre karara bağlar» şeklinde mütalaa 
etti; ama yukarıdaki konularda, gerek neyi icap etti
riyorsa, ona tabi kılarlar. Tatbikat da böyle zaten. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Birinci bölü
mün sonu «inceler ve görüşünü bildirir»; ikinci bö
lümün sonu, «karara bağlar veya görüşünü bildirir» 
şeklinde. Hükümet ikiye bölmüş; karar kısmını ayır
mış efendim. 

BAŞKAN — Tabii ya; ikiye bölmüş Hükümet. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Öyleyse Sayın Başka
nım, «derneklerden sayılmasına ilişkin meseleleri...» 

BAŞKAN — Yalnız o değil, yukarıda da var ba
kın; Hükümet a, b ve c'yi ayırmış; 

«a) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gön
derilen kanun tasarı ve tekliflerini, 

b) Bakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını, 
c) Bayındırlık imtiyazları ile madenlerin imti

yaza bağlanması ve maden imtiyazlarının bozulması 
işlerini, 

İnceler ve görüşünü bildirir»; bunlar için görüş 
bildirecek; aşağıdaki de, karara bağlayacak. Orada 
da var; ama onun da altında, «karara bağlar veya 
düşüncesini bildirir» demiş. 

Hükümetin teklifiyle Komisyon metni arasında
ki fark nerede efendim? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — İki bendi tek 
bende dökmüşler efendim. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKt GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — İki bendi tek bende 
döktük ve Devlet Başkanını ilâve ettik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Zanne
diyorum ki, bu tarzda yazılışında hiçbir sakınca yok. 
Çünkü, gereğine göre kararsa, karar verecek; incele
yip görüş bildirmesi gerekiyorsa... 

BAŞKAN — Gereğine göre... «... veya düşünce
sini bildirir.» Var onun içinde. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «İnce
ler, düşüncesini bildirir» de var; «gereğine göre ka
rara bağlar» da var. Çünkü «veya» ile ayırmışız. 
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BAŞKAN — Tabiî; Meselâ Devlet Başkanı bir 
şey soruyor, o'na, düşüncesini verecek; Başbakanlık 
bir şey soruyor, düşüncesini bildirecek tabiî. 

Evet, buyurun. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hu

kuk Danışmanı) — Sayın Başkanım, bu 42 nci mad
dede harfler halinde sıralanan hususların, asıl hangi 
hallerde karar konusu olacağı, hangi hallerde düşün
cesini vereceği, kendi kanunlarında belirleniyor. 
Onun için, Komisyonun teklifi yerindedir. Herhangi 
bir tereddüde mahal yoktur efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yal

nız, redaksiyon bakımından bir ufak husus var. Sa
yın Başkanım, (f) fıkrası : «Danıştayca istişarî mahi
yette incelenmek ve düşüncesini bildirmek için Dev
let Başkanı ve Başbakanlıktan gönderilecek işler...» 
denmektedir. 

«Devlet Başkanı veya Başbakanlık» demek lazım, 
yani ikisinin beraber olması şart değil; o da yollaya
bilir, o da yollayabilir olduğuna göre, «ve» değil de 
«veya» dersek belki daha iyi olacak. 

BAŞKAN — Doğru. 
DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Bir de 

herhalde matbaa hatası; (j) fıkrasında, «yararlı» ola
cak. 

BAŞKAN — «Yararlı». Onu söyledim zaten; dü
zeltildi. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Bir 
de, (j) fıkrasında, «derneklerin» den sonra, virgül la
zım mı? değil mi? Bunu da Komisyonun takdirine 
bırakıyorum. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Var efen
dim. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Vir
gül var; tamam, oldu efendim. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Bakanım, müsaade eder misiniz? (j) bendinde 
«derneklerin» deyip virgül konduktan sonra, «genel 
menfaatlere yarar derneklerden sayılması için yapıla
cak teklifler...» Virgül konunca, artık «yararlı» ol
maması lâzım sanımca. «... derneklerin, genel men
faatlere yarar derneklerden...» şeklinde olması lâzım. 
Eski metinde de öyle, Hükümet teklifinde de öyle; 
«yararlı» değil de «yarar..» daha uygun düşmektedir 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, yararlı dernek olur; ama 
«yarar dernek» Türkçe bakımından biraz tuhaf geli
yor. 

ORGENERAL TAHSÎN ŞAHÎNKAYA — «Sağ
layan» diyelim Komutanım oraya. 

BAŞKAN — «Yarar sağlayan» olabilir. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ama 

efendim, kanunlarda bu... 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ha

dim; hadim lafını kastediyor. 
DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Umu

mî menfaate hadim derneklerse, o zaman da «yarar 
dernekler» dir; «yararlı» başka. 

BAŞKAN — Orada öyle mi geçiyor? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet; 
hadim, yarar. 

BAŞKAN — O zaman mesele yok. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ha

dim... Eskiden «hadim» kelimesi vardı, onun yerine 
koymuşlar. 

BAŞKAN — Şöyle desek : «Derneklerin genel 
menfaatlere yarar derneklerden sayılıp sayılmaması 
için yapılacak tekliflerin...» 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın 'Başkanım, dernekler, Dernekler 
Kanununa göre serbestçe kurulur. Bunlar belli bir 
süre faaliyette bulunduktan sonra, görev alanları iti
bariyle Hükümete müracaat ederek, kamuya yararlı 
dernek durumuna getirilmelerini isterler. Bunlardan 
bazı faydalar umulur; ibazı vergi muafiyeti vardır; 
kendisine kamu kurumlarının yardımı vardır. Bunu 
sağlamak için bu müracaat bir teklif halinde İçişleri 
Bakanlığından Bakanlar Kuruluna gelir, Bakanlar Ku
rulu Danıştaya gönderir; Danıştay inceler; bu teklif 
konusunda, 'bu derneğin kamuya yararlı olup olama
yacağı konusunda görüşünü bildirir; bu görüşle bağlı 
olmaksızın Hükümet, kararını alır; fakat muhakkak 
Danıştayım görüşünü alması gerekir. Bu, onu düzen
liyor efendim. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 1630 sayılı 
Dernekler Kanununun 48 inci maddesi şu şekilde : «Bir 
derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayıla-
bilmesi için» - Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımızın 
'işaret ettiği konu, ilgili maddede böyle vurgulan
mış. -

«a) Derneğin en az bir yıldan beri faaliyette 
bulunması, 
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b) Derneğin amaç ve 'bu amacı gerçekleştirmek 
için girişeceği faaliyet sonuçları bakımından, yararlı 
olduğu (hakkında kanaat vermesi şarttır.» 

Oradaki deyim, «bir derneğin kamu yararına ça
lışan derneklerden sayılabilmesi için»dir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, orada tabirde bir İhatayı önlemek için ga
liba (j) fıkrasını şöyle diyeceğiz : «Derneklerin ka
mu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için 
yapılacak teklifler...» 
J BAŞKAN — Şimdi efendim, bir kere, (f) fıkra
sında, «'Başkanı» değil, «Başkanlığı» olacak... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ta
biî; aksi takdirde hep sizlin imzalamanız gerekir. «Baş
kanlığı» demek lazım. 

BAŞKAN — Bir kere o «Başkanlığı» olacak; «ve» 
değil, «veya» olacak. Çünkü, ötekinde, «'Başbakan» 
demedik, «Başbakanlık» dedik. Orası öyle düzelecek. 

Şimdi (j) fıfcrasunı da son şekline göre okuyunuz. 
«j) Derneklerin, kamu yararına çalışan dernekler

den sayıilabilmesi için yapılacak teklifleri.» 

BAŞKAN — Teklifleri... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, tek
lif değil ki, müracaattır. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — İçişleri Bakanlığının tek
lifini Bakanlar Kurulu... 

BAŞKAN — «yapılacak müracaatları» demek la
zım; teklifleri, değil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanımı, «müracaat» kelimesi özellikle kişilerle il
gili konularda geçebilir. 

BAŞKAN — Olsun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «istekleri» diyelim 
efendim. 

BAŞKAN — «İstekleri» denilebilir : «Yapılacak 
istekleri inceler.» Çünkü, ötekilerin hepsinde «istek
leri» dedik. Bakın (e) fıkrasında da, «...kanunlarında 
Danıştaydan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere iliş
kin istekleri...» diyor. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, burada, «teklifleri» 
tabir edildiği cihetle, bu teklifi, kanunumuza göre, 
İçişleri Bakanlığı yapacak. Müsaade ederseniz bu kıs
mı okuyayım efendim : «Bir derneğin kamu yararına 
çalışan derneklerden sayılmasıyla ilgili bakanlıkların 
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görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının teklifi, Danıştay 
Genel Kurulunun Kararı ve Bakanlar Kurulunun tas
dikine bağlıdır.» 

Onun için, buradaki hukukî bir terimdir; onu 
muhafaza edelim. 

BAŞKAN — Oraya teklif edecek. O halde Da-
nıştayın verdiği karara uymak zorunda. Uymazsa, .me
suliyet ona ait. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet. 
Zaten Hükümet uygun görüyor, oraya götürüyor, za
ten yapmak istiyor; ıbir de onun görüşünü alıyor, on
dan sonra çıkarıyor efendim. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkanım, düşüncedir, Danıştayın vereceği, bir 
düşüncedir. Düşünce, Bakanlar Kurulunu bağlamaz. 

BAŞKAN — Ama böyle deyince, bakın kanun 
öyle söylüyor; teklif yapacak, orası onaylayacak 
teklifi. 
tasdikine bağlıdır.» 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Kararı tasdik ediyor. 

BAŞKAN — Kararı tasdik ediyor. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ama, 

isterse etmez Bakanlar Kurulu. 

BAŞKAN — O başka. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ta

mamen istişarî değil. 
BAŞKAN — Ama, karar mahiyetinde. Onun için, 

«teklif» diye koyacağız gene; kanun öyleyse, tabiî, 
«teklif» diyeceğiz; zaten öyle okunmuştu. 

42 nci madde üzerinde başka, görüş bildirmek 
yahut söz almak isteyen?.. Yok. 

42 nci maddeyi (f) ve (j) bentlerindeki değişiklik
lerle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

43 ncü maddeyi okutuyorum : 
İkinci Dairenin Görevleri : 
MADDE 43. — İkinci Daire, Memurin Muha-

kematı Hakkındaki Kanunu Muvakkat hükümlerine 
göre Danıştayca görülecek işleri karara bağlar. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul' edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 ncü maddeyi okutuyorum : 
Bir Kısım İşlerin Diğer İdarî Da'ireye Verilmesi : 
MADDE 44. — İdarî dairelerin işlerinde birbiri

ne nazaran nispetsizlik görülürse, Başkanlık Kurulu
nun kararıyla bir dairenin görevine giren işlerden bir 
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bölümü diğer idarî daireye verilebilir. Bu husustaki 
kararlar Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımını izle
yen aybaşından itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabuıl edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 nci maddeyi okutuyorum : 
Danıştay Genel Kurulunun Görevleri : 
MADDE 45. — Danıştay Genel Kurulu, bu Ka

nunla ve diğer kanunlarla bu kurula verilen seçim 
görevleri ile diğer görevleri yapar. 

BAŞKAN — 45 ndi madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 
idarî işler Kurulunun Görevleri : 
MADDE 46. — 1. idarî işler Kurulu : 
a) Kanun ve tüzük tasarılarını, 
ıb) İmtiyaz verilmesine ilişkin sözleşme ve şartlaş

maları, 
c) Kanunlarda Danıştay İdarî işler Kurulunda 

görüşüleceği yazılı olan işleri, 
d) Danıştay idarî Daire ve kurulları arasında çı

kacak görev uyuşmazlıklarını, 
e) Yukarıda yazılı olanlardan başka İdarî Daire-

' lerden çıkan işlerden Danıştay Başkanımın havale ede
ceği işleri, 

f) Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu mu
vakkati hükümlerine göre ilgili Dairece birinci dere
cede verilen men'i muhakeme kararlarını kendiliğin
den lüzumu muhakeme kararlarını ise itiraz üzerine, 

inceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşün
cesini bildirir. Danıştayın ilgili Dairesi Kurulun boz
ma kararlarına uymak zorundadır. 

2. idarî Dairelerin birinden çıkıp,- (c) 'bendi uya
rınca Danıştay Başkanı tarafından Danıştay idarî İş
ler Kuruluna havaıle edilmemiş olan işler ve verilen 
kararlar ilgili Bakanlığın görüşüne uygun olmadığı tak
dirde, Bakanın isteği üzerine, Danıştay İdarî İşler 
Kurulunda görüşülür. 

3. idarî Dairelerin göreve ve usule ilişkin neden
lerle 'işin esası hakkında karar vermediği işlerde, idarî 
işler Kurulunca bu kararın yerinde görülmesi halin
de, dosya ilgili Daireye geri gönderilir ve bu Dairece 
idarî işler Kurulu karan doğrultusunda inceleme ya
pılarak karar verilir. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen vaır mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kahül edilmiştir. 

47 nci maddeyi okuyunuz. 
İdarî İşlerin Görüşülmesi : 

MADDE 47. — Dairelerle Kurulların toplantıla
rında üye veya tetkik hâkimlerinin açıklamaları din
lendikten sonra işlerin görüşülmesine geçilir. Konu
lar aydınlanınca göreve ve usule ilişkin meseleler 
varsa ilk önce 'bunlar ve sırayla diğer meseleler ka
rara bağlanır. 

ıBAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 noi maddeyi okuyunuz. 
Kanun ve Tüzük Tasarlılarının Görüşülmesi : 

MADDE 48. — 1. İdarî işler Kurulunda kanun 
tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarlılarının ilk önce tü
mü üzerinde görüşme yapılır. Tasarının tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerin 
görüşülmesine geçilir. 

2. Kanun tasarı ve /teklifleri ile tüzük tasarı
ları için İdarî İşler Kurulunda iki defa görüşme 
yapılır. Ancak ivedi olanlar ile konularının niteliği 
bakımından iki defa görüşülmesinde fayda görülme
yenlerin, bir defa görüşülmesine Kurul karar vere
bilir, 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

49 ncu maddeyi okuyunuz. 
Evrak Getirtilmesi ve Yetkililerin Dinlenmesi : 
MADDE 49. — 1. İncelenmekte olan işler hak

kında lüzum görülen her türlü evrak getirtilebileceği 
ve bilgi istenebileceği gibi, tamamlayıcı veya aydınla
tıcı bilgiler alınmak üzere ilgili dairelerden veya uy
gun görülecek diğer yerlerden yetkili memur ve uz
manlar da çağınlabilir. 

2. Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin gü
venliğine ve yüksek menfaatlerine veya Devletin gü
venliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı dev
letlere de ilişkin ise, ilgili makam, gerekçesini bil
dirmek suretiyle sözkonusu bilgi ve belgeleri verme
yebilir. 

BAŞKAN — 49 ıncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, yalnız Türkçe bakımından... 
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Hükümet tasarısında, «Ancak» diye başlayan ikin
ci bentte tereddüte düştük. «Ancak» konmasa da olu
yor galiba. Komisyon ne düşünüyor, bilmiyorum. 

BAŞKAN — Kalmasında bir sakınca yok. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir 

mana ifade etmeden fazla kalıyorsa... 

BAŞKAN — Olabilir tabiî; ama yazılmış öyle; çı
karılabilir de. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Hükümetten öyle geldi. 
Çıkarılalbilir de... 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — «An
cak» çıkarılmalı efendim, 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mü
saade ederseniz, Komisyon da katılıyor, çıkaralım 
efendim, iyi olmamış o; düzeltelim, 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
2 nci fıkradaki «Ancak» siliniyor; «îstenen bilgi 

ve belgeler Devletin güvenliği...» diye başlıyor; değil 
mi efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
«fendim. Birinci fıkra kaideyi, ikincisi istisnayı be
lirtiyor. 

BAŞKAN — İkinci fıkra olarak yazılmayıp da, 
devam etseydi, «ancak» demek doğru olurdu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Cüm
le orada devam etseydi, «ancak»a ihtiyaç vardı. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Birisin
de «çağırılabilir», burada da «belgeleri vermeyebilir» 
deniliyor. Onun için, devam etse idi olurdu; ama ayrı 
bir fıkra halinde yazılmış. 

BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okuyunuz. 

Görüşmelerin İdaresi : 
MADDE 50. — Başkan, -görüşmeleri idare eder 

ve oya sunulacak hususıları belirler. Göreve ve usule 
ait meselelerde azmlikta kalanlar, işin esası hakkında 
oylarını kullanmak zorundadırlar. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

51 nci maddeyi okuyunuz. 
Kararlar : 

MADDE 51. — Kararlarda, toplantıya katılan
ların ad ve soyadları, işin konusu, verilen kararların 
gerekçeleri, azınlıkta kalanların (görüşleri ve karar 
tarihi belirtilir. Kararlar, toplantıya katılan Başkan 
ve Üyeler tarafından imzalanır. 

BAŞKAN — 51 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

52~nci maddeyi okuyunuz. 
Başkanlık Kurulunun Görevleri : 

MADDE 52. — 1. Başkanlık Kurulu : 
a) Üyelerin dairelere ayrılmalarını, 
b) 37 mci ve 44 ncü maddelere göre daireler 

arasında iş dağılımını, 
c) Danıştay Daireleri arasında çıkan görev uyuş

mazlıklarını, 
d) Danıştay Başkanının Kurulda görüşülmesini 

uygun gördüğü işleri, 
İnceler ve gereğine göre karar verir veya düşün

cesini bildirir. 
2. Kurul, Danıştay Başkanının davetiyle topla

nır. 
BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
53 ncü maddeyi okuyunuz. 
Yüksek Disiplin Kurulunun Görevleri : 
MADDE 53. — Yüksek Disiplin Kurulu, bu ka

nun hükümleri dairesinde Danıştay Başkanı, Başsav
cı, başkanvekiıileri, Daire Başkanları ve üyeler hak
kında, disiplin kovuşturması yapılmasına ve disiplin 
cezası uygulanmasına karar verir ve bu Kanunla gö
revli kılındığı diğer işleri görür. 

BAŞKAN — Biz zaten, «Yüksek Disiplin Kuru
lu Danıştay Başkanının başkanlığında toplanır» demiş
tik; değil mi? Düzeltmiştik. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Deflet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Evet. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ken
disine taalluk eden işlerde girmiyor. 

BAŞKAN — Tabiî girmez. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — En 

kıdemli başkanvekili girecektir. 
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BAŞKAN — Yüksek Disiplin Kurulu hepsi hak
kında karar verebiliyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet. 
BAŞKAN —- 53 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
54 ncü maddeyi okuyunuz. 
Disiplin Kurulunun Görevleri : 
MADDE 54. — Disiplin Kurulu : 
a) Danıştay memurları hakkımda Yüksek Disip

lin Kurulu 'görevlerim yapar. 
b) Danıştay memurları hakkında Memurin Mu-

ihakematı Hakkımdaki Kanunu Muvakkati hüküm
lerine göre birinci derecede karar verir. 

c) Danıştay memurları hakkında 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 226 ncı maddesimin (B) 
'bendinde yazılı görüşme ve danışma kurulu görevi
ni yapar. 

BAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.., 

GÜVEN DİNÇER (Adalet Komisyonu Üyesi -
Danıştay Temsilcisi) — «Kanunu Muvakkat» (ı) yi 
çıkartacağız; öbür tarafta (ı) yoktu, 

BAŞKAN — «Kanunu muvakkat» evet. 
54 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir, 
55 nci [maddeyi okutuyorum : 

IBEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Görevler ve Haklar" 

Danıştay Başkanının Görevleri: 

MADDE 55. — 1. Danıştay Başkanı, Danış-
tayın genel işleyişinden sorumludur. Kuruluşun dü
zeni çalışmasını sağlar. Gerekirse, ilgili daire baş
kanları veya Başkaniıik Kurulu ile de istişare ederek 
lüzumlu idarî tedbirleri alır. 

2. Danıştay Başkam, Danıştay Genel Kurulu 
ile içüJhatlan Birleştirme Kuruluna, idarî işler ku
ruluna, idarî davalar, vergi davaları genel kurulları
na ve Başkanlık Kuruluna, başkanlık eder. 

BAŞKAN — Maddeye bir de, «Yüksek Disiplin 
Kurulu» nu ilave edeceğiz. 

GÜVEN DlNÇER (Adalet Komisyonu Üyesi 
Danıştay Temsilcisi) — «Başkanlık Kurulu» ndan 
önce ilave edilecektir, 

Bir küçük hata daha var Sayın Başkanım : «ida
rî işler Kuruluna, idarî ve Vergi Dava Daireleri Ge
nel Kurullarına.» Bu, ibare olarak, devamlı bu şe
kilde geçer; kmi de hatalı geçmiş. İkinci fıkrada, 
«davalar» sözcüğü çıkacak, «İdarî ve Vergi Daire
leri Genel Kurullarına» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — İkinci fıkrayı bu son şekliyle bir 
daha okutuyorum : 

«2> Danıştay Başkam, Danıştay Genel Kurulu 
ile İçtihatları Birleştirme Kuruluna, İdarî İşler Ku
ruluna, İdarî ve Vergi Dava Daireleri Genel Ku
rullarına, Yüksek Disiplin Kuruluna ve Başkanlık 
Kuruluna Başkanlık eder.» 

BAŞKAN — Tamam. 
55 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktum 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.., Kaibul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum : 
Danıştay Başkanvekillerinin Görevleri : 
MADDE 56. — 1, Danıştay Başkanına ait gö

revlerden Danıştay Başkanı tarafından verilenleri ya
parlar.. 

2. Danıştay Başkanımın yokluğumda kıdem sıra
sına göre ıona vekillik ederler. 

3< Danıştay Başkanının katılmadığı kurullara 
'başkanlık ederler. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur, 

Madddyıi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 
Daire Başkanlarımın Görevleri : 

MADDE 57. — 1. Daire Başkanları, dairele
rinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, 
düzenli çalışmalarımı, daire işlerinin verimli 'bir şe
kilde yürütülmesini ve tetkik hâkimleri ile diğer me
murların yetişmelerini sağlarlar. Görüşmeleri idare 
ederler, dalhlil 'bulundukları kurullarım toplantılarına 
'katılarak düşüncelerini bildirirler ve oylarım verirle. 

2. Daire Başkanları her takvim yılı sonunda, dai
relerindeki işlerin durumu ve bunlarım yürütülme
sinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Danıştay 
Başkanlığına bir rapor verirler ve alınmasımi lüzum
lu gördükleri tedbirleri bildirirler. 

BAŞKAN — 57 ndi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

58 nci maddeyi okutuyorum : 
Üyelerin Görevleri : 
/MADDE 58. — Üyeler, bulundukları dairelerde 

'başkanlar veya dahil bulundukları kurullarda kurul 
başkanları tarafından kendilerine verilen dosyaları 
geeiktlirmeden inceleyerek görevli daire veya kurul
lara gerekli açıklamaları yaparlar, kararları yazar
lar, dairelerin ve üyesi bulundukları kurulların top
lantılarına katılırlar, düşünce ve görüşlerini bildirir
ler, oylarını verirler ve daire ile ilgili olmak üzere 
verilen diğer işleri görürlerH 

BAŞKAN — 58 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.,. Yoktur!, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

59 ncu maddeyi okutuyorum : 
Genel Sekreterin Görevleri : 
MADDE 59. — 1. Genel Sekreter bu Kanunun 

görevli kıldığı işler ile Danıştay Başkanının vereceği 
idare ve yazı işlerini yürütür. 

2. Dairelere ve Başsavcılığa bağlı olanlar dışın
daki müdürlükler ve diğer idarî birimler genel sek
reterin yönetim ve denetimii altında bulunur. 

BAŞKAN — 59 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum .Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir., 

60 nci maddeyi okutuyorum: 
Danıştay Başsavcısının Görevleri : 
ıMADDE 60. — 1. Başsavcı, dava dosyalarını 

uygun göreceği görev ayırımına göre savcılara hava
le eder. Düşüncelerinin vaktinde bildirilmes'ini ve 
savcılar ile başsavcılıkta görevli diğer memurların 
devamlarını ve intizamla çalışmalarını sağlar, gelen 
dosyaların kaydı ve saklanmsı ile işli bitenlerin ilgili 
yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli ted
birleri alır. 

2. Başsavcı, incelediği dava dosyaları hakkında 
düşüncelerinli bildirir ve kanunlarla kendisine verilen 
diğer görevleri yapar, 

3. Başsavcı her takvim yılı sonunda, işlerin du
rumu ve bunların yürütülmesiinde aksaklık varsa, 
sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına bir rapor 
verir ve alınmasını lüzumlu gördüğü idarî tedbirleri 
(bildirir, 

4. Başsavcı, savcılardan birini, idarî işlerde ken
disine yardım etmekle görevlendirebilir. 
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BAŞKAN — 60 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

61 nci maddeyi okutuyorum : 
Savcıların Görevleri : 
MADDE 61. — 1, Savcılar, kendilerine havale 

olunan dosyaları Başsavcı adına incelerler ve onun ye
rine düşüncellerini, davalarda bir ay, yürütmenin dur
durulması isteminde iki gün içinde gerekçeli ve yazılı 
olarak verirler. Bu süreler geçirilirse durumu sebep
leriyle 'birlikte Başsavcıya bildirirler. Danıştay Başka
nının ve Başsavcının vereceği diğer görevleri yerine 
getirir; çalışma düzeninin korunması ve işveriminin 
artırılması için Başsavcının alacağı tedbirlere uyarlar. 

2. Savcılar, ilgili yerlerden Danıştay Başkanlığı 
aracılığı ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri gilbi işlem 
dosyalarını da getirtebilirler. 

3. Dava daireleri ile idarî ve vergi da-va daireleri 
genel kurullarınca gerekli görüldüğü takdirde, Danış
tay savcıları, önceden haber verilmek suretiyle, dü
şüncelerini sözlü olarak da açıklarlar. 

BAŞKAN — 61 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurunuz efendim. 
ıŞBRE'F GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) ,— Efendim, bir ufak nokta var; 1 nci 
fıkranın birinci cümlesiyle ilgili «Savcılar kendileri
ne havale olunan dosyaları Başsavcı adına incelerler 
ve onun yerine görüşlerini...» diyor. 

«Onun yerine» sözünün çıkartılması yerinde ola
cak; çünkü «onun yerine» dendiğinde, her seferin
de, Başsavcının görüşünü yansıtıyor, yansıtmıyor gi
bi birçok sorun çıkar. Tahmin ediyorum, bu, daha 
öncede söz konusu olmuştu. Burada «onun yerine» sö
zünü çıkartarak cümleyi düzenlemek daha uygun ola
caktır. 

BAŞKAN — Gerçi onun namına iş görüyor; 
ama... 

Buyurun. 

HAVA HÂKİM AUBAY ZEKÎ GÜNGÖR {Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım müsaade 
ederseniz, bunu kasten koyduk. Çünkü, savcı yar
dımcıları hepsi müstakil olarak kendi düşüncelerini 
intikal ettirdikleri takdirde Başsavcılığa gerek kal
mıyor. Onun için, Başsavcılığı kül olarak kabul ettik 
ve Başsavcı adına düşüncesini bildirsinler, onun kont
rolünden geçsin istedik. Yargıtayda da aynı zaten : 
Başsavcı adına. Aksi halde, her savcı yardımcısı, 
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kemdi düşüncesini 'bildirecek ve Başsavcıyla irtibat 
kurmayacak ve böylece 'bir içti'hat aykırılığına, dü
şünce farklılığına yol açılacaktır. O nedenle koy
muştuk: bunu. 

(BAŞKAN — Buyurun Başkaynak, 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkan) — Gerek As
kerî Yargıtay, gerekse Yargıtayda, savcılar, mutlaka, 
düşüncelerini Başsavcı adına 'bildirirler. 

Dün kabul buyurduğunuz Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununda da bu müesseseyi 'böyle be
nimsediniz. Yoksa, 'bir başıboşluk olur, 'bunu kabul 
edersek. Gayet tabiî ki, asıl olan, Başsavcının fik
ridir; ona izafeten, ona niyabeten savcılar, ortaya bir 
fikir koyabilirler. İkisi arasında 'bir çatışma olunca, 
ister istemez Başsavcımn fikrinin ağırlık kazanması 
için bilerek kondu. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK {Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Şimdi, adlî yargıda savcı ve idarî 
yargıda savcı, birbirinden farklıdır. Adlî yargıdaki 
savcının ıbir iddia ve itham makamı olarak 'birliği sağ
lamasında yarar var. Burada, kanunların hukuka uy
gunluğu teessüs ediyor ve dikkat edilirse, eskisinden 
farklı olarak da 'burada, «Başsavcı adına inceler» de
dikten sonra, «düşüncelerini (bildirir» deniyor. Bu, 
hukuka uygunluk açısından 'bir bildirimdir. İtham 
değildir. Öyle 'bir niyeti yok. İdarî yargıdaki savcı 'ile 
adlî yargıdaki bu savcı noktadan ayrıdır. Gerçi, eski 
kanunda 'bu farkı belirtmek için, «kanunsözcüsü» 
denmiş. Hukuk adına konuşur; bir görüş belirtir. 
Yoksa, adlî yargıda olduğu gibi, bir itham makamı 
değil efendim. 

BAŞKAN — Başsavcı adına incelediğine göre, 
görüş de onlardan alınmasA lazım. 

HAVA HÂKİM AUBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu ıSözcüsü) — O zaman hiç ısormuyof; 
kendiliğinden, düşüncesini yazıp, gönderiyor daire
ye. 

BAŞKAN — Bu hususu Danıştay Temsilcisi ar
kadaşımıza soralım. 

GÜVEN DıtNtÇER (Adalet Komisyonu üyesi Da
nıştay Temısliicisi) — Efendim, durum1 şöyle; Danış-
tayda, senede 50 bin civarında dava işi görüyoruz. 
Zaten, filen, Başsavcınla herkese sormasına ve dü
şüncesini telkin etmesine imkân yok; ama Başsavcı 
istediği zaman, 'savcısının yapısına göre, işbölümünü 
yapar ve ona dosyayı havale eder. Çok önemlli bir 

iş görürse kendisi mütalaa verir. O bakımdan, her
hangi bir sorun çıkmaız. «Onun yerine» ibaresli çı
kabilir. 

BAŞKAN — ,Evet. 
Bu noktada söz almak isteyen var mı dfendim?.. 
Buyurun. 
ORGENERAL (NURETTİN ERİSÎN — Efen. 

dira, aslında, «Adına» ve «Yerine»; 'ikisi de aynı 
şey. Buradaki masala, «Başsavcı adına» dediğimiz 
zamanı, mutılaka onun adına kendi düşüncesini söyle
yecek, mutlaka Başsavcıya 'gidecek anlamına gelinili
yor zalten. Eğer mutlaka (Başsavcıdan geçirilmek is
teniyorsa, o zaman bunu ona göre ifade >-etimek la
zım. «Adına» dediniz inli, 'bitti zaten. Biz imzayı 
atarken de «Birisinin adına» dedik mfi, kendimiz İUTH 
zayi atar, veririz, 

HAVA HÂKflM (AUBAY ZEKİ GÜNGÖR «Ada
let Komisyonu Sözcüsü1) — Hükümet tasarısının 3 ncü 
fıkrasında da aynı kelimıeler kullanıldığı için biz onu 
kullllarnmıak zuruında kaildik. 

ORGENERAL (NURETTİN ERSİN — Yani, 
fark etmez demek istiyorum, tsiter «Yerine» deyin, 
ister «Adına» deyin. 

BAŞKAN — Fark etımaz. ^«Adına» dedikten son
ra, «İnceler» dedikten sonra, mesele kalmaz. «...Baş
savcı adına incelerler Ve düşüncelerini davalarda bir 
ay...» diye... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK l(Adalet Komisyonu Başkanı) — Evtet, 
«Başsavcı» dediğimiz zaman o yetkisini üzerinden 
alabilir, 

BAŞKAN — Zaten alır. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Eğer 

(istiyorsak mutlaka oradan geçmesini, o zaman başka 
ifade kulllanmalk gerekir. Yok, Sayın Gözübü'yük'ün 
Söylediği gibi, kendileri direkt olarak vereceklerae, o 
zaman bu fcâıfi gelir. 

BAŞKAN — O hailde, «Onun yerine» ibaresini si
niyoruz efendim. 

ı6l ncıi madde üzerimde baişka söz almak isteyen 
var mıı?.. Yok, 

>6tl niöi maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

(62 nci maddeyi okutuyorum : 
TeJkik Hakimlilerinin Görevleri : 
(MADDE 62. — 1, Tetkik hâkimle, i Danıştay 

Başkanının, daire ve kuırull başkanlarının kendilerine 
havale ettikleri isteri inceleyerek daire veya (görevli 
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kurula 'gerekli açılklaımaîarı yaparlar. Kendi düşünce 
Ve görüşlerini .sföztîJü ve yazıilı oilarak bildirirler, karar 
taslalklarını yazarlar, gerekli tutamakları düzenller ve 
Danıştay Başkanı, Kurul 'Başkanı ve Daire IBaşIkanının 
verecekleri diğer görevleri yerine getirirler. 

!2, Her 'daire ve kurulda, *o daire veya kurul baş-
kanıınca birinci sınıfa ayrılmış en kıdemli bir tetiklik 
hâlkimli, memurların (görevlerine devamlarını, yetiş
melerini ve veriımlli bir biç'imde çalışmalarını, 'İdare, 
dosya ve diğer yazı işleri iîe Itebligat işlerinin ıgeciik-
meden Ve düzenli olarak yiürÜtülmesin'i, Danıştay baş
kanımın, Daire ve 'Kurul Başkanının vereceği 'diğer iş
leri yapmakla görevlendirilir* 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Efendim, 2 nci tfılkranın 1 nci satırında, 
«Her (daire ve Kurulda o daire veya kurul başkanınca 
birinci sınıfa ayrılknıış en kıdemlH 'bir tetkik (hâkimi» 
deniyor,., 

(Burada «en» kelimesinin ikaldırıîmıasınida yarar 
var; «KıldemlÜ bir 'tetkik hâlkimıi» demek doğru olur. 
En ıkı'demlliısi 'bu lise yatkm olknayabil'ir. 

BAİŞKAIN — Yalnız, şu olacak: Görevlerinle de
vamlarını, yetişmelerini diğer işlerin göriütaesinli, dü
zeni sağlarken (bunların Ibaşı ollâcak. Binaenaleyh, en 
kıdemlisi olmasında yarar var* 

ORGENERAL NURETTİN ERSİ'N — Akısi, hi
yerarşiyi bozar. 

ŞEREF GÖZOÖÜYÜİK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Verdiğimiz 'görevler, 'birinci sınıfa ay
rılmış :en kıdemli îb'ir tetkik 'hâkimi, memurların... 

BAŞKAN — Memıurllariın görevlerine yani, tetlkik 
hâkimlerinin değil.... 

ŞEREF GÖZÜIBÜYÜK ((Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Hayır edendim. O bakımdan «En»'e 
lüzum yoik gibi 'geoidi. 

BAŞKAN — Anlaşıldı, 
HÂKJBM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK ı(Adallet (Komisyonu Başkanı) — Bünye 
içerisindeki memurlarıın mutlaka emirlerinde oflma-
>sı, mutlaka (hiyerarşik düzenin yürürlükte oflımasu la
zımıdır., 

DEVLET BAİKANI İLHAN ÖZTRAIK — Şu sı-
kmltı var efendim En kidemllîslnin yapacak halü de 
yoktur. Bayie olunca., illa ona vermek zorunda ola
cak; terdi hakiki yok, Halbuki, kıdemlilerden bir ta
nesini /seçsin. En kıdemlinin sağlığı müsait 'değildir, 
yapısı müsait değildir., Hallbuki, başkalarını da kont
rol edip, yetüştlirecektir. 

BAŞKAN — Doğru doğru, elini kolunu bağlama
yalım1. 
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HAVA HAlKİÜM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkannün, o za
man «Kıdemli»'yi de çı'karakım, «Bir tetkik hâilimi» 
diye 'başlayalım, Gerek yok o zaman. 

IBAŞIKAIN — «Birinci sınılfa ayrilmış, bir tetikifc hâ
kimi.» «Kıdemli» deyince, muhakkak kıdemli olacak 
falan anlamına gelir, «en» kelimesini de çıkarsak biz, 
yine «Kıdemli dem'iş bu; o halde en kıdemliyi vere-1 

çeksiniz» denebilir, 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK {Adalet Komisyonu Başkanı) — Yani, bu
rada 'birinci sınıfa ayrılarken kıdemli öngörülmüş. Ta
biî ki, «Kıdemli» dediğimiz zaman, (birinci sınılfa ay-
rıiliırken kıdemli olan. «En» gereksiz oluyor. Bu işe ba
kacak.. IBu genç işidir.... 

BAŞKAN — O hal'de, «Birinci sınıfa ayrılmış bir 
•tetkik hâlkimli» şeklimde ollacak; «En kıdemılbyi bili
yoruz-

62 nci madde üzerinde başka söz alimaik isteyen 
var mı efendim?.. Yok. 

O halde, 62 nci maddeyi, 2 mci fılkrasında yapılan 
bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etimıeyenller... Kabul edilmiştir* 

63 ndü maddeyi okutuyorum': 
Göreıvlerln Uygulanma Şekli -s 
MİADOE 63. — Danıştay meslek mensuplarının 

ve tetlkik hâkimleri Üle isavcıflann yükardaki maddeler
de yazılı görevlerinin uygulanmasına idarî daire ve 
kurullarım çalıışma usuîllerinin idüzenlenmtesline Ve 7 
nci maddede yazılı müdürl'üikıler, bürolar ve kalemle
rin görevlerinin itfasına ve işlerin belirli sürelilerde so-
nuçlaridırılımasına ilişkin hükümler Danıştay tçtîüzü-
ğünde gölsıCeflilr, 

BAŞKAIN — 63 n'dü madde 'üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

63 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ı64 ncü maddeyi loku'öuyoırum!:! 
(Başkan, Başsavcı ve Üyelerin Aylıkları ve öde

nekleri ile Diğer İMalî Haklanın 
MADDE 64. — Danıştay Başkanı, Danıştay Baş

savcısı, Başkanvekillerİ, Daire Başkanları Ve üyeleri
me aylık, ödenek ve diğer malî, sosyal ve 'özlük hak
lan bakımından sırasıyla Yargıtay Birinci Başkanı, 
Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci Başkanveklileri, Dai
re Başkanları ve Üyeleri Hakkındaki Kanun hüküm
leri uygulanır. 

IKİÖMALETTİN ALİKAŞİİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) •— Efendim çok affedersiniz, asılın
da «'Aylık ve ödenek ve özlük haklarıdır.» 
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Belirtilen kanurida o italbir şöyle geçer efendim: 
«Aylık, ödenek 've diğer özlük halkları.,»' Yani, aylık, 
ödenek ve lözlülk haklarıdır. Eğer ayluk ödeneği ayrr 
vurgulanmak gerekiyorsa..., 

(BAŞKAN — Kenar haslığı ımıı söylüyornunuz efen
dim? 

KEMiALETTtN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Tems'loisii) — Hayır efendim, içeriğinde.. 

iŞöyle arız ödevim ef eridim: Devlet Memurları Ka
nununun 2 nici maddesinlde, «©u kanun 'dtevlet ımetmur-
Harının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yük-
ıselmelerinıi, ilerleme, yüksdlmıe, ödeV, hak, yüklüm, 
sorumlulukları, aylıkları ve ödenekleri ve diğer özlük 
işlerimi düzenler» denmektedir. 

Sonunldaki, «Öızlü'k 'iışlerin'in» başına, sadece, «Di
ğer» kelimesi getirils'in 'diye arz etıtim eferadlim. 

İBAŞIKAN — Evet, anlaşıldı. Yanü, «Aytlılk, öde
nek, mıalî, ısoisyal ve 'diğer özlülk hakları» ışeklinide 
olacak. 

KBMİAUETTİN ALİKÂŞtfFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temlslcisi) — Evet. 

BAŞKAN — IBu maddeyi bir daha okuyunuz 
efemdim. 

«İMaldde 64. — Danıştay 'Başkanı, Danıştay Baş
savcısı, Başkam/eikilîeri, Daire Balkanları ve 'üyeleri
ne aylık, ödenek, malî, sosyal ve diğer özlük hakları 
'bakımından sırasıyla Yargıtay Birinci Başkanı, Cum
huriyet Başsavcısı, Birinci iBaşkanıvskillleri, Daire Baş
kanları ve üyeleri hakkındaki kanun hükümleri uygu
lanır.» 

iBAŞfKAN — '64 noü maddenin son okunufl'an <şek-
(l'i üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

•64 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kahül 
edenler... Etmeyenler... Kalbul :eldilmıiışltir. 

'65 noi maddeyi okutuyorum : 
'Yurt Dışına Gön'deri'lme 3 
MADDE 65. — 1. Danıştay meslek 'mensupları, 

idare ve vergi hukuku alanımda blimısel araştırmalar 
yapmak ive meslekî incelemelerde bulunmak amacıy
la aylık ve ödenekleri, hakikî yol masrafları ve (gün
delikleri verilmek ve 'bir yıl geçmemek şartıyla 'idarî 
yargı slsiterriinin uygulanidılğı yabancı memleketlere 
Başkanlık Kurulunun kararı 'ile gönderilebilirler, 

2. Yurt dışına gönderilecek Danıştay IBaşIkanı, 
Başsavcısı, IBaşkanlvekillleri, Daire Başkanlları ve üye
lerin seçimleri ile diğer esaslar Danıştay Başkanlığın
ca; hazırlanacak 'yömetimdifcle düzenlenir. 

/BAŞKAN — iPekıi, ıbu dışarıya görideriîmıdde Ba
kanlar Kuruilunon bir yetik'isi olmayacak mı? Karar 
alınca muhakkak gider mıi? 

fDEVUET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Para 
vermezse Bakanlar Kurulu, gitmez, bütçeye para kb-
nulmazsa gitmez. 

iBAŞKAN — 'Koyacaksınız, mecburidir. «Kanun 
Ibize bu hakkı verdi» 'der ve güder. 

GÜVEN DÎNÇER .(Adalet Komisyonu Üyesi -
Danıştay Tems&isıi) — Diğer idarî düzenllemelfer ge
çerlidir efendim. Halen, Bakanllıklararası Dış Seya-
haüler Komisyonu vardı; yine mutlaka oradan 'geçe
cektir efendim. 

(BAŞKAN — DöViz durumuna bağlı-, Kisan duru
muna bağlı.. Lisan bilmiyorsa nereye gidecek? 

GÜVEN DİNÇER (Adalet Kömlisyonu Üyesi -
Danıştay Temsilcisi) — Kontrole -tabiidir İSayım Baş
kanım. 

•BAŞKAN — 'Böyle yazılıyorsa hiçbir §eye tabi de
ğildir. Diyor ikil: «iBaşkanlık Kurulunun kararıyla gön
derilir.»! 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bura
da efenldim, bütçeye ödenek kommuşısa, artılk başlka 
yelden geçmez; karan verince, o zaman zorumflufluğu 
çıkar. 

(BAŞKAN — Ama tetk'Jk sebebiyle gönderilmek' 
için ya tercümanla gidecek yahut :da lisan biliyorsa 
kendisi gidecek. Devletin, kimlerin gideceğine Ve nasıl 
gideceğine dair bir usulü var. Biz, simidi buna bir ay
rıcalık tanıyoraz.< 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK ^Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Bfendlim, bu ayrıcalık, üniversitede de 
var, bu gibi kurumlarda da var. 

Maliye Bakanlığı, bunu, koymuş ol'duığu ödenek
le fiilen işlemez hale getiriyor. Çok küçük bir öde
nek koyar, bununla da uzun süreli gitmek •imkânı da 
kalmaz. 

Bu husus uygulamada büyük bir sorun 'yaratmadı. 
Bunlar büyük bir ısorun değildir efendim. 

ıDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Pasa
portla çıkar-

İBAŞKAN — Yargıtay Kanunumda da var mı bu 
husus? 

ADALET BAKANI ÖEVDET MENTEIŞ — Mü-
saade ederseniz okuyayım, 55 noi maddede 'şöyle di
yor: «Yargıtay üyelerdi bilimsel araştırmalar yapmak 
ve meslekî incelemelerde bulunmak için aylıik ve öde
nekleri, gerek yol 'giderleri ve gündelikleri 'verilmek ve 
bir yılı geçmemek üzere Birinci Başkanlık D'ilvanı Ka
rarıyla 'dış ülkelere gönderilebilir., 

IBu maksatla yurt dışına (gönderileceklerin n«iteÖ'ik-
leri, esasları - burada yok bunlar - yapılacak yönet-
melikle tespit edilir. 
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Bu amaçda Yartgutay 'Bütçesine 'her yıl en çok 5 üye 
için ödenek konabilir.» Yani, burada Yargıtay 'için 
tahdit edilmiştir; burada yok. 

(«Yargıtay üyeleri, ulusal' ve uluslararası kongre ve 
Ikbnlferanıs, bilimsel toplantılara davet edid'iklerindte 
gereken izin verile'biîir:>x 

ıBAŞKİAN — Simidi efeniditaı, benim esaıs garibime 
giden şu: Har 'kuruluşun kanununa, yönetmeliğine böy
le ışey konıur mu? 'Masalla, dış 'üfJkel'ere gitmek için Ibir 
madde koymaya gerek yoktur. Var mıdır 'bütün' ka
nunlarda? Lüzum Ihâsıl 'dunca 'gider zaten. 

iBunu koymakla kanunî aorunilıulüfk getiriliyor., 

ADALET 'BAKANI CEVDET MENTEŞ — (Büt
çeye para konulmasını sağlamak için. 

'BAŞKAN — Zaten, 'diğer 'bakanlıkların Ikanunıla-
ırıuna bakalım, hiç Iböyfle bir :şey yoktur. Görev çıkmış-
ısa gider, yetiştirilmesi gerekiyorsa gider, tet)ki!k lazım 
geliyorsa gider. 'Bu, Devletin alacağı karara bağlıdır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanum, memurlarla ilgili genel hükümler vardır; 
dışarıya göridarilmel'eriyle ilgili maddede sayıyor bun
ları. 

IBunftar tabiî, Memurin Kanununun 'içine girmedik
leri için, onların kanunlarıma «özel olarak bu fhusuis-
1ların 'konulması zorunluluğu çıkıyor. Koymazsak, büt
çeden löidenek ayırma İmlkânı da olmaz; sırf onun için-
dir-

Şimdi ibu, Yangı'tayınk'ine mümasil efertdim. Ya
ni aynı, hiç fark yoktur: «Nitelikleri» yerine «Seçim
leri» denmiş, seçim usulü getirilmiş, 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Bir 
de sayı tahdidi var efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir 
de sayı tahdidi koymuş, 

Sayı tahdidi de şunun içindir : Ne kadar ödenek 
koymuşsa icra organı, o kadar gider; icra organı 
koymazsa, 'gitmez. Yargııtayda «5ten fazla koya
maz» diye getirmiş; herhangi bir sebep varsa, gere
kirse burada da koyarız. 

BAŞKAN — Yargıtayda mevcut ne kadar var 
efendim? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 201 
efendim. 

BAŞKAN — Burada 60 - 65 olacağına göre, o 
zaman belkıi «1» demek lazım. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHtNKAYA — Yi
ne «5» denebilir efendim, 

GÜVEN DÎNÇER (Adalet Komü'syonu Üyesi -
Danıştay Temsilcisi) — Sayın Başkanımı, şu geniş 

hükme rağmen ne yazık ki, dışarıya en kapalı olan 
müesseselerden biriyiz. 

BAŞKAN — Öyledir, biliyorum. 

GÜVEN DÎNÇER (Adalet Komisyonu Üyesi -
Danıştay Temsilcisi) — Şu hükümden yararlanarak 
çok az kimse dışarıya gitmiştir. 4 semedir hiç kim
senin gittiğini hatırlamıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî, lisandan oluyor, li
san olmadığından oluyor. Lisan olmayınca, bir sene 
oraya gidecek de ne yapacak? 

GÜVEN DİNÇER (Adalet Komisyonu Üyesi -
Danıştay Tems'ilöM) — Efendim, bizim problemi
miz şuradan geliyor : Eskiden meslek mensupları 
da aynı kategoriye dahildi ve biz devamlı gençleri 
göndermişizdir, lisan öğrenmelerini teşvik amacıyla. 
Uzun süredür, üyelerden de giden olmamıştır. 

ıBAŞKAN — Yani eskiden de vardı bu? 
DEVLET BAKANI ORHAN ÖZTRAK — Bîr 

tahdit getirmemize dahi gerek yok. Bugüne kadar 
bir problem çıkarmadı efendim, 51 bile zor verir 
onlara karar organı. 

BAŞKAN — Üniversiteler hudutsuz gidiyor. 
DEVLET BAKANI ORHAN ÖZTRAK — Ora

da devam ediyor. 
BAŞKAN — Hudutsuz efendim. 
Bizim Gülhane'den bile «Tıp kongresi» dendi mi 

10 tane gidiyor. 
DEVLET BAKANI ORHAN ÖZTRAK — Öde

neğin müsaade ettiği ölçüde. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kurmay 

Başkanlığı onlarınkini kontrol eder efendim. 
BAŞKAN — 65 noi madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
66 ncı maddeyü okutuyorum : 
ıBaşka İş ve Görev Kabul Etme : 
MADDE 66. — Danıştay meslek mensupları, il

mî araştırma ve yayınlarda bulunabilirler, Danıştay 
Başkanının liznli ile kurumlarından yolluk almaksızın 
davet edildikleri yurt içi ve yurt dışı kongre, konfe
rans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim 
ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılabilir
ler. Onlbeş güne kadar olan izinler Danıştay Başka
nınca, onlbeş günü aşan izinler Başkanlık Kurulunca 
verilir. 

2. Danıştay meslek mensupları birindi fıkrada
ki hallerde Başkanlık Kurulu kararıyla görevli ola
rak gönderilebilir. 

_- 535 -
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3. Yukarıdaki fıkrada yazılı olan Danıştay mes
lek mensupları esas görevleri yanında Başkanlık Ku
rulunun kararıyla yükseköğretim kurumlarında ders 
ve konferans verebilirler. 

BAŞKAN — Şimdi benim dikkatimi bir şey çek
ti : 4 ncü satırda «İzinler, Danıştay Başkanlık Ku
rulunca verilir» deniliyor. Buradaki «Danıştay» söz
cüğünü sildik, değiştirdiğimiz için. Devam ediyoruz: 
«Danıştay m'eslek mensupları birinci fıkradaki hal
lerde Başkanlık Kurulu kararıyla» demiş, «Danış
tay» yazılmamış? «Danıştay Başkanlık Kurulu, bir 
de Başkanlık Kurulu» diye ayrı mıydı Hükümetin 
teklifinde? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Hayır, ikincisi yanlış 
yazılmış. 

BAŞKAN — Ama şimdi doğru. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Şimdi doğru oldu. 
ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 

Efendilm, şimdi farkına vardık, birinci fıkraya (1) 
numarası konacak; o düşmüş. 

BAŞKAN — Ta'biî (1) yok, (1) rakamı konma
mış. 

66 nci madde üzeninde .söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Altıncı bölüm, 61 nci maddeyi okultuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 

iDMplin Kovuşturması 

Disiplin Kovuştuıtması : 
iMADDE 67. — Danıştay Başkanı, Başsavcısı, 

Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve Üyelerin, yük
sek hâkimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya 
•hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareketleri gö
rülür veya öğrenilirse, haklarında bu kanun hüküm
leri uyarınca disiplin kovuşturması yapılır. 

BAŞKAN — 61 nci madde üzerinde söz almak 
(isteyen var mı?.. Yoktur., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmişitir., 

68 ncü maddeyi okutuyorum : 
ıKonunun Yüksek Disiplin Kuruluna İntikal Et

tirilmesi : 
MADDE 68. — Danışitay Başkanı, Başsavcı, Baş

kan! vekilleri, Daire Başkanları ve üyelerin yukarıdaki 
maddede yazılı hal ve hareketleriınlin görülmesi veya 

öğrenilmesi hallinde konunun Yüklsek Disiplin Ku
ruluna intikal ettirilmesi Başkanlık Kurulu tarafın
dan duruma göre takdir edilir ve karara bağlanır. 

BAŞKAN — 68 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?., 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Şimdi 

67 nci madde de «Bu kanun hükümleri uyarınca di
siplin kovuşturması yapılır» denmişti. Burada da 
«Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilmesi Baş
kanlık Kurulu tarafından duruma göre takdir edilir 
ve karara bağlanır.» deniyor. 

Disiplin 'bakımından verilecek cezalara ait ayrı
ca ıbir şey var mı?., 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Vardır, 
daha sonra gelecektir. 

BAŞKAN — 68 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Ka'bul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

69 ncu maddeyi okutuyorum : 
Disiplin Kovuşturması Kararı :i 
MADDE 69. — 1. Yüksek Disiplin Kurulu, 

eldeki bilgi ve delillere ve isnad olunan hal ve hare
ketin niteliğine göre disiplin kovuşturması yapılma
sına yer olup olmadığını takdir eder. 

2. Kurul, disiplin kovuşturmasına karar verir
se, Kurul dışındaki Daire Başkanları ve üyeler ara
sından seçeceği üç kişiyi soruşturma yapmakla gö
revlendirir. Haklarında isnatta bulunulanlar, Yüksek 
Disiplin Kurulu Üyesi ise, Kurulun bu husustaki 
toplantılarına katılamazlar. Bunların yerleri 20 nci 
maddedeki usule göre doldurulur.; 

BAŞKAN — 69 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Ka'bul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

70 nci maddeyi okutuyorum : 
Soruşturmanın Şekli : 
MADDE 70. — 1. Soruşiturtna yapmakla gö

revlendirilenler, ilgiliye isnat olunan hal ve hareketi 
bildirerek savunmasını alırlar, lüzum gördükleri kim
seleri yeminle dinler, konu ile ilglilıi bilgileri toplar 
ve sübult delillerini tespit ederler.) 

2. Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile gerçek 
ve tüzelkişiler, sorulan hususlara cevap vermek ve 
diğer istekleri yerine getirmek zorundadırlar. Ancak 
49 ncu madde hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Yani Devlet sırrı. 
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HAVA HÂKİM ALBAY ZBKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) —-Evet efendim. 

BAŞKAN — O da ikinci fıkracıdır. 
HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Biz madde olarak zikret
tik; anlaşılıyor. 

BAŞKAN — 70 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var ma?.. Yoktur. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

71 nci maddeyi okutuyorum : 
Rapor Verilmesi': 

MADDE 71. — Soruşturmayı yapanlar yaptık
ları soruşturmaları ve elde ettikleri bilgi ve delilleri 
gösteren ve bunlara göre disipllin cezası verilmesine 
yer olup olmadığı hakkındaki kanaatlerini belirten 
bir rapor hazırlarlar ve mümbit evrak ve belgeleri bu 
rapora bağlarlar. 

BAŞKAN — 71 noi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

72 noi maddeyi okutuyorum : 
Rapor üzerime Yapılacak İşlem ? 

MADDE 72. — 1. Yukarıdaki madde gereğin
ce hazırlanan rapor, Yüksek Disiplin Kuruluna ve
rilir. 'Bu Kurula, soruşturmayı yapmış olanlar katı
lamazlar. 

2i Kurul Başkanı, soruşturma sonucunu ilgiliye 
yazılı olarak bildirir ve beş günden az olmamak üze
re tayin edeceği tsüre içinde yazılı savunmasını ver
meye davet eder. 

3. Kurul Başkanı, sönısturma dosyasını üyele
rin birine havale eder. 

4.! Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekir
se sorutturmanın genişletilmesine veya derinleştiril
mesine karar verir. 

,5. ilgili, bu dosyayı raportör üyemin huzurunda 
inceleyebilir. 

BAŞKAN — 72 nci madde üzerinde söz almak 
ilsteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kaibul ddümiştir. 

73 ncü maddeyi okutuyorum : 
Disiplin Cezaları : 
MADDE 73. — 1. Yüksek Disiplin Kurulu is

nat olunan hal ve hareketi sabit görmezse dosyanın 
işlemden kaldırılmasına karar verir. 

2. Kurul, bu hal ve hareketleri sa'bit gördüğü 
takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına göre, ilgi
linin uyarılmasını veya 'hizmet süresine göre istifa 
etmeye veya emekliliğini istemeye davet edilmesini 
karar altına alır. 

3. Kurul kararı Danıştay Başkanı nakkında ise, 
vekili, diğerleri hakkında ise Danıştay Başkanı tara
fından ilgiliye tdbliğ edilir. 

BAŞKAN — 73 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkanım, burada «vekili» deniliyor. İki tane 
vekil var; onun için, «kıdemli vekili» denilmesinde 
yarar görünüm., 

BAŞKAN — Vekâlet etme maddesinde «en kı
demlisi vekillik eder» demiştik; orada geçti zannedi
yorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Danış
tay Başkanına kirdin vekâlet edeceği yazıldı. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Gerek yok buna. 

BAŞKAN — En kıdemli vekil, Başkana vekâlet 
ediyor., 

73 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

iMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

74 ncü maddeyi okutuyorum : 
'Kararların Yerine Getirilmesi : 
•MADDE 74. — İlgili, emekliliğini istemeye veya 

istifa etmeye dair olan karara, tebliğ tarihinden iti
baren ibir ay içinde uymazsa istifa etmiş sayılır. Bir 
aylık süre içlinde ilgili izinli sayılır. 

BAŞKAN — 74 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?..; Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

.75 nci maddeyi okutuyorum : 
Disiplin Kararı Aleyhine Dava Açılması : 
MADDE 75. — 1, İlgili, Yüksek Disiplin Ku

rulu kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren on-
beş gün içinde bu karara karşı dava açabilir. Bu da
valar, savunmaların alındığı veya cevap sürelerinin 
geçtiği tarihten itibaren üç ay içinde karara bağlanır. 
Çalışmaya ara verme süresi hesa'ba katılmaz. 

2. Dava sonuçlanıncaya kadar ilgililerden boşa
lan yerler doldurulmaz, 

-^ 537 — 
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3. Yüksek Disiplin Kurulumda karar vermiş ve
ya soruşturmayı yapmış olanlar, disiplin cezalarına 
i'lşkin davaların görüşülmesine katılamazlar. 

BAŞKAN — «Çalışmaya ara verme süresi he
saba katılmaz» dan kasıt hangisidir? Adlî tatil mi 
efendim? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı)' — Adlî ta
tildir efendim* 

BAŞKAN — Çünkü, hengün çalışma yok. Yalnız, 
çalışılan günler mi hesap edilir? Onun için sordum. 

HAVA HÂKİM AUBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — 20 Temmuz - 6 Eylül 
arasıdır. 

BAŞKAN — Odur yani. 
HAVA HÂKİM AUBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Evet. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gerçi biraz önce 
görüşüldü; ancak takılan bir nokta var : Bir müesse
sede bir başkan var; bir başkanın aleyhine onun al
tındaki unsurlar karar veriyor ve kendisine tebliğ 
ediliyor. Bu, zannediyorum, hiçbir müessesede olma
yan bir husus. Eğer kazanırsa, o 'başkanla, hakkında 
tahkikat yapanlar arasındaki münasebet ne olacak
tı? Şimdi Danıştay Başkanı bir suç işlemiştir. Bunu 
kendi, maiyetindeki o kurul tahkik ediyor. Başka
nın hâlâ orada olduğunu düşünelim : Yapıyor, edi
yor, ondan sonra geliyor diyor ki muavini : Sen suç
lusun, istifa et. 

Bu hiçbir müessesede olmayan bir uygulama sis
temidir. İtiraz edecektir; kime itiraz edecektir? Gene 
kendi aslarına itiraz edecektir. Ondan sonra, «yan
lış karar verdiniz benim hakkımda; düzeltini» diye
cek... 

Binaenaleyh zannediyorum ki, bu çok sakıncalı 
bir şeydir. Binaenaleyh, biraz evvel de konuşulduğu' 
gibi, bu işler daha üst bir kanattan sevk Ve idare 
edilmelidir. Hiç olmazsa Başkanınkini, Bakanlar Ku
rulu mu olur, Adalet Bakanı mı olur... 

BAŞKAN — Hayır; Anayasa Mahkemesi. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — îşte onun birisi yap
ması lazım. Çok sakıncalı bir şey bu. 

BAŞKAN — Buyurun. 

(DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, burada yargı organlarında bir özellik var. 
Burada üyelik asıl, başkanlık geçici; seçildiği zaman 
geliyor. Onun için bir hiyerarşi yok. 

BAŞKAN — Yani 4 sene sonra seçilmeyebiliyor. 
DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Tam 

hiyerarşi yok. 
Eğer Anayasa Mahkemesine verirsek, Anayasa' 

Mahkemesini bunun üzerinde bir vesayet gibi yo
rumlayanlar var. İçeride bırakmakta bir sakınca yok, 
çünkü üyelik asıl; ama üyeliğin dışındakiler bugün 
burada, yarın değil. O anlamda bir tam anlamıyla hi
yerarşi olmuyor. Sonra, görevliler de, bütün başkan
lar vesaire, oldukça denk grup. Bugüne kadar bir sa
kınca doğmadı. Dışarı alırsak; Bakanlar Kuruluna 
alırsak, «yargı bağımsızlığı kalmadı» denir; Anayasa 
Mahkemesine versek, Anayasa Mahkemesini bun
ların üzerinde bir duruma getiririz. Halbuki hepsi 
yangı organları. Esasında zaten bir güçlük yok efen
dim. Anayasa Mahkemesi belirli sahada yetkili, Da
nıştay belirli sahada yetkili, Yargıtay belirli sahada 
yetkili. Bunlar birbirinin üstünde değil. Onun için, 
bir değişiklik yapmasak daha isabetli olur düşün-
cesindeyim.ı 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Yargıtaydaki düzen de böyledir. Bu, disiplin işidir. 
Eğer, bir suç mevzu ise, cezaî sorumluluğu gerekti
ren bir şey olsa, zaten Anayasa Mahkemesine gidi
yor. 

BAŞKAN — Cezalı olursa tabiî. Bakanlarda ol
duğu gibi, Yüce Divana gidiyor. Bu, daha ziyade di
siplinle ilgili. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Meslekten istifaya 
kadar gidiyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ama, yarın öbür gün seçilemezse, 
zaten üye olacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır. Meslekten is-' 
tif asını istiyor. Ağır bir suç; bundan daha ağır bir 
ceza olmaz. 

BAŞKAN — Vaki değil tabiî bugüne kadar da; 
olabilir... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdiye kadar ol* 
mamış bir şey; ama mademki bu öngörülüyor, tehli
keli bir tatbikat olarak arz ediyorum efenldiim. 
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BAŞKAN — O zaman, Anayasa Mahkemesi Baş
kanı hakkında da düşünmek lazım : Anayasa Mah
kemesi Başkanı hakkında ne olacak? O zaman, onun 
üstünde bir makam, Devlet Başkanının falan, mah
keme başkanlığı yapması gerekecek. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Sonra bir kurul veriyor efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tehlikesi zaten, ku
rulun olması. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Kendisinin katılmadığı bir kurul verecek. 

BAŞKAN — Bu zaiten görüştüğümüz 73 ncü mad
de ile ilgiliydi. 

75 noi madde üzerinde söz isteyen var mı?.. Yok. 
75 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
76 ncı maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ceza Kavuşturması 

Soruşturma1 : 
MADDE 76. — 1. Danıştay Başkanı, Başsavcı, 

Başkaravekilleri, Daire Başkanları ve üyelerin görev
lerinden doğarı veya görevileri sırasında işlemiş bu
lundukları suçlardan dolayı, Danıştay Başkanının se
çeceği bir daire başkanı ile iki üyeden oluşan bir ku
rul tarafından ilk soruşturma yapılır. 

2. Danıştay Başkanı hakkında soruşturma, ken
disinin katılmayacağı Başkanlık Kurulunca seçilecek 
bir daire başlkanı ile iki üyeden «oluşman bir kurul ta
rafından yürütülür. 

3. Kurul, soruşturma sonunda düzenleyeceği fez
lekeyi ve buna ilişkin evrakı Danıştay Başkanına, so
ruşturma Danıştay Başkanı hakkında ise fezlekeyi ve 
evrakı Başkanıvekilime verir. Bu husustaki dosya Da
nıştay Başkanı veya vekili taraifındn gerekli karar 
verilmek üzere İdarî İşler Kurulu Başkanlığına tevdi 
edilir. Bu kurulun vereceği kararlar sanığa ve varsa 
şikâyetçiye tebliğ olunur. 

4. Yargılamanın men'i kararı kendiliğinden ve 
son soruşturmanın açılmasına dair kararlar itiraz üze
rine İdarî İşler Kurulu Başkan ve üyelerinin katıl
mayacağı Danıştay Genel Kurulunda incelenir. 

5. Danıştay Genel Kurulunun bu toplantılarında 
yeter sayı en az otuzbirdir. Toplantıda hazır bulu
nanlar çift sayılda ise en kıdemsiz üye toplantıya ka
tılmaz. 

BAŞKAN — 76 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

76 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul' 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

77 nci maddeyi okutuyorum : 
İtiraz Süresi : 
MADDE 77. — 76 ncı madde hükümlerine göre 

birinci derecede verilen kararlara itiraz süresi bu kaı 
rarın sanığa veya şikâyetçiye tebliğ tarihinden itiba
ren on gündür. 

'BAŞKAN — 77 nci madde üzerimde söz isteyen?.j 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

78 nci maddeyi okutuyorum : 
Görevli Kurullarda İnceleme : 

MADDE 78. — 1. Yukarıdaki maddelerde ya
zılı 'kurullarda inceleme evrak üzerinde yapılır. Sa
nıklar, soruşturma dosyalarını son soruşturmanın 
açılmasına dair kararın tebliği üzerine, kararı veren 
kurulun tetkik hâkiminin gözetimi altımda inceleye
bilirler. 

2. 'Kararlar, kurulun tetkik hâkimi tarafından 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ 
edilir. 

BAŞKAN — 78 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK. — 

Hükümet talsarısıdda «daire ve kurullar» vardı; çıka
rılmış. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Arz edeyim Sayın Baş
kanım. 

Bu görevler, tamamen kurulların; dairelerin bu 
konuda hiçbir görevi yok, zatön. O nedenle çıkarmış 
bulunuyoruz, 

BAŞKAN — 78 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

79 ncu maddeyi okutuyorum : 
Soruşturma Dosyasının Yargı Yerlerine Gönde

rilmesi : 
MADDE 79. — 76 ncı madde gereğince verilen 

son soruşturmanın açılmasına dair kararlar üst ku
rulca onanmak veya itiraz olunmamak suretiyle ke
sinleştikten sonra, soruşturma dosyası, gereği yapıl
mak üzere Danıştay Başkanı veya vekili tarafından 
Cumhuriyet Başsavcısına gönderilir. 

BAŞKAN — 79 ncu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ı&O nci maddeyi okutuyorum : 
Karara Katılamayacak Olanlar : 
MADDE 80. — Soruşturma yapanlar, soruştur

malar üzerine karar verecek olan kurulların toplantı
larına katılamazlar. 

BAŞKAN — 80 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

81 nci maddeyi okutuyorum : 
Ceza Mulhakemeleri Usulü Kanununun Uygula

nacağı Haller : 
MADDE 81. — 1. Yukardaki maddeler hüküm

lerine göre yapılacak soruşturmalar ile verilecek ka
rarlarda, bu Kanunda hüküm bulunmayan haillerde, 
Ceza Mulhakemeleri Usulü Kanununun soruşturmaya 
ilişkin hükümleri uygulanır. 

2. Soruşturma kurulları sorgu hâkiminin yetki
lerini haizdir. 

BAŞKAN — 81 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbül edilmiştir. 

82 nci maddeyi okutuyorum : 
' ıŞalhsî Suçların Kovuşturma Usullü : 

MADDE 82. — 1, Danıştay Başkanı, Başsavcı, 
Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin şahsî 
suçlarının takibinde Yargıtay Başkanı, Cumhuriyet 
Başsavcısı ve üyelerinin şahsî suçlarının takibi ile il
gili hükümler uygulanır: 

2. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu gereğince, 
Danıştay Başkanı, Başkanvekilleri, Danıştay Başsav
cısı ve Daire Başkanları ile üyeler hakkında kovuştur
ma yapılması Başkanlık Kurlunun iznine tabidir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyonda bir 
değişiklik yapılmış; bunun hakkında izahat verir mi
siniz? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, 
1402 sayılı Kanunda, esasen aynı mahiyette bir hü
küm var; izin verecek kurulları belirtmek bakımın
dan o hükmü buraya intikal ettirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
82 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?,. 

Yok., 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
83 ncü maddeyi okutuyorum : 

I (SEKİZİNCİ BÖLÜM 

I Görevin Sona Ermesi 

Hüküm Giyme Hali : 

MADDE 83, — 1. Danıştay meslek mensupla
rından birinin ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı altı 
ay veya daha fazla hapis cezası ile kesin olarak hü
küm giymesi halinde, görevi kendiliğinden sona erer. 

2. Kasıtlı bir suçtan dolayı altı aydan aşağı ha-
I pis cezası ile hüküm giyme halinde bu suç, mesleğin 

vakar ve şerefini bozan veya mesleğe karşı genel say
gı ve güveni gideren nitelikte görülürse, ilgilinin mes-

I lekten çıkrıilması gerekip gerekmediğine Yüksek Di
siplin Kurulu tarafından karar verilir. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
I (Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, bu

rada kasıtsız suçlardan 2 yıla kadar mahkûmiyetin, 
I meslekten çıkarılmayı gerektirmemesi görüşünde ol

duk. Çünkü, gerdk Hâkimler - Savcılar Kanununda 
yapılacak değişiklik, gerekse Devlet Memurları Hak
kındaki Kanunda yapılan değişiklikle aynı mahiyette 
hükümler getiriliyor; kasıtsız suçlardan mahkûm 
olanların, mesleklerden çıkarılmaması öngörülüyor. 

I Bu nedenle, biz de, Hükümet tasarısındaki, o ka
sıtsız suçlardan iki yıla kadar mahkûmiyeti çıkar
mış bulunuyoruz. 

I Arz ederim. 

DEVLER BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Katı
lıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zaten bu konu bizim Askerî Ceza Kanu-

I nunda da bir sıkıntı veriyor. Taksirli suçlardan do
layı mahkûm olan kişimin Silahlı Kuvvetlerle ilişiği 

j kesiliyor. Bu konuyu 926 sayılı Kanunda da dikkate 
almak mecburiyetindeyiz. Özellikle bu, trafik cezala
rında, kısa süreli hapis cezası atfedileni Ordudan ayır-

I maya mecbur ölüyoruz. Bu konunun üzerinde çalı-
I şıyoruz. 
I Arz ederim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hü-
I kümet olarak katılıyoruz efendim, Komisyon deği

şikliğine. 
I BAŞKAN — Evet. 
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ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Yargıtay için yalnız, 3 aydır, 

BAŞKAN — Burada 6 ay değil mi efendim? 
DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Evet, 

onu sonra o kanunda düşünürüz. 

BAŞKAN — Evet. 
Başka var mı efendim 83 ncü madde üzerinde söz 

almak isteyen?.. Yok. 
83 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
84 ncü maddeyi okutuyorum : 
Sağlık Bakımından Görevin Yerine Getirilememiesi: 

MADDE 84. — Görevin sağlık bakımından yeri
ne getiremeyeceği tam teşekküllü resmî sağlık kurulu 
raporuyla kesin olarak anlaşılan Danıştay meslek 
mensuplarının görevine son verilmesine Başkanlık 
Kurulunca karar verilir. 

BAŞKAN — 84 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

85 nci maddeyi okutuyorum : 
Dava Hakkı : 

'MADDE 85. — 83 ncü maddenin ikinci fıkrası ile 
84 ncü maddeye göre görevlerine son verilen ilgi
lilerin bu kararlara karşı açacakları davalarda 75 nci 
madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Yani? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
{Adalet Komisyonu Sözcüsü)' — 15 gün içinde bu 
karara karşı dava açabilecek. 

BAŞKAN — Yani, sağlık kurulu raporuna itiraz 
edecek öyle ise. Çünkü, 84 ncü madde o idi, değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAlK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Sağlık kurulu raporu, «memuriyetine sıon verilir,» tar
zında kesin ifade taşımamasına rağmen. 

BAŞKAN — Kurul verebilir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Tabiî. 

BAŞKAN — 85 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Ydk. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

86 nci maddeyi okutuyorum : 

25 . 12 . 1981 O : 2 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Çalışmaya Ara Verme : 

MADDE 8'6. — 1. Danıştay daireleri her sene 
temmuz ayının yirmisinden eylül ayının altısına ka
dar çalışmaya ara verirler. 

2. Ara verme süresi içinde çalışmak üzere, bir 
daire başkanı ile dört üyeden ve bir" yedek üyeden 
oluşan bir nöbetçi daire kurulur. Yedek üye aynı za
manda Genel Sekreterlik görevini yapar. 

3. 'Bu dairenin başkanı ile üyeleri, Danıştay dai
relerinin başkan ve üyeleri arasından karma olarak 
Danıştay Başkanı tarafından seçilir. Ayrıca lüzumu 
kadar savcı ve tetkik hâkimi görevlerine devam eder
ler. 

4. Çalışmaya ara verme süresi içinde görevli 
olarak kalanlar hariç olmak üzere Danıştay Başkanı, 
Başsavcı, Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler 
İle savcılar ve tetkik hâkimleri çalışmaya ara verirler. 
Bu süre içinde Danıştay Başkanına, nöbetçi daire 
başkanı vekâlet eder. 

5. Danıştayda çalışan diğer memurlar çalışmaya 
devam ederler. Ancak, çalışmaya ara verme süresi 
içinde işin icaplarına göre görevde kalmaları lüzum
lu görülmeyen memurlar kanunî izinlerini kullanır
lar. 

6. Çalışmaya ara verme süresi içinde görevleri 
başında kalanların yılllık izin hakları saklıdır. 

BAŞKAN — 86 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

87 nci maddeyi okutuyorum : 
Nöbetçi Dairenin Göreceği İşler : 
MADDE 87. — Nöbetçi daire, çalışmaya ara 

verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür; 
a) Kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarı'ları 

Ihariç olmak üzere Hükümetçe verilecek ivedi veya 
kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken 
işler, 

b) Yürütmenin durdurulmasına veya delillerin 
tespitine ait işler, 

c) Tutuklu memurlar hakkında Memurin Mu-
hakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine 
göre Danıştaya gelen işler. 

BAŞKAN — 87 nci madde üzerinde söz almak 
İsteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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88 nci maddeyi okutuyorum : 
Tasnif ve Yayın Bürosu : 
MADDE 88. — 1. Danıştay daireleri ve kurul

ları tarafından verilen kararların ve mevzuatın tertip 
ve tasnifini yapmak, kitaplığın düzenlenmesini sağla
mak, Danıştay dergisinin yayımlanması işini yürüt
mek ve kamu hukuku ile İlgili bilimsel yayınları ta
kip etmek üzere, bir büro kurulur. 

2. Bu büronun kuruluş ve görevleri bir yönetme
likle düzenlenir. 

BAŞKAN — 88 nei madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

89 neu maddeyi okutuyorum : 
Gizli Bilgileri Açıklama : 
MADDE 89. — Danıştay meslek mensupları ile 

Danıştay tetkik hâkimleri ve savcıları kamu hizmet
leriyle ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ayrılmış ol
salar bile açıklayamazlar. 

(BAŞKAN — 89 ncu madde üzerinde söz almak 
(isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

90 ncı maddeyi okutuyorum : 
isnat ve İftiralara Karşı Korunma : 
MADDE 90. — Danıştay meslek mensupları hak

kında ihbar ve şikâyetlerin inceleme, soruşturma ve
ya yargılama sonunda sabit olmadığı ve bir isnadın ga
reze binaen veya hakaret kasdıyla yapıldığı veya uy
durma bir isnat mahiyetinde olduğu anlaşıldığı tak
dirde, Danıştay Başkanı isnatta bulunanlar hakkında 
kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından 
İster., 

'BAŞKAN — 90 ncı madde üzerinde söz almak 
İsteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
'Bitmeyenler... Kabul edilmiştir. 

91 nci maddeyi okutuyorum : 
Çalışma Saatleri ': 
'MADDE 91. — Danıştay mensupları hakkında, 

haftalık çalışma süresi 'bakımından Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 9(1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

IBu maddeyi Komfeyon ilave etmıiş, 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Bütün bunları, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa paralel olarak getirmiş 
bulunuyoruz efendim. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — 91 nci maddede ufak bir düzeltme ya
pılabilir. Danıştay mensupları .hakkında geldi, Da
nıştay da meslek mensuplarının yanında diğer devlet 
memurları da var. Yalnız «mensupları» dediğimiz 
zaman, Başkan ve üyeleri... 

«Danıştayda» ibaresi doğru olacak gibi gelir. 
İHAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Katılırız Sayın Başkanım. 
•BAŞKAN — Şimdi, 91 nci maddeyi bu şeMi ile 

bir daha okutuyorum: 
«Çalışma Saatleri : 
MADDE 91. — Danış/tayda haftalık çalışma sü-

redi bakımından Devlet Memurları Kanunu hükümleri 
uygulanır.» 

'BAŞKAN — Evet. Bu şekli ile 91 nci madde üze
rinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 

Bu değişiklikle 91 nci maddeyi oylarımıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

92 nci maddeyi okutuyorum. 
Dosyaların ve Diğer Evrakın Saklanması : 
MADDE 92. — Dava dosyalarıyla diğer evrakın 

Danıştay'da saklanma süreleri, yok edilme usulleri ve 
Danıştay arşivine ilişkin diğer hususlar Danıştay Baş
kanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir4 

(BAŞKAN — Söz isteyen var mı?.. 
Buyurun efendim. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Sayın Başkanım, şimdi burada bu yet
ki Danıştay Başkanına veriliyor. Bu dosyaların imhası 
yetkisinin Danıştay Başkanlık Kuruluna verilmesi 
düşünülür mü? 

GÜVEN DİNÇER (Adalet Komisyonu Üyesi 
Danıştay Temsilcisi) — Danıştayda, Cumhuriyet Da-
nıştayına ait arşiv malzemesi Ankaradaki merkez 
teşkilatında, örnek olacak bir arşivde saklanmakta-
dur; Deniz Kuvvetlerinde var bir eşi; biz de aym 
teknik imkânları bulduk. Bunun içıin bir yönetmelik 
taslağı da hazırlanmıştır, yakında yayımianaoa'totır. 

Şimdi Devletin, arşiv malzemesi ile ilgili olarak 
yaptığı düzenleme şöyle : Devlet, imha edilecek mal
zemeyi düzenliyor. Bunun için, bakanlıklarda ve mer
kezde imha (için kurullar kuruluyor; fakat: mevcut 
malzemenüm nasıl saklanacağına ait esasları düzenle
meyi öngörmemiş. Biz burada, mevcut malzemenin 
nasıl saklanacağını, hangi evrakın nasıl imha edilmesi 
gerekeceği hakkında bir yönetmeTik hazırladık. 

'Bu bizim ihtiyacımıza yetecek bir hükümdür. Esa
sen, bizim içimizde hazırlanacak yönetmelikler, dai-
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ma, kural olarak, üyelerimize dağıtılır ve Genel Ku-
ırulda özel olarak görüşme konusu yapılır ve herkesin 
düşüncesi alınır. 

'Burada bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. 'Mad
de yerindedir. 

(BAŞKAN — «Danıştay Başkanlığınca çıkarılacak 
bir yönetmelikte»... diyor. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — «Başkanlığınca»; Başlkan 
çıkıaritmıyor. ' 

GÜVEN DİNÇER (Adalet Komisyonu Üyesi ve 
Danıştay Temsilcisi) — Başkanlık kurulundan da öte, 
•bütün üyelerimize dağıtılarak, 'düşüncesi alınır ve 
Genel Kurulun danışma kararı (haline getirildikten 
sonra yürürlüğe konur. 

BAŞKAN — 'Mesele yok o zaman. 
92 nci madde üzerinde başka söz isteyen varmı?.. 

Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
93 ncü maddeyi okutuyorum : 
(Bütçe i 
MADDE 93. — 1. Danıştay genel bütçe içinde 

kendi bütçesiyle yönetilir. 
l2. Bütçenin ita amiri Danıştay Başkanıdır. Mu

hasebe işleri Danıştay nezdinde kurulacak muhasebe 
teşkilatı tarafından yürütülür. 

3, (Yasama meclisılerin'ddki Ibütçe görüşmelerinde 
Danıştayı Başkan veya görevlendireceği kimse temsil 
eder. 

ıBAŞKAN — Niye «vekilleri» denilmedi de «gö-
revleridireceği 'kimse» denildi? Tuhaf bir talbir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hükü
met tasarısında biz «genel sekreter» demişiz; onu de
ğiştirmiş Komisyon; rahatlık getirmek için, yani ikimi 
isterse onu görevlendirsin diye efendim. 

HAVAj HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada-
ldt Komisyonu Sözcüsü) — 'Bu konuda kimi yetkili 
ve yeterli görürse, onu gönderebilsin diye, 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — İster 
başkanvekil'lerini, ister genel sekreteri, kim daha işe 
vakıf ise, onu göndermek imkânım tanımak için efen
dim. 

(Katılıyoruz, isabetlidir. 
BAŞKAN — Peki, 
93 ncü madde üzerinde Söz almak isteyen var 

mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir., 

94 ncü maddeyi dkultuyorum : 
IKıyafet: 
MADDE 94. — Danıştay meslek mensupları ile 

Danıştay tetkik hâkimleri ve Danıştay savcılarının res
mi kıyafetlerinin şekli ve bunların giyilme zaman ve 
yerleri ibir yönetmelikle düzenlenir. 

IBAŞKAN — 94 ncü madde üzerimde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Ka'bul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

95 nci maddeyi okutuyorum : 
Basına Bilgi Verme : 

MADDE 95. — Basına, halber ajanslarına, radyo 
ve televizyona Danıştay'la ilgili bilgi ve demeçler, 
Danıştay 'Başkanı veya yetkili kılacağı bir görevli ta
rafından verilebilir, 

BAŞKAN — 95 nci madide üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, saat 16.00'yı çeyrek geceye kaldar.^ 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın 'Başkanım, Komis
yona iade edilen bir madlde vardı. Onu görüşünceye 
kaldar devam etmemizde 'bir mahzur yoksa eğer efen
dim. 

IBAŞKAN — O hazır mı? Peki o halde onu da 
ıbitirelıim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Efendim, 
Komisyona geri verilen 19 ncu madide yeniden dü
zenlenerek gelmiştir, okutuyorum : 

«'Başkanlık Kurulu : 
MADDE 19. — 1. Başkanlık Kurulu; Danıştay 

Başkanının Başkanlığında, Ihaşkanıvekilleri ile Genel 
Kurulca seçilecek 'bir idarî daire başkanı, bir iidarî da
va dairesi 'başkam, ibir vergi dava dairesi başkam ve bir 
üyeden oluşur. Ayrıca, aynı sekilide 'bunların birer de 
yddeği seçiliir.» 

IBAŞKAN — Hepsi kaç oldu şimdi? 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — 7 oluyor efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — 3 daire 
'başkanı geliyor, İbir de üye geliyor; 7 eder efendim. 

»BAŞKAN — Yedeği katılır mı? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Hayır, 
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oylanması 'halimde zaten ıgend hüküm var. Bulunma
ması halinde. 

'BAŞKAN — Kom'isiyon tarafından yenli hazırla
nan 19 ncu maddenin 1 nci fıkrası üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başlkanım, matlap da dahil değişikliğimize; bağlığını 
da değildik. 

BAŞKAN — Zaten değiştirmiştik onu, «Başkanlık 
kurudu» olarak dalha önce değiştirdik, 19 ncu madde
nin II nci fıkrasında idi. 

2.ı — Danıştay Kanunu Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/260) (S. Sayısı 309) (Devam) 

BAŞKAN — Bundan evvelki oturumlarda 95 nci 
maddeye kadar görüşmüş, 96 nci maddede kalmıştık. 
Şimdi, 96 nci maddeyi okutuyorum : 

ONUNCU BÖLÜM 

Son Hükümler 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 96. — 521 sayılı Danıştay Kanunu ile 
bunun ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 96 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümetimizin bir diyeceği var mı efendim?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Katılı

yoruz efendim, beralber hazırladık,, 
İBAŞKAN — 'Peki. 
©aşjka söz ailmalk isteyen olmadığına göre, ıbu 19 

ncu maddenin (1 nci fıkrasını oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O Iha'llde 119 ncu madde de ıbu 'suretle (kalbul edi* 
miş oldu. 

ıŞimdi, saat 16.15'te tekrar toplanmak üzere (birle
şime ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 15.48 

Geçici madde 1 'i okutuyorum : 
GEÇtCÎ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Danıştay'da görevli ve 657 sayılı Ka
nuna tabi memurlardan ihtiyaç fazlası olanlar, Böl
ge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemelerinde görevlendirilmek üzere Adalet Ba
kanlığı emrine verilirler. Bunlara ait kadrolar Ada
let Bakanlığı taşra teşkilatı mahkemeler bölümüne 
eklenir. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — «657 
sayılı» deniyor. Adını söylesek daha uygun olacak; 
çünkü, 657 sayılı çok kanun var. «657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu» denmeli. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, GenıeJlkurınıay Ye Mîllî Güvendik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

, Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Koriseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K, K. <ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgenerali Sedat CELASUN (JL Gn. K. ve MüK Güvenik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Üçüncü oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLtFLERt 
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BAŞKAN — Evet; «657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanunu» Onu ilave ediniz. 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay-
da görevli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na...» şeklinde olacak. 

Başka söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Danıştay'da görevli bulunan başkâtip
lerin unvanı «yazı işleri müdürü» olarak değiştiril
miştir. Bu değişiklik sebebi ile yeniden atanmaları 
gerekmez. Yeni unvanları, yan ödeme kararnamesin
de yer alıncaya kadar eski unvanları üzerinden yan 
ödeme almaya devam ederler. 

BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yok. 

Geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 3. — Yürürlükten kaldırılan 

521 sayılı Danıştay Kanunu ile ek ve değişikliklerine 
göre çıkarılmış bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümleri çıkarılacak tüzük, 
içtüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 
uygulamaya devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, «uygulamaya» değil de, «uygulanmaya» 
olacak; matbaa hatası herhalde. 

BAŞKAN — Evet, «uygulanmaya» olacak, da
ha doğru. 

Geçici madde 3'ü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce başlayan dava süreleri, 521 sayılı 
Kanun hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Evet, daha evvel başlamış davalar 
var tabiî. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Aslın
da bu, usul hükmü; ama getireceğimizde de var za
ten; burada da teyidini alıyoruz. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 521 
sayılı Danıştay Kanunu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Çünkü 
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Danıştay Kanunu bünyesinde usul hükümleri vardır, 
o nedenle buraya konmuştur; ama oradan ayırdık 
şimdi, özel bir hüküm getirdik. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5'i okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce Danıştay'a açılmış bulunan da
valar Danıştay'da bakılarak sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Yalnız, yığılmış şimdi burada, hay
li var. Danıştayın da azaltıyoruz yükünü. Bunları da 
bu bölge idare mahkemelerine falan da devretmez
sek bunun nasıl altından kalkacak? Temizleyebilecek 
mi? 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Bu 
sene dava yığılması olmuyor, bu sene çok az dava 
geldi Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yani bunları aşağıya devretmiyor; 
onlar yeni başlıyorlar. 

HAVA HÂKtM ALBAY ZEKÎ GÖNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — İmkânsız devri, hukuken 
mümkün değildir. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Tabiî 
hâkim» kavramına göre, zaten Danıştayın yetkili ve 
görevli olduğu konular buraya geldi. Bunları gönder
meye imkân yok. 

BAŞKAN — Hayır, o tabiî; kendi yetkisinde 
olan ayrı. Bölge mahkemelerine ve idare mahkeme
lerine vereceğimiz bazı konular var; onlar da bura
da şimdi, burada duruyor. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet bu
radadır şu anda ve onları gönderemiyoruz. 

İkincisi : 2324 sayılı, Anayasa Düzeni Hakkında 
Kanun ile de Danıştayda zaten dava şu anda çok 
ender açılmıştır. 

BAŞKAN — Bu sene öyle, tabiî az geldi. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
bu bir veya iki yıl daha sürecek veya bilmiyoruz 
süresini; bir süre daha kendilerine dava gelmeyecek 
çok fazla... 

BAŞKAN — O zamana kadar ayıklasınlar, di
yorsunuz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet; o 
bakımdan efendim. 
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BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul adlenliter... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 6. — Daha önce Danıştayın 

görev alanında olup Bölge idare Mahkemeleri, ida
re Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kanunu ile 
bu mahkemelerin görevine giren konularla ilgili da
valar, bu mahkemeler göreve başlayıncaya kadar Da-
nıştayda açılmaya devam olunur. Bu davalar Danış-
tayca sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTtN ALlKÂŞlFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, «Bölge idare 
Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahke
melerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun» 
olur kanunun adı; o bakımdan, buraya isim bütün 
olarak geçmelidir : «Bölge idare Mahkemeleri, idare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanun». 

BAŞKAN — Onu bu şekliyle okuyunuz, kanu
nun adı kısa yazılmış. 

«Geç'idi Madde 6. — Daha önce Danıştayın gö
rev alanında oılup Bölge idare Mahkemeleri, idare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanun ile bu mahkemelerin gö
revine giren konularla ilgili davalar, bu mah'kemeler 
göreve başlayıncaya kadar Danışitayda açılmaya de
vam olunur. Bu davalar Danışftayca sonuçlandırıılır.» 

BAŞKAN — 6 ncı geçici madde üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yok. 

Bu değişiklikle geçici madde 6'yı oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 7'yi okuyunuz. 
GEÇtCt MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihte Birinci Mürettep Daire, Yedinci 
Daire ve Onuncu Dairede mevcut bulunan Memur 
Hukuku ile ilgili dosyalar üçüncü daireye devredilir 
ve bu dairece sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Bunlar lağvedildiği için... 
HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Evet. 
BAŞKAN — Geçici madde 7 üzerinde söz almak 

isteyen?.. 
Buyurun. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Başkanım, burada «Memur Hukuku» kelimele

rinin büyük harfle yazılmasına lüzum yok galiba; 
Hükümet tasarısında yanlışlık olmuş, belki matbaa
dan, belki öyle yanlış basmışız; «M» de küçük ola
cak, «H» de küçük olacak efendim. 

KEMALETTtN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Küçük harfle yazılmış olan 
«üçüncü daire» nin de «D» harfinin büyük harfle 
yazılması lazım; diğer «daire» kelimelerinin de bü
yük harfle başlaması lazım. 

BAŞKAN — Efendim, orada hata yapıyorlar iş
te... 

Geçici 7 nci madde üzerinde başka söz isteyen 
var mı?.. Yoktur. 

Geçici madde 7'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde '8 'i okutuyorum : 
GEÇtCl MADDE 8. — Yürürlükten kaldırılan 

521 sayılı Danıştay Kanunu ile ek ve değişiklikleri 
gereğince kurulmuş bulunan daire ve kurullarda mev
cut işlerin bu Kanuna göre görevlendirilen daire ve 
kurullara dağıtımı, ayrıca karar verilmesine yer kal
maksızın, daire kurullarının oluşmasından itibaren 
onbeş gün içinde tamamlanır. 

BAŞKAN — «Daire kurulları» mıdır, «daireler 
kurulları» mı? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKt GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Hayır, bu dairelerin 
kendi içindeki kurulların teşekkülü. 

BAŞKAN — Evet. 
Geçici madde 8 üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. 
Buyurun. 

KEMALETTtN ALt KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Efendim, takdir sizlerin... 
«Başkanlar Kurulunun saptayacağı usule göre»... Ne 
şekilde devredilecek? Başkanlar Kurulu bir karar 
versin, bir usul belirlesin, ona göre gitsin diye bizde 
böyle bir düzenleme vardı; ama bu düzenleme de 
yeterli bulunuyorsa... 

BAŞKAN — Siz onu kaldırmışsınız. «Danıştay 
Başkanlık Kurulunca saptanacak usule göre» deni
yor. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKt GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Biz, zaten teker te
ker her dairenin görevini belirttik. Ayrıca bir karar 
verilmeksizin, doğrudan doğruya o dosyalara baka
caklar; hangi dairenin görevine giriyorsa, otomatik-
man o daireye devredecekler. 

BAŞKAN — Anlaşmazlık olursa?.. 
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ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Doğrudur efendim; katılıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Geçici madde 8 üzerinde başka söz almak iste

yen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 9'u okuyunuz. 
GEÇİCİ MADDE 9. — İdarî işler, Başkanlık 

Kurulu, Yüksek Disiplin ve Disiplin Kurullarının 
seçimleri Daire Kurullarının oluşmasından itibaren 
onbeş gün içinde yapılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 9 üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 10'u okuyunuz. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Çeşitli kanunlarda Da
nıştay Genel Kurulunda görüşülerek karara bağla
nacağı yazılı işler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra Danıştay İdarî İşler Kurulunca görüşü
lerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — Geçici madde 10 üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 11'i okuyunuz. 
GEÇİCİ MADDE 11. — Hâkimler Kanununda 

İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları ile ilgili düzenleme
ler yapılıncaya kadar bu kanunda sözü geçen birin
ci sınıfa ayrılmış İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları 
ibaresi birinci derece kadroyu almış İdarî Yargı Hâ
kim ve Savcıları anlamına gelir.' 

BAŞKAN — Geçici madde 11 üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Anayasa Mahkemesi, 
Sayıştay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanun
larında gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar 1903 
sayılı Kanunun Geçici 1 ve 2 nci maddelerine göre 
yargı ödeneğinin verilmesine devam olunur. 

BAŞKAN — O nedir? 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Burada, Anayasa 
Mahkemesiyle, Sayıştay'ın kalması lazım Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Yüksek Askerî İdaresi Mahkemesi 
Kanununu çıkardık. 
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HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Evet, çıkarttık. 

Şöyle efendim : Bu, asker üyelerle ilgili olan dü
zenlemede tazminatlar çıktı. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sabahle
yin arz ederken, 1903 sayılı yasa ile, geçici olarak, 
kendi yasalarında gerekli düzenlemeler yapılıncaya 
kadar, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi üyelerinin, Danıştay üyeleri 
gibi... 

BAŞKAN — Onu koyduk; Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesini silelim. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bir mah
zuru yok efendim, biz koyduk; ama diğerleri kala
cak. 

BAŞKAN — Peki. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Tekrar olursa burada? 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır 
olmaz; ama çizebiliriz de. 

BAŞKAN — Çünkü orada koyduk; «Askerî Yar-
gıtaydaki gibi alır» dedik. 

Binaenaleyh «Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay 
Kanunlarında gerekli düzenlemeler yapılıncaya ka
dar...» diyeceğiz. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) —«Gerekli 
düzenlemeler» diyor. Biz, gerekli düzenlemeyi yap
tık. 

BAŞKAN — Onun için sildik Askerî Yüksek İda
re Mahkemesi tabirini. «... yapılıncaya kadar 1903 
sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddelerine göre 
yargı ödeneğinin verilmesine devam olunur.» 

Binaenaleyh, «ve» kelimesi, «Anayasa Mahkeme
si» nden sonra gelecek; «Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi» ibaresi de silinecek. 

Geçici 12 nci madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici madde 13'ü okuyunuz. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, Danıştay Başkanı, Başsavcısı ve Daire 
Başkanlarının başjkanlık sıfatları sona erer. Ancak; ge
çici 13 mcü madde gereğince atamalar yapılıncaya 
kadar başkanlık görevleri devam eder. 
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BAŞKAN — Geçici 13 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçidi madde 14'ü okuyunuz. 
GEÇİCİ MADDE 14. — 1. Bu Kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün (içinde Da
nıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay Baş-
kanvekilleri ve Daire Başkanları ile Bölge İdare Mah- \ 
kemesi Başkanları bir defaya mahsus olmak üzere 
Danıştay üyeleri arasından Hâktoler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun önerisi üzerine Devlet Başkanınca 
atanır. 

2. Bölge İdare Mahkemeleri Başkanlıklarına yu
karıdaki fıkra "hükmüne göre atananlar, bu görevde 
en az üç yıl çalışmadıkça Danıştay üyeliğine seçile
mezler. 

BAŞKAN — Geçici 14 ncü madde üzerinde bir 
önerge mi var efendim? 

HÂKlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet efen
dim. 

Geçici 14 ncü madde uygulaması ve tasnifi yönün
den yeterince İfadesini bulmamıştır. 

Bir önerge vardır, «takdim ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Genel Sekreterliğin, bu madde hak

kında 'bir önergesi var, onu okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığı 
Görüşülmekte olan «Danıştay Kanunu Tasarısı» 

nın geçici 14 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Geçici Madde 14. — 1. Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde Danıştay 
Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri ve Daire 
Başkanları bir defaya mahsus olmak üzere, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun, Danıştay üyeleri için
den göstereceği üçer aday arasından dört yıllık süre 
için Devlet Başkanınca seçilir.» 

BAŞKAN — Öteki kısım, ikinci fıkra?.. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Geçici 15 nci maddede 
düzenleniyor. 

BAŞKAN —Onu oraya mı aldınız? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Aşağıya 
aldık efendim. 
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BAŞKAN — Burada süre yoktu; «üç yıl olmadık
ça gelemez» hükmü falan vardı; bir de «üçer aday 
arasından...» 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Aday yoktu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Üç» 
yoktu, bir de miktar yokıtu, yani Hâkimler - Savcular 
Yüksek Kurulu önerecekti; ama kaç aday önerecek
ti? Önerdiğinin dışında, iDevlet Başkanının yapma 
olanağı yoktu; ona imkân sağladık. 

BAŞKAN — Evet. 
Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Doğ

ru efendim, kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Konsey Üyelerinden söz al

mak isteyen?.. Yoktur. 
Ö halde, geçici 14 ncü madde hakkında verilen 

bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 14 ncü madde, bu önerge i&tikamdtinde de
ğiştirilecektir. 

Geçidi madde 15'i okuyunuz. 
GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Danış
tay üyelerinin dairelere dağılımı bir defaya mahsus 
olımak üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun önerisi üzerine Devlet Başkanınca yapılır. 

BAŞKAN — «2 nci fıkrayı buraya aldık» demiş
tiniz. 

Bunun hakkında da bir önerge mi var? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet, 
önerge var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Gemici madde 15 üzerinde Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterimiz'in bir önergesi 
var; okutuyorum : 

IMillî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanunu Tasarısının 

geçici 15 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişt'iril-
mesirti arz ve teklif ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral1 

Milî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

GEÇİCİ MADDE 15. — 1. Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Danıştay 
üyelerinin dairelere dağılımı ve dört yıl için bölge 
idare mahkemesi başkanlıklarına seçilmeleri .bir defa-
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ya mahsus olmalk üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun önerisi üzerine Devlet Başkanınca yapılır. 

2. Yukarıdaki fıkra gereğince Danıştay üyelerin
den bölge idare mahkemesi başkanlıklarına seçilenler, 
Danıştay üyeliği sıfatını, kadrosunu, aylık ve ödene
ği ile her türlü özlük haklarını muhafaza ederler.» 

'BAŞKAN — Şimdi bu 15 nci maddede, «üç yıl 
çalışmadıkça gelemez» diye "bir hüküm vardı; onu koy
madınız buraya... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Üyesi) — 4 yıl; 4 yıla çıktı. 

BAŞKAN — Evet, 4 yıl; tamam. 
15 nci madde üzerinde görüşme açıyorum, 
Söz almak isteyen var mı? 
iBuyurun efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Her

halde, 15, 14 olacak; 14, 15 olacak. Çünkü, biri baş
kan, biri üyeler... İlk önce dağılıyor, bölge idare 
mahkemesine yollanıyor, ondan sonra aradan başkan 
seçiliyor. 

İki maddenin yer değiştirmesi gerekiyor, yanılmı
yorsam. 

Eğer Komisyon katılıyorsa efendlim, 15 nci mad
denin 14 ncü madde, 14 ncü maddenin de 15 nci mad
de olması daha iyi olacak. Çünkü, ilk önce dairelere 
dağılacaklar, bölge idare mahkemelerine gidecekler, 
ondan sonra da başkanlığa seçilecek. Onun için, bu 
noktada bir takdim tehir var. 

Katılıyorlarsa o şekilde düzeltelim. 
HAVA HÂKlM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Köîriisyonu Sözcüsü) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — O halde ben evvela 15 nci madde

yi oylayayım; sorara, değiştirilmesi için ayrıca oyla
rım efendim. 

Şimdi 15 nci madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, yüksek malumları olduğu üzere, üyelerin dai
relere dağılımını Danıştay Başkanlık Kurulu yapıyor
du; ancak, 'bir defaya mahsus olmak üzere Devlet 
Başkanı, üyelerin dağılımını yapacak; dağıtırken de, 
bu üyeler içerisinden, yine bir defaya mahsus olmak 
üzere, bölge idare mahkemeleri başkanlıklarıma da 
verebilecek. Orada bulunan kişiler dört yıl orada ka
lacaklar <ve bu süre içerisinde Danıştay üyeliği sıfat
larını, hukukların^ haklarını muhafaza edecekler. 

Tutanağa geçmesi açısından «izah etmek istiyorum 
efendim; bilmiyorum Hükümet katılıyor mu, katıl
mıyor mu? Devlet Başkanı, bu yetikisüni bir defa kul
lanacak. Onların gitmemesi, herhangi bir nedenle bo
şalması halinde, Devlet Başkanı, yerine atama yapma
yacak; normal düzen içerisinde o... 

BAŞKAN — Değil. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Onun 
tasrihi gerekir. 

BAŞKAN — Bundan evvelki şeyde de oldu bi
liyorsunuz, bu; bunun hakkında evvela Hükümetimi
zin görüşünü alalım. Yani Komisyon, «Devlet Baş
kanı, bir üyeyi bir bölge idare mahkemesine başkan 
olarak seçti; üç ay sonra, beş ay sonra, dört sene dol
madan, bir sene sonra o ayrıldı veya h!iç gitmedi... 
Bu takdirde, dört senelik süre için, yeniden Devlet 
Başkanı mı seçecektir, yoksa normal usule göre mi 
seçilecektir?» diye soruyor. 

Bu hususu, Sayın Adalet Bakanımız aydınlatsın. 
Buyurun. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Arz 
edebim efendim. 

Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun düzenlen
mesinde de aynı şey karşımıza çıikltı. «Dört yıl için» 
dediğine göre, bu dört yıl, Sayın Devlet Başkanına 
yetki verecek bir süredir. Onun için, boşalma halinde, 
yine Devlet Başkanı bunu dört yıl için doldurmalıdır 
kanısındayım. Buraya bir sarahat getirilmesi de ye
rinde olur. 

BAŞKAN — Evet. Çünkü, dört yıl içlin seçmiş; 
o dört yılı da dolmamış, ayrılmış. O halde, o dört 
yıllık süre, Devlet Başkanına tanınmış bir süre diye 
ifade ediyor Adalet Bakanımız. 

Buyurun efendim, Gözübüyük. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Efendim, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kuruluna göre durum burada biraz farklı. Çün
kü, Danıştay, yeni düzene göre teşekkül ediyor. Ar
tık, bundan sonra, Devlet Başkanının, bir defa kul
landığı yetkiyi kullanmasına gerek kalmıyor; çünkü 
Danıştay, arzu edilen şekilde, bu kanuna uygun ola
rak teşekkül ediyor. 

Bu bakımdan durum, Hâkimler Kurulundan bi
raz farklı. Orada belki, bu isti devam ettirmeye zaru
ret vardı; fakat burada, zaruret yok. 

Acaba, bu hususta Sayın Adalet Bakanımız ne 
düşünür? 
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ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ana
yasa Mahkemesine Danıştaydan seçilecek olan üyeyi 
Sayın Devlet Başkanı seçiyor. Burada da, DanıŞtay-
daıki gibi olması düşüncesin deyim. 

BAŞKAN — Şimdi, 'boşaldığı takdirde, yeniden 
seçerken, Devlet Başkanı, yine Danıştay üyeleri ara
sından mı seçecek, bölge idare mahkemelerine? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — «Ye
rine» olduğuna göre, öyle olması lazım. O zaman da 
Danıştay boşalır, bu sefer. 

BAŞKAN — O zaman orası boşalacak. 
©ir özeliği var yani bunun. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Başkanım, burada bir özellik var. ötekinde bir kurul 
seçiyordunuz. Seçtikleriniz başka bir yerde görevlen
dirilirse veya istifa ederlerse çok kısa bir zamanda bo
şalıyor ve öyle oldu. 

Burada öyle değil, 'burası kalabalık. Zaten bir 
ıkompozisyon teşekkül etmiş olacak : Bölge idare 
mahkemelerine gidecek, içeride yeni üyeler Damştaya 
katılmış olacak; prosedürü ondan sonra artık, nor
mal. Aksi takdirde, o zaman hep Danıştaydan yol
lama durumu olacak. 

BAŞKAN — Hep oradan yollayacak, bu sefer 
orası boşalacak. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Ve 
bir de şu olur efendim : Yanlış anlaşılır, yani Dev
let Başkanı, gerektiği zaman oradakileri yollar ha
vası doğabilir. 

©ence, burada buna gerek yok efendim. Endişe
ye mahal yok. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ka
tılıyorum, doğru. 

©AŞKAN — Tabiî, Danıştaydan seçeceği için 
Devlet Başkanı... 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ben 
o boşalmayı düşünemediğim için... 

Evet, doğrudur; burada durum farklı, 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ilk -tayin bü
yük 'bir önem taşır. Şimdi, seçtiniz, tayin ettiniz; git
medi, istifa ettfi... İlk doldurmayı gene siz yapacaksı
nız. 

BAŞKAN — Gitmeyenler için ne olacak? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gider efendim; me
sele orada değil. 

BAŞKAN — Gitmiş, ayrılmış, başka... Giıtmemiş-
se ne olacak? 

Evet, buyurun Gözübüyük. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Sayın Başkanım, gitmemiş olanların 
yerine yenilerinin seçimi de yine normal usulle ola
cak. Çünkü... 

BAŞKAN — Yani, Danıştayın içinden olmayacak 
bu sefer. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Danıştayın içinden olmayacak. 

BAŞKAN — Çünkü, bu sefer, orada kalmaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — tik doldurma yetki
sini veriyor efendim. 

BAŞKAN — Veriyor; ama «Danıştay üyeleri ara
sından» diyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Öyle yapacaksınız 
efendim. 

BAŞKAN — O zaman biter. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — ilk doldurmayı ya
pacaksınız efendim, ilk doldurmayı yapacaksınız; mü
teakip değil. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, 80 küsurdu değil mi? 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — 85 efendim. 

BAŞKAN — 85 kadro vereceğiz. 65'e mi ine
cekti? 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Evet, 65. 

BAŞKAN — Danıştayın kadrosu şimdi tamam. 
Şimdi, buradan 20 kişiyi verdik; 8 kişisi gitmedi, isti
fa etti... 8 kişi daha alırsam ben, 65'ten 57'ye düşe
cek burası. O zaman 57'den 65'e nasıl tamamlayaca
ğız? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman efendim, 
hedef belli olur, yani onların niye gönderildiikleri belli 
olur. 

'BAŞKAN — Hayır, o 'bakımdan değil... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Eğer doldurmazsa-
nız, yani Danıştaydan tayin olup da, tayinini isteme
yen ve ayrılanın yerine, tekrar Danıştaydan vermez
seniz, o takdirde hedef belli olur efendim. 

BAŞKAN — Evvela Adalet Bakanımız, «böyle 
değil» dedi; ama, sonradan kendileri de o fikre uy
dular. Binaenaleyh, ilk defa olmak üzere oribeş veya 
yirmi, ıkaç tane olursa, Devlet Başkanı tarafından 
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atanacak. «Boşalma» değil, «iboşalma veya gitmeme» 
halinde, normal usulle, yani Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu tarafından atanacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şimdi, 
bölge idare mahkemeler* üyeleri ve başkanlarının na
sıl atanacağı, Bölge idare Mahkemeleri Yasasında 
var. Bu konuya ilişkin özel bir düzenleme getirece
ğiz; o zaman birbirini tamamlamış olacaklar. 

BAŞKAN •— Evet, orada da bunu tamamlayaca
ğız. 

O halde, bu önergeyi (15 nci madde hakkında Millî 
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterimizin verdiği öner
geyi) oylarınızla sunuyorum efendim : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıŞimdi, Hükümdtimizlin bir önerisi oldu; 14 ncü 
maddeyle 15 nci maddenin yer değiştirmesi; yani 
14'ün 15, şimdi kabul •ettiğimiz 15'in de 14 olması 
teklif edildi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Katılıyo
ruz, 

BAŞKAN — Buna Komisyon da katıldı. 
Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. O halde madde 
numaraları ona göre değişecek. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — 13'te de bir değişiklik 
yapmamız lazım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 14 ye
rine, 15 denecek efendim. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — İçinde geçen madde var 
efendim. 

BAŞKAN — Evet; 13 ncü maddedeki, geçici 
14 ncü değil, geçici 15 nci madde. 

Geçici madde 16'yı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 16. — Vergiler Temyiz Ko

misyonu Başkanlığı, Daire Başkanlığı veya üyeliği 
yapmış olanların 521 sayılı Danıştay Kanununun 
1740 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesiyle ta
nınan Danıştay üyeliğine seçilme hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Evet, madde hakkında ibuyurun. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Komisyon olarak ilave 
etmiştik; çünkü, malûmunuz, Vergiler Temyiz Ko
misyonu kaldırılmaktadır. Bunların haklarını saklı tut
mak bakımından getirdik. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
efendim, idarî hâkim ve savcıları buraya seçim im
kânımız vardı. Halbuki, idarî hâkim ve savcı sıfatını 
taşımayan Temyiz Komisyonu üye ve başkanları 
var. Onları da, idarî vergi mahkemeleri üyeleri veya 
başkanları gibi mütalaa edip, buraya seçiknelerini te
min etmek için. 

BAŞKAN — Buna Hükümetimiz de katılıyor 
mu? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Geçici 16 nci madde üzerinde başka söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 17'yi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 17. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile, Danıştay Tet
kik 'hâkimıliğine ve Danıştay savcılığına yapılacak ata
malarda, kanunun 11 nci maddesinin birinci fıkrasın
daki beş yıllık 'hizmet süresi aranmaz. 

BAŞKAN — Evet, bu madde hakkında buyurun. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, malu
munuz, bu bahsedilen 11 nci maddede, Danıştay tet
kik hâküm ve savcılığına seçilebilmek için 5 yıl idarî 
hâkim ve savcılık görevini yapma şartı aranmaktadır. 
Halbuki, onların yetiştirilmesi zaman isteyeceği için, 
şu anda görevli olanlarda, halen orada çalıştıkları 
için, bu şartın aranmayacağı hükmünü getiriyoruz. 

Arz ederim., 
BAŞKAN — Geçici madde 17 üzerinde söz al

mak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 181i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 18. — 1. Bu Kanunun uygu
lanmasında, 27.10.1980 tar'ih ve 2324 sayılı Anayasa 
Düzeni Hakkımda Kanun hükümleri saklıdır. 

2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
yapılmış idarî işlem ve eylemlerden fou kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte henüz Danıştayda dava konusu 
yapılmamış olanlar hakkında 521 sayılı Danıştay Ka
nununun başvurma ve dava açma süresi ile ilgili hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bu süreler için yukarıda bir mad
de geçmişti; o aynı değil miydi? 
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HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ- . 
KAYNAK {Adalet Komisyonu Başkanı) — O, açılan 
davalarla ilgiliydi. 

BAŞKAN — Dava açma süresi?.. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Bu, şu anda müracaat 
süresi geçmemiş olanlarla 'ilgili Sayın Başkanını. I 

BAŞKAN — Bu 2 ,noi fıkrada «bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte» dediği, yani konuştuğumuz 
kanun, değil m'i? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Şimdiki kanun. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Resmî 
Gazetede yayınlandığı tarihte. I 

BAŞKAN — Anayasa Düzeni Hakkında Kanun 
değil; yani o anlaşıılimiasın; çünikü 1 nci fıkrada ondan 
bahsettik. I 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır. 
Bağışlarsanız, bu madde hatalı düzenlenmiş. 

Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun amacı baş- I 
ka, süreler başka. • I 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ne 
olur, ne olmaz biz, sürelerle onu ayıralım. Sayın Başka
nım. Onun amacı başka. Birinde diyoruz ki, «Anayasa 
Düzeni Hakkındaki Kanun, bir Anayasa değişikliği 
'hükmündedir. O yürürlükte kaldığı sürece, Danıştay 
Kanununun ona aykırı olan hükümleri uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Fıkra olarak değil, geçici madde 
olarak... I 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Müs
takil maddeye dökelim. 

BAŞKAN — Ötekirii de mi müstaikil yapalım? I 
IDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mü

saade ederseniz, önemine binaen öyle yapalım. I 
BAŞKAN — Tabiî, onunla onun hiç alakası yok. I 
,0 halde, geçici 18 inci maddenin 1 nci fıkrası, müs

takil bir geçici 18 nöi madde olacak; 2 nei fıkrası I 
geçici' 19 ncu madde olacak. I 

Bu teklifi ben oylarınıza sunuyoırum efendim : Ka- j 
bul edenler... Kabul eltmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Şimdi geçici 18 nci maddeyi tekrar okutuyorum : I 

«GEÇİCİ MADDE 18. — Bu Kanunun uygulan
masında 27.10.1980 tarih ve 2324 sayılı Anayasa Dü- I 
zeni Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — Geçüci 18 nc'i madde üzerinde söz al- I 
mak isteyen var mı?.. Yoktur. I 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden- I 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. j 
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Şimdi geçici 19 ncu maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 19, — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce yapılmış idari işlem ve eylem
lerden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz 
Danıştayda dava konusu yapılmamış olanlar hak
kında 521 sayılı Danıştay Kanununun başvurma ve 
dava açma süresi ile ilgili hükümleri uygulanır. 

IBAŞKAN — Geçici 19 ncu Madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 20'yi okutuyorum : 

GEÖİOİ MADDE 20. — Danıiştayın 1982 malî 
yılı Bütçe Kanununda mevcut üye kadrolarına on 
adet üye kadrosu ilâve edilmiştir. Bu kadrolar, iş du
rumu dikkate alınarak Başkanlık Kurulunun görüşü 
de alınmak suretiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca 
tenkis edilebilir. 

IBAŞKAN — Peki, şimdi ek 10 kadro verdik. 
ıBir ayda ötekinde Süre tanıdık. Bir ay içerisinde, bu, 
yerine getirilebilir mi? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu
rada süre yok efendim. 

BAŞKAN — Yok da... 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Üye 

tayininde var. 

IBAŞKAN — Çünikü, evvela bunları tayin ede
cektik, sionra ötekini yapıyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 85'in 
hepsi gerekli olmuyordu; gereikli olmadığı için, bir 
kısmını bölgeye yollayacaktık. Ondan sonra biraz, 
artan kadromuz kalıyordu. Bu, gönderdiklerimizin 
dışında kadro lazımsa, onu orada kullansınlar diye, 
getirilmiştir. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Üyesi) — Şimdi, bu 10 kadroyla 
beralber, 96 kadro oluyor. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Gözüböyük. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Efendim, halen 85 kadro bulunduğuna 
göre, Danıştayın da normal işleyişinde 65 kadroya 
ihtiyacı var, bu 85 kadrodan, 20 kadro elimizde ka
lıyor. Bu 20'nin, tahmin ©derim 13'ü dolu, yahut 8'i 
yahut o civarda hoşluk var, tayin edebileceğimiz. 
Bu durumda, bizim ihtiyacımız 85 kadro görülecek 
IBölge idare malhıkemesıine 15-20 civarında bir kadro 
(öngörüyoruz. Onun için, ikinci 10 kişilik kadroya 
ihtiyaç yok gibi gelir bana. 
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IBAŞKAN — Onun hesabını yaptınız mı? Onun 
için sordum zaten. 

Şimdi 85; ama 85'i mevcut değil şimdi. Buradan 
kopuyor iş. Şimdi balen 71 var; halbuki 'buranın 
kadrosu 65'e iniyor. 65, 71; 6 kalıyor. Demek ki 
6 tane alabileceğiz biz. Eğer bu 15 gün içerisinde 
85'e iblağ ederseik, o zaman mesele yok. 

115 gün mü süre verdik «fendim? 
(HAVA HÂKİM AUBAY ZEKJt GÜNGÖR 

{Adalet Komisyonu Sözcüsü) — 10. 
IBAŞKAN — Süre koymadık. Bu 10 kadroyu... 
ORGENERAL NEGDIET ÜRUĞ (Millî Gü

venlik Konseyi Geneli Sekreteri) — Bunları da 30 
gün içinde tayin etmek lazım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Efendim, bunun süresi yok, bunu ilave etmeliyiz. 

(BAŞKAN — Yok. Şinı'di, 85'i ne zaman tamam
layacağız? 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, tabii bu 85'in ta
mamlanması için özel bir düzenleme getirecek bir 
ek maddeye ihtiyaç var. 

Efendim, onun dışında, bugün halen 85 kadro 
var, 10 mürihalimiz var. Gerçekte 72 üye var, 3 ta
ne de Danışma Meclisinde üyemiz bulunduğu için, 
onların 'kadrolarını da mahfuz tutuyoruz. Bu du
numda, 3'ü Danışma Meclisinde olmak üzere, 75 
ıkadro bugün dolu; elimizde 10 tane boş kadro kalı
yor. Getireceğimiz özel düzenleme ile bu 10 Ikişlilk 
Ikadro doldurullacak. Eğer burada biz özel düzenleme 
getirmez isek, 30 (günlük süre içellisinde, hem bu 
boşluğu doldurma, hem de diğer seçimleri, atamaları 
yapma bakımından sıkıntıya düşeriz. Burada da, özel 
düzenleme olarak, bu 10 kişinin doldurulmasında, 
bu kanunda öngörülen şartları haiz olanlar arasın
dan bir defaya mahsus olmak üzere, Devlet Başka
nının tayin etmesi yolu düşünülebilir, bu boşluğu 
doldurmak için. 

IBAŞKAN — Ben, zaten, bölge İdare Mahkeme
leri Kanunu ve Usul Kanunuyla ilişkisi olduğu için, 
bu kanunun tümünü oylamayacaktım; şimdi, yürür
lük ve yürütme maddesini de oylamıyorunı, oraya 
ıda geçmiyorum. Yani, bu geçici 20 nci maddenin 
Komisyona iadesini teklif ediyorum. Bundan sonraki 
oturuma kadar düzenlesinler, ondan sonra bu kanu
nun oylamasını yapalım. 

Geçici 20 noi maddenin, yeniden düzenlemek 
üzere, Komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IBuyurun. 
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İDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir 
nokta var. Eğer vakit müsaitse, diğer geçen madde
lerle ilgili bir iki ufak düzeltme vardı; onlara Ko
misyon hazırlandı; Hükümetle tam mutabıiktır. 

IBAŞKAN — Hangileridir onlar?, 
IHÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 12 nci sayfada, 11 nci ma'ddenin 2 nci 
ıfikrası var. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — «Danıştay tetkik hâ-
ıkimlerinin görev yerleri, Danıştay Başkanı tara
fından belirlenir»! biz, «IBaşkanlıik Kurulu tarafın
dan belirlenir» şeklinde öneriyoruz. 

ı«ıDanıştay»'ı siliyoruz, «»Başkanlık Kurulu» ola
rak bırakıyoruz. 

(BAŞKAN — Neden icap etti? 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Efendim, müsaade eder midiniz? 
(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Şimdi, Danıştay Başkanına bu görev verildiği tak
dirde, bütün dairelere tetkik hâkimlerini göndere-
celk, yerlerini bdirleyecektir. Bu ağır bir görevdir., 
Yarigı'tayda da bu, Başkanlık Divanına ait idi; fakat 
burada, «Başkanlık Kurulu»na verilmiştir. Tek kişiye 
verilmemesiinin nedeni şu: Başkanlar tazyik edecek
tir, «Şu tetkik hâkimini bana ver, şunu bana ver» 

(Başkan, bunda bunalır, yapamaz, tarafsız ıda ha-
ıreket edemez, gücendirmemek için, bir yerde. Belli 
bir sistem olduğu için, Başkanlık Kuruluna vermek
te, bence yarar vardır. Ben teklif ettim; uygun bu
luyorlar. 

BAŞKAN — O halde, Komisyon olarak 11 nci 
maddenin tekriri müzakeresini talep ediyorsunuz. 

11 noi maddenin tekriri müzakeresini oylarınıza 
sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, lıl nci maddenin 2 noi fıkrasının, «Da
nıştay tetkik hâkimlerinin görev yerleri Başkanlık 
Kurumu tarafından belirlenir» sekinde düzeltilme
si teklif ediliyor. 

iEfendim, bunun üzeriride Söz almak: isteyen var 
mı?.. Yok. 

(Bu teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
(Etmeyenler... Kabul «dilmiiştir. 

11 nci maddenin 2 nci fıkrası bu şekilde değişti-
nilecekıtir. 

Başka efendim? 
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(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER 'BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu ıBaşkanı) — Sayın Baş-
ıkanım, 14 noü sayfada 1,8 nci maddenin 3 ncü fıkra
sında da bir tekriri müzakere istirhamımız var. 

IBAŞKAN — Nedir efendim o? 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Arz ediyorum. 
«Esas 'hakkındaki kararlar, birinci toplantıda Ku

rul Üye tamsayısının 'salt çoğunluğu ile; bu toplantıda 
karar yeter sayısı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda, 
mevcudun oy çokluğu...» yerine, «salt çoğunluğu ile 
verilir» şeklinde olmasını, yani «oyçokluğu» nun kal-
dırjffimasını öneriyoruz. 

BAŞKAN — Zaten yukarıdaki de «salt çoğunluk» 
idi. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Burada da, salt çoğunluk 
aransın diyoruz, 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Üye 
tamsayısının değil de, mevcudun. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Evet, farkı o.. 

IBAŞKAN — Efendim, Komisyon, 18 nci mad
denin 3 noü fıkrasında da -şimdi izah edlilen sebepten 
dolayı- değişiklik yapılması Ibakımından tekriri mü
zakere talep ediyor. 

'Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Şimdi bu tekriri (müzakere li'le; 3 ncü fıkradaki, 
«Esas hakkındaki kararlar, birinci toplantıda Kurul 
Üye tamsayısının salt çoğunluğu ile, bu toplantıda 
karar yeter »ayısı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda 
mevcudun salt çoğunluğu ile verilir» şeklinde düzeltil
mesini istiyorlar. 

'Bunun hakkında söz almak siteyen var mı efen
dim?., 

(Buyurun. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkam Hukuk 

Danışmam) — Sayın Başkanım, salt çoğunluk, top
lantıya katılanların yarısından ibir fazlasını ifade 
eder. Birden fazla teklif olabilir. Bu tekliflerin hiç
biri yarıdan fazlayı elde ödemez; ama onların içeri
sinden biri, çoğunluğu sağlamış olaibilir. Bunu önle
mek için düşünülüyor., 

Üç teklif olduğunu düşünelim; üçü'de yarıdan 
fazlayı 'geçemez, daha altında kalabilir; ama bunlar
dan birisi, diğer ikisine göre biraz fazla oy alır; ama 
kurulun yarıdan fazlasının oyunu sağlayamadığı için, 
karar şekline, içtihatı birleştirme şekline gelmemesi 
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istenir. Yargıtay İçtihatı (Birleştirme Kurulunda da 
böyledir. 

IBAŞKAN — Yani, Onun için «salt» deniyor. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Evet, 

onjda da aynı efendim, «mevcudun salt çoğunluğu» 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Oy çok
luğu» deyince zaten, mevcudun oy çokluğu. 5, 8 ve 9 
olsa; 9 da salt olmasa, buna rağmen geçerli. sayıla
cak. «Salt» deyince, mevcudun yarısından bir fazlası. 

IBAŞKAN — 'Mevcudun yarısından bir fazlası. 
(Başka söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
II® nci maddenin 3 noü fıkrasının bu şekilde de

ğiştirilmesi teklifini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, 3 ncü fıkranın 2 nci satırındaki, «oy 
çokluğu» kelimesi, «salt çoğunluğu» olarak değiştiri-
lecdkjtlir. 

Efendim, başka? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 24 ncü 
sayfadaki 45 nci maddede var., 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Okutuyorum : 

«Madde 45. — Danıştay Genel Kurulu, bu ka
nunla ve diğer kanunlarla bu kurula verilen seçim gö
revleri ile...» 

(Buraya ibir cümlenin ilavesini istiyoruz : «Bu ka-
nunlda öngörülen İçtüzük ve yönetmelikleri kabul 
eder ve diğer görevleri yapar.» 

«ile» kelimesinden sonra, «Bu kanunda öngörülen 
içtüzük ve yöne'tmelikieri kalbul eder ve diğer görev
leri yapar» sekilinde olacak. 

©AŞKAN — Efendim, 45 nci maddede bir deği
şiklik yapılması hakkında -şimdi izah edilen şekilde-
'Komisyoın 'bir tekriri müzakere talebinde bulunuyor. 

IBu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler. ,t 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bu teklif üzerinde söz almak isteyen var 
mı? 

Hükümetimiz katılıyorlar mı?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Katı

lıyoruz.' 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. O halde, şimdi be

nim okutacağım kısmı ilave eldin. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, «kabul 
eder» deyimi, «onaylar» anlamına mı geliyor? Ya 
onaylar yahut karara bağlar. 

«kabul eder», açık bir ifade değil. 
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BAŞKAN — Zaten onun için okutmak istedim, 
•bir 'daha okutuyorum : 

«Madde 45, — Danıştay Genel Kurulu, bu ka
nunla ve diğer kanunlarla ibu kurula 'verilen seçim gö
revleri ile, bu kanunda öngörülen içtüzük ve yönet
melikleri kabul ©der ve diğer görevleri yapar.» 

'BAŞKAN —< Kabul etmezse ne olur? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Seçim 'görevlerini ka
bul eder, 

DEVLET IBAKANI İLHAN ÖZTRAK — Seçim1 

görevlerini yapar; içtüzük, yönetmelikleri de kabul 
eder ve diğer görevleri ide yapar, öyle oluyor; ama bir 
tereddüt varsa... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mfflî Güven-
ik Konseyi Genel Sekreteri:) — 'Buramdaki anlam 
«onay» mıdır efendim? 

IDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mec
liste kanunların kabul edilişi gibi, içtüzüğünü kabul 
edecek, oylama sonunda kabul edecek, 

BAŞKAN — Peki, «Verilen seç'im görevleriyle 
diğer görevleri yapar ve ıbu kanunda öngörülen içtü
zük ve yönetmelikleri kabul eder.» 

Kabuıl mu eder, onaylar mı? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Ka

bul» olacak, oylayıp kabul edecek. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTES — Ha

zırlanacak olan içtüzük ve yönetmeliği kabul edecektir. 
IBAŞKAN — Değişik şekliyle bir kere daha oku

tuyorum : 
[«Danıştay Genel Kurulunun Görevleri : 
'Madde 415. — Danıştay Genel Kurulu, bu kanunla) 

ve diğer kanunlarla bu kurula verilen seçim görevleri 
ile diğer görevleri yapar ve bu kanunlda öngörülen 
içtüzük ve yönetmelikleri kabul eder.» 

BAŞKAN — Şimdi zannediyorum oldu. 
45 nci maldÜe üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?.. Yoktur. . 
Maddeyi bu 'değişik şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Başka değişiklik öneriş1! var mı efendim? 
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu SBaşkanı) — Sayın 
Başkanım, 65 nci maddede bir değişiklik önerimiz 
var. 

65 nci maddenin 2 nci fıkrasında, «Yurt dışına 
gönderilecek Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanve-
fcileri, daire başkanları ve üyelerin seçimleri ile diğer 
esaslar -Danıştay Başkanlığını çıkarıyoruz- hazırla

nacak yöne'tmeîikle düzenlenir» şeklinde bir değişik
lik yapmak istiyoruz. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — 'Biraz önce görev verdi
ğimiz bir kurul olması nedeniyle çıkarıyoruz. 

ıBAŞKAN — Efendim, Komteyonun, 65 nci madde 
üzerinde de bir tekriri müzakere teklifi vardır. 

Teikriri müzakere teklifini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabuıl edinmiştir. 

'65 nci maddenin 2 nci fıkrasını, «Danıştay Baş
kanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir» şek
linde kabul etmiştik; şimdi, Komisyon, Danıştay Baş
kanlığınca» ibaresi çıkarılarak, doğrudan doğruya, 
«... seçimleriyle diğer esaslar, hazırlanacak yönetme
likle düzenlenir» olarak değiştirilmesini teklif ediyor. 

Bu konuda söz almak isteyen var mı efendim?.. 
Yoktur. 

!Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başka tekriri müzakere teklifi var mı?.. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER IBAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Sayın 
Başkanım, 69 ncu maddenin 1 nci fıkrası üzerinde bir 
değişiklik teklifimiz var. 

'BAŞKAN — Komisyon 69 ncu madde üzerinlde 
tekriri müzakere teklifinde bulunuyor. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum efendim : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilnüiştir. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — 69 ncu maddenin 11. nci 
fıkrasının, «Yüksek Disiplin Kurulu eldeki bilgi ve 
delilere ve isnat olunan hal ve hareketin niteliğine 
göre disiplin kovuşturması yapılmasına yer olup ol
madığını takdir eder» yerine, «olup olmadığına karar 
verir» şeklinde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 

'BAŞKAN — Evet, bu teklif üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

'Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başka değişiklik teklifi var mı?,. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, aynı sayfada 71 nci madde üzerinde bir de
ğişiklik teklifimiz var. 

'BAŞKAN — 71 nci madde üzerinde de bir tekriri 
müzakere talebi vardır. 

Oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let, Komisyonu Sözcüsü) — «Soruşturmayı yapanlar, 
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yaptıkları somşturmaları ve elde ettikleri bilgi ve de
lileri gösteren ve (bunlara ıgöre disiplin cezası veril
mesine yer olup olmadığı ha'kkındaki kanaatleri bil
diren H>ir rapor (hazırlar ive müspJt evrakı...» denilmek
tedir. 

Buradaki, «müspit evralkı» ibaresinin çılkarılarak, 
«'belgeleri bu rapora (bağlarlar» şeklinde değiştirilme
sini teklif ediyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Müs
pit evrak» lüzumsuz tekrar ve diki .ayrı dil gibi olu
yor, yani eskli ve yeni Türkçe... Onun için 'kaldıralım. 
«Belge» sözcüğünün içerisinde ikisi de var efendim. 

'BAŞKAN — Efendim, iki defa tekrar olduğundan 
«müspit evralk» ibaresinin çıkarılmasını teklif ediyor 
(Komisyon.: 

'Söz almak isteyen?... Yoktur. 
Komisyonun !bu teklifimi oylarınıza sunuyorum : 

Kajbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
O 'halde 71 nci maddenin sonu, «'bir rapor (hazır

larlar ve belgeleri bu rapora 'bağlarlar» şelklinide ola-
calk ve «müspit evrak» İbaresi çıkarılacak. 

Başika değişiklik önerisi var mı efendim?.. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 40 ncı 
sayfadaki 86 ncı madden'in 3 ncü fıkrası üzerinde bir1 

değişiklik teklifimiz var. 

(BAŞKAN — 8ı6 ncı ma'dkie üzerinde Komisyonun 
telkr'iniı müzalkere talebi var. 

Teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — 86 ncı maddenin 3 
ncü fıkrasının, «Bu dairenin başkamı ve üyeleri Da
nıştay dairelerinin başkan ve üyeleri arasından kar
ıma olarak Başkanlık Kurulu tarafından seçilir» şek
linde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu teklif üzeninde söz aJımalk isıte 
yen var mı efendim?.. Yoktur. 

86 ncı maddenlin 3 ncü fıkrasında yapılmıak liısıte-
nifen bu değişikliği oylarınıza sunuyorum efendim • 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediillmiiştıir. 

Binaenaleyh bu 3 ncü fıkradaki «Danıştay Baş
kamı» ibaresi çıkarılacak, onun yerine «Başkanlık Ku
rulu» liibaresü konulacak. 

Başka değişiklik teklifi var mı efendim?.. 
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 

KAYNAK (Adafet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, aynı sayfada 92 neti madde üzerinde bir 
değişiklik tekiftaıfe Var. 
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BAŞKAN — Komisyonun 92 ncü madde üzerin
de bir tekriri müzalkere ve değiışliklıik teklllifi vardır : 
Oylarınıza sunuyorum efendim : Kabul edenler... Bt-
meyenlller... Kabul edüimişitir. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — 92 noi maddede, 
«Dava dosyaları ile diğer evrakım Danııştayda sak
lanma süreleri, yok edilme usulleri ve Danıştay arşi
vine ilıişlkıin diğer hususlar çıkarılacafc bir yönetmelik-
'le düzenlienir» denlmektedir. 

Oradaki «Danıştay Başkanlığınca» ibaresinin çı-
karılmiasınn teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu teklif üzerinde söz a'llmak (iste
yen var mı efendim?.. Yoktur. 

Teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbül edilmiştir. 

(Binaenaleyh, 92 nci maddenlin ikindi satırındaki 
«Danıştay Başkanlığınca» ibaresi silinecektir. 

Zaten Danıştay Başkanlığı çıkaracak Yönıötmıelli-
ği. Kim çiıkaraca'k? Yönetmeliği Mim çıkarır? 

GÜVEN DÎNÇBR (Ada'lıet Komisyonu Üyesi -
Danıştay Temsilcisi) — Başkıan'liaır Kurulu Kabul 
ederse... 

BAŞKAN — Olsun; ama o hazırlayacak : «Baş-
ıkanlıiğımca»; «Başkan» demiyorum. O hazırlayacak, 
oraya sevk edecek, onun tasdikinden geçecek; demlin 
yazdık onu. Yani, silmeye gerek yok bence; öyle ol
du, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet' Komisyonu Balkanı) — Yok. 
Çok özür dilerim; biz, Hükümet tarafından öyle ısıevk 
edildiği için.... 

BAŞKAN — O halde bu o şekülde düzeltilecek. 
Yürütme ve yürürlük maddelerini geçici 20 nci 

madde yeniden hazırlanacağı için önümüzdeki birîle-
sjime bırakıyorum. 

i. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkeme
leri ve Vergi Mahkemelerinin Kurutuşu ve Görevle
ri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/255) (S. Sayısı: 311) (1) 

BAŞKAN — GünderninılMın üçüncü sırasına 
geçiyoruz. Gündemimizin üçüncü sırasında, Böl
ge tdare Mahkemeleri, tdare Mahkiemelıeri ve 
Vergi Mahkemelerinin KuruHuişu ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
yer almaktadır. 

(1) 311 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 
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/Rapor, 311 S. Sayısı ile basılıp, dağıtılmıştır. 
Adalet Komisyonu Başkamı ve Sayın ıBakanfliar 

yerierimdeler. 
/Kaınium tasarısının tümü üzerimde g!örüşme açı

yorum ve kısa bir izahat liçin, ısıözü Komisyon Baş
kanı Başkaynıak'a bırakıyorum, 

/Buyurun. 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adallet Komisyonu Başkamı) — Sayın 
Başkanım, Danıştay Yasasını öğleden öncekli celsede 
takdim «derken, bumdan böyle, Hükümetim idarî ey
lem ve işlemlerden dolayı yangı denetimimi ikiiye bölr 
düğünü ve aynen Adalet Baklanftığımıda veya adlî teş
kilatta olduğu gibi bidayet mahkemesi ve onların ka
rarlarımın da temyiz mierctili oülarak Danıştayı kabul 
ettiğini ifade etmiştim. 

Danıştay Yasasında önıgörüleım ve Danıştayı bida-
yet mahkemesi olarak muhatap alan eylem ve işlem-
Sterin dışımda kalan konularda, mahallinde vatandaş
ları veyahut da Devletin tasarruflarımdan halkkı muh-
tel olanların, haklarını, bulıumıduMları yer mahkeme
lerinde korumaları içtin idare mahkemeleri ve idare 
mahkemelerinin bazı kararlarıma itirazları da böl'lgö 
idare mahkemıelleri ve yine vatandaşlarım Devletle 
olan vergi ihtilaflarımı vergi mahkemeleri ve bu mah
kemelerim kararlarınla itirazları da vergii bölge mah
kemeleri başkanlıkları kanafkyîa görüleceğini ifade 
etmiştim. 

Bu maksada yönelik, Hükümet tarafımdan getiri
len kamun tasarısı Klomisyonumuızda aynen benim
senmiştir; ancak Yargıtay RanumuımdaM vaki düzelt
meler ds, bölge mahkemelerinde, bölgte idare mah
kemesi başkanlıklarında aynı paralıeMfik içerisinde dü
zeltilerek Yüksek Huzurunuza getirilmiş bulunmak
tadır. 

Danıştay Yasasını ifade ederken, genelde, Dav-
1iet Başkanlığı, Başbakanlık, BakıamiHar Kurulu ve üç
lü kararnameler hakkımda Damıştayda dava açılabi-
leaeğinli, onun dışında kalan, genellikle mahaüllî ida
relerdeki vaki tasarruflarım da, 'mahal mahkemesi 
olan, idare mahkemelerinde niyet edileceğini ifade 
etmiştim. 

/Bu düzenleme, sade ve sade bu komulaıra ilişkim 
bir düzenıîeme yapılması ve vatandaşım ayağıma ada
leti götürmek anlamı taşımaktadır. Danıştayım işlimi 
Ihafiflötmiek, hizmette sürati sağlayacaktır. 

Arz ederim. 
İBASKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok

tur. Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ediümfiş-
ıtir. 

1 nd maddeyi okutuyorum : 

Bölge İdare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve 
Vergi Mahkemelerimin Kuruluşu ve Görevleri Hak

kında Kanun Tasarısı 

İdarî Mahkemeler : 
MADDE 1. — Bölge idare mahkemeleri, idare 

mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bu Kanunla ve
rilen görevleri yerine ketirmek lüzere kurulmuş genel 
görevli bağımsız mahkemelerdir. 

/BAŞKAN — Başlık, «İdarî Mahkemeler»; hal
buki maddenin içimde hem bölge idare mahkemesi, 
hem de idare mahkemesi tabirleri geçiyor. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Hepsi idarî mahke-
ımedliı\ 

.BAŞKAN — Yani ikisine birden, «idarî mahke
meler» diyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Evet. Yalnız başlıkta bir şey var. Tasamda kenar baş
lık, «Tamm»'dır; burada «İdare Mahkemeleri,» 

Yalnız, burada «İdare Mahkemeleri» dersek, Da
nıştay da idare mahkemesi olduğu için... 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Yüksek İdare Mah
kemesi... Danıştay, Yüksek İdare Mahkemesi, bun
lar idare mahkemesidir. 

İBASKAN — Hayır neden «Tanım» demliyoruz. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Simidi, Danıştay Ka
nununla baktık Başkanım; Danıştay Kanununda da 
«Danıştay» denmiş, altıma... 

.BAŞKAN :— Ama, eskiye bağlı kalmayalım. Ev
vela, ıtarif ediyoruz biz, değil mi? 

ıHAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — OlabS'lr; «Tamim* 
diyebiliriz. 

BAŞKAN — «Amaç; kapsam...» diye yapmamış 
imiydik? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Zaten, bir başlığımı 
değiştirdik. 

BAŞKAN — Bir başlığımı değiştirdiniz. Yine, 
«Tanım» olmasında fayda var bence, 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Ölalblir. 



M. G. Konseyi B : 88 

BAŞKAN — Taıbiî, «Tamım» Ondan sonına «Ku- ı 
ruluş» geliyor zaten : Evvela «Tamım» diyor, sonra I 
«Kuruluş» geliyor. I 

Kenar başlığı, «Tanım» olarak düzeltilecektir I 
efendim. J 

il inci madde üzeninde söz almak 'isteyen vaır mu?.. 
Yoktur, 

(Maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul edenılier... I 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştlir, I 

2 ncii maddeyii okutuyorum : 

.Kuruluş : I 

.MADDE 2. — 1. ıBölıge idare mahkemeleri, lida- I 
re mahkemeleri ve vergi mahkemeleri, bölgelerim coğ- I 
rafî durumları ve iş hacmi gözönünıde tutularak Ada
let Bakanlığınca kuruta ve yargı çevreleri tespit olu
mum 

2. BiöJige idare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 
ve Vergi Mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevrelıe-
rinin tespitinde, İçişleri, Maliliye ille Gümrük ve Te
kel bakanlhMarmım görüşleri atanır. 

,3. Bu mahkemelerim kalıdıolımaisıınia veya yargı 
çevrellerinin değiştiritaesıine, İçişleri ve Maflıiıya ba
kanlıklarının görüşleri alımarak, Adalet Bakanlığının 
önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunca karar verilir. I 

4. Aynı yargı çevresinde ıbirden fazla İdare ve
ya Vergi Mahkemesi kurulduğu takdirde, bu ımahke-
melıer arasındaki işbölümü, Hâkiımllar ve Savcıliar 
Yüksek Kurulunca belrilenir. 

5. Bu mahkemeliarin kuruılmıaUıarı, Ikalidmlimalıarı 
ve yargı çevrelerinin değiştirilmeleri hakkımdaki ka
rarlar Resmî Gazetede yayımlarnır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Hükümetimiz de katılıyor mu efendim Komisyo
nun hazırladığı mnetne? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Katı
lıyoruz efendim, çok üfaik bir farlk var, onunla be
raber katıllryoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder 
misiniz efendim? 

IBAŞKAN — Buyurun, 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MİM Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 2 nci maddenin 
iki fıkrası arasında paralelliği sağlama bakımından 
şunun üzerinde durmakta bence yarar var: 2 nci fık
rada «Bölge idare mıalhlkemeleri, idare mahkemeleri ve 
vergi mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevrelerinin tes- 1 
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pitimde İçişleri, Maliye 'ile Gümrük ve Teiköl'Bakan
lığı» deniyor; 3 ncü fıkrada ise, «Bu mahkemelerin 
Ikaldırılmasına veya yargı çevrelerimin değiştirilmesi
ne içişleri ve Maliye Bakanlıklarımın...» demiyor. 
üçüncü fıkraya, Gümrüğü de almakta acaba bir 
malhzur mu var? 

IBAŞKAN — Orada unutuldu mu yoksa bu? 
HAVA IHÂKÎM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Hayır; bilerek koy
amadık. Çünkü, onların, mahkemelerin kuruluşunda 
bilgilerinin alınmasında yarar var; kaldırılmasında, 
'olmadığı sonucuna vardık. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, kurulurken de alınmasa olabilirdi Güm
rük ve Tekel... 

IBAŞKAN — O da, vergi falan var da onun için, 
değil mi? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Kal
dırılırken, hemen hemen büyük değişiklik olmaya
cak. Vergide halbuki, vergi bölgelerine gidiyor, idare 
mahkemelerinde de öyle. Gümrükle çok az bir iliş
kisi olacağı için, herhalde almaya gerek görmemiş
lerdir; ama istenirse konabilir. Hiçbir mahzuru yok. 

IHÂKDM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK .(Adalet Komisyonu Başkanı) — Hükü
metten böyle bir konu gelmemişti bize, ama Güm
rük ve Tekel Bakanlığımın ilgililerini çağırdık on
ları dinledik. «Kurarken ve çevresini değiştirirken, 
genişletirken ve (donatırken bizim görüşlümüzü alın; 
ama kaldırırken gerek yoktur» dediler-

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız kaldırma değil 
efendim; yargı çevrelerinin değiştirilmesi de var. 

BAŞKAN — Tabiî, yargı çevrelerinin değiştiril
mesi de var. 

IBAŞKAN — Peki o zaman?.. 
Fıkrayı tekrar okutuyorum : 
«<i3. — Bu mahkemelerin kaldırıılmasına veya yargı 

çevrelerinin değiştirilmesine, İçişleri, Maliye ile 
Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınım görüşleri alınarak, 
Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve 
Savcılar Yükseik Kurulunca karar verilir.»; 

IBAŞKAN — Bununla ilgili değil; ama Adalet 
Bakanlığımızdan bir şey sormak istiyorum): IBu mah
kemeler ne kadar zamanda kurulur? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Efendim, bu, bir defa, bina sorunu, personel sorunu 
ile ilgili. Tabiî, Maliye Bakanlığı ile de temas kur
umak lazımıdır. 
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ıBAŞKAN — Ben, simidi öteki kanunla irtibat 
kuracağım da, onun için soruyorum. Diğer kanunda 
«Bir ay içerisinde atar» dedik. Nereye gidecek bu 
atadığımız kişiler? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, Hü
kümet tasarısında 3 ay diye bir süre gelmişti; biz 
onu komisyon olarak 6 aya çıkardık; 6 ay içinde 
kurulacak. 

BAŞKAN — Kurulmadan ben nasıl tayin ede
ceğim? Bir defaya mahsus olmak üzere, bir ay 
içerisinde tayin yapacağız. 

Bu konuyu yarın tekrar görüşelim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Onu 

ayarlamak lazım. Yalnız o kadar da zor olmayacak. 
Bunların binaları filan hazır efendim. Vergi tetkik 
itiraz komisyonları binaları var, vesaire; orada pek 
sıkıntı çekmeyiz; ama ikisinin ayarlanması lazım. 
Birinde 6 ay, ibirinde 1 ay. 

IBAŞKAN — Olmaz. Sonra konuşurken o kanu
nu, tekrar o konuyu ele alırız. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Bu kadrolara tayin yapılabilir; bir müddet bekler, 
ondan sonra gider, başlarlar. İstanbul'da da bazı 
mahkemeler kurduk. Binalarının bulunması biraz zor 
olacak. Bazıları çabuk kuruluyor; mesela Ş'işli'de 
çabuk 'kurduk, Fatih'te biraz geç kuruldu; ama kad
roları hemen verdik ve kurduk. 

iBAŞjKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz 
isteyen?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum ; 

İBöl'ge İdare Mahkemelerinin Oluşumu : 
MADDE 3. — 1. Bölge idare Mahkemelerin

de bir başkan ve yeteri kadar üye bulunur. Mah
keme Kurulu, başkan ile iki üyeden oluşur. Başka
nın yokluğunda kıdemli üye başkana vekillik eder. 

2.İ Bölge idare Mahkemelerinin iş durumu dik
kate alınarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku
rulunca gerekli görüldüğü takdirde Bölge idare 
Mahkemeleri; Bölge idare Mahkemesi başkanının 
başkanlığında, Bölge idare Mahkemesinin bulunduğu 
yerdeki idare Mahkemesi başkanı ile Vergi Mahke
mesi başkanından da oluşturulabilir. Ancak, Bölge 
İdare Mahkemesinin bulunduğu yargı çevresinde 
idare veya Vergi Mahkemelerinin birden fazla ol
maları halinde, Bölge idare Mahkemelerine üye ola

rak, vergi uyuşmazlıklarına ilişkin konularda Vergi 
Mahkemesi başkanlarından en kıdemli iki başkan, 
idarî uyuşmazlıklarla ilgili konularda idare Mahke
mesi başkanlarından en kıdemli ilki başkan katılır. 
Mahkemelerden biri tek, diğeri birden fazla ise, tek 
olan mahkemenin görevine giren konularda kurula 
bu mahkemenin başkanı ile diğer mahkemelerin en 
kıdemli başkanı ıkatıılır. Bu fıkra hükümlerine göre 
oluşan bölge idare mahkemelerinde başkanın yok
luğunda, en kıdemli mahkeme başkanı başkana ve
killik eder. 

İBAŞjKAN — Bu madde üzerinde açıklamanız 
olacak mı? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Arz edeyim Sayın 
'Başkanım. 

Hükümet tasarısında, bölge idare mahkemeleri
nin devamlı olarak kurulması ydktu. Bir bölge idare
si mahkemesi başkanı olacak, o yerde iki tane vergi 
mahkemesi var ise, itirazen tetkiklerde bu iki vergi 
mahkemesi başkanı katılacak. Aynı yerde bir idarî, 
bir de vergi mahkemesi varsa, bu itirazen tetkikte 
bunların başkanları katılacaktı. 

(Biz yaptığımız incelemede, bölge idare mah
kemelerinin şu anda ilk kuruluşta ellerine 150-200 
bin basyanın intikal edeceğini, vergi mahkemelerine 
intikal edeceğini dikkate almak suretiyle ve bunların 
da itirazları yapılacağını göz önünde bulundurarak, 
işlerinin çok olacağını hesap ettik; getirdiğimiz is
tatistik! bilgiler onu gösterdi bize. Çünkü, Maliye 
Bakanlığından aldığımız bilgiler, itiraz komisyonun
dan aldığımız bilgilere göre, ki onları lağvediyor, bü
tün hepsi vergi mahkemelerine intikal edecektir. 
Bunları dikkate aldığımız takdirde, bunların itirazı 
üzerine işleri çok olacaktır. O halde biz ikili bir 
sistem getirmeye çalıştık burada; dedik ki: Normal 
anaprensip olarak, devamlıdır; bir başkan ve yeteri 
kadar üye bulundurur. Ancak, olabilir ki, o idarî böl
gede iş azdır. İş az olduğu takdirde, demin arz et
tiğim gibi, bir tek bölge idare mahkemesi başikanı 
olacak ve diğer başkanlar da, zaman zaman ince
leme sırasında gelecekler, tetkik edip yerlerine dö
necekler. İkili bir oluşum. 

IBAŞKAN — Peki, buraya itiraz nereden gelecek? 

IHAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
ı(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Buraya itiraz; tek 
hâkim - biraz sonra geleoek bir madde var - 75 bin 
liraya kadar olan ihtilafları itirazen inceleyecek ve 
kesin karara bağlayacak. 
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IBAŞKAN — Başkan zaten o kararda bulunma-
tmiiştıır. 

(HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Hayır, bulunmamıştır; 
Ibulunımayanlar katılacaktır. 

Arz ederim. 
(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yeni bir sistem bu, istinaf mahlkemesi gibi. 
Tek mahkemenin kararına itiraz olduğu zaman, 
'bölge idare mahkemesi başkanlığına gidecek; bölge 
lidare mahkemesi başkanlığı kesin kararı verecek. 

IBAŞKAN — Eğer, o bölge idare maıhkemesi, baş
kan ve yeteri kadar üyeden oluşmuş ise, o baka-
calk; oluşmamış ise, o zaman, demin söylediğiniz 
gibi olacak. , 

[HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Evet, ikili -bir sistem 
getirdik. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — İş hac
minin durumuna göre. İş hacminin fazla olduğu yer
lerde 'bir başkan, iki veya üç üye atanacaklar; ama 
iş hacmi az ise, sadece başkanın atanması ile yetini-
lecek; civardaki başkanlar gelecek, üyelik yapacak
lar ve gerekli kararları vereceklerdir; tabiî ki, ora
daki kararlara katılmamış olan kişiler. 

[BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
ildare ve Vergi Mahkemelerinin Oluşumu. 
IMADDE 4. — İdare ve vergi mahkemelerinde 

birer Ibaşlkan ile yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme 
kurulları, başkan ile iki üyeden oluşur. Başkanın 
yokluğunda kıdemli üye başkana vekillik eder. 

BAŞKAN — O halde iki kişi ile de mahkeme gö
rülebilecek, başkanın yokluğunda. «Başkan ile 2 üye
den oluşur» dedik. Başkan yok ise, üyenin birisi baş
kana vekâlet edince, iki kişi kaldı. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Ondan sonra, yedeği var. 
Tabiî, yeteri kadar üye bulunacak : «Birer başkan 
ile yeteri kadar üye bulunur.» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yani, 
ikiden fazla konacak ya efendim. 

BAŞKAN — Yani muhakkak «üç» ile toplanır. 
4 ncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul «ddillmiştir. 

5 noi maddeyi okutuyorum : 
İdare Mahkemelerinin Görevleri : 
MADDE 5. — 1. 'İdare mahkemeleri, vergi 

uyuşmazlıklarıyla ilk derecede Danıştayda çözümle
necek olanlar dışındaki : 

a) İptal davalarını, 
b) Tam yargı davalarını, 
c) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için 

yapılan idarî sözleşmelerden dolayı taraflar arasında 
çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, 

'2. özel kanunlarda Danıştayın görevli olduğu 
belirtilen ve İdarî Yargılama Usulü Kanunu ile İda
re Maih'kemelerinm görevli kılınmış 'bulunduğu da
vaları, 

Çözümler. 
BAŞKAN — 5 noi madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi dkutuyorum : 
Vergi Mahkemelerinin Görevleri : 
MADDE 6. — Vergi Mahkemeleri? 
a) Genel Bütçeye, İl Özel İdareleri, Belediye ve 

köylere ai't vergi, resim ve harçlarla benzeri malî 
yükümler ve bunlara ilişkin zam ve cezalar ile tari
fe uyuşmazlıklarını, 

b) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları, 

c) Diğer kanunlarla verilen işleri, 
Çözümler. 
BAŞKAN — Amme Alacakların'in Tahsil Usulü 

Hakında Kanunun numarasını da koyarsak daha iyi 
olur; «6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun» çünkü numaraya göre bulmak 
daha kolaydır. 

Buyurun. 
GÜVEN DİNÇER (Adalet Komisyonu Üyetei -

Danıştay Temsilcisi) — Efendim, bu kanundan ev
vel, Tahsili Emval Kanunu vardı. Eski metinlerde, 
gen'elfkle, «Tahsili Emval Kanunu» diye geçiyor. 

Numara belirtmesek?.. «Amme Alacaklarının 
Talhsil Usulü Hakkında Kanun» dersek da'ha iyi olur 
•gibi geliyor ıbana. 

MEHMET KARADUMAN (Adalet Komisyonu 
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş
kanım, 6183 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, Tahsıili 
Emval Kanununu halletmişUir. Maddeyi şöyle okuya
yım izin verirseniz :ı 
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«Tahsili, Tahsilli Emval Kanununa atfedilen ala
caklar ? 

Madde 2. — Muhtelif kanunlarda Tahsili Emval 
Kanununa göre tahsil edileceği bildirilen her çeşit 
alacaklar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik 
olunur 4» 

BAŞKAN — Yürürlükten de belki kddırıimıştır 
o kanun, »onunda. 

MEHMET KARADUMAN (Adalet Komisyonu 
Üyesi - Maliye Bakanlığı Tenuslilci&i) — Tabiî efen
dim, kaldırılmıştır. Eğer orada atıf yapılmışsa, «Tah
sili Emval Kanunu» diyor ise, bu, 61)83 sayılı Ka
nun demektir, o anlama kullanılıyor büyük ihtimalle. 

BAŞKAN — Zaten numara koyımıasak da, «Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakında Kanun» deyin
ce, zaten o kanun dernektir. Yani numarayı, bul
mada kolaylık olur diye düşünmüştüm. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — O neva
ma devlet alacaklarının tahsili ile ilişkilidir. 

BAŞKAN — Evet. 
Başka, 6 ncı madde üzerimde söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Bu maddenin (ib) bendi, «6183 sayılı Amme Ala

caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygu
lanmasından doğan uyuşmazlıkları» şeklindedir. 

(6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalar : 

MADDE 7. — 1. Toplamı yetmişjbeş bin lira
yı aşmayan tam yargı davaları, İdare Mahkemesi hâ
kimlerinden, 

2. Kazançları götürü usulde tespit edilen mü
kelleflerin sınıf ve derecelerinin tespitine ilişkin iş
lemlere karşı açılan davalar ile her türlü vergi, re
sim, harç ve benzeri malî yükümler ve bunların zam 
ve cezaları toplamı yetrnişbeşjbin lirayı geçmeyen 
tarhlara karşı açılan davalar Vergi Mahkemesi hâ
kimlerinden, 

Biri tarafından çözümlenir. 
3. ıBu tür davaların hakimler arasında dağılı

mına ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak biçim
de mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edi
lir., 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun Sayın Gözübüyük. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmam) — Efendim, geçtik; fakat numaralama 
usulü bakımından 'bir hata yapılmış. 1 nci fıkrada, 
«Toplamı 75 bin lirayı aşmayan tam yargı davaları, 
idare mahkemesi hâkimlerinden...» diyor, sonra 2 nci 
fıkraya geçiyor. 

'Bizim şimdiye kadar yaptığımız sistemde, her fıkra 
müstakildir; bunu ya 1 nci fıkra deyip (a), (b) diye 
iki bent haline getirmek lazım yalhut 1 nci fıkranın 
sonuna, «ilgili hakim tarafından çözümlenir» demek 
lazım. 

iBAŞKAN — «hâkimlerinden biri tarafından çö
zümlenir», değil mi? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Her ikisine de, «biri tara
fından çözümlenir» anlamında, yukarıdakini l'e; «bi
ri tarafından çözümlenir.» 

BAŞKAN — O zaman (a), (b), (c) diyelim. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Onu da bir başlık yap
mak, ondan sonra a, h, c demek lazım geldi. 

BAŞKAN — O halde ikisinde de koyacağız. 
7 nci maddenin 1 nci fıkrasının sonuna, «biri ta

rafından çözümlenir» ibaresi ilave edilecek efendim. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — O zaman, Sayın Başka
nım, 2 nci fıkradaki o satırbaşı olanın da, ötekini... 

ıBAŞKAN — Devam edecek o. Yazarken, onu o 
şekilde yazsınlar; zaten yanlış yazılmış, o ta aşağıya 
gelmiş; hatalı. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — İkisi 
de «hiri tarafından çözümlenir» deyip bitiriyoruz de
ğil mi efendim? 

BAŞKAN — Evet. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Geneli Sekreteri) — Bir fıkra halinde yazıla
bilir : «Toplamı yötrriiş beş bin lirayı aşmayan yargı 
davalarıyla, kazançları...» diye, oraya geçer. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanını, birisi 
idarî mahkemeler, hirisi vergi mahkemeleri. 

'BAŞKAN — Yani şöyle oluyor : «1 ncı Toplamı 
yetmiş beş bin lirayı aşmayan tam yargı davaları idare 
mahkemesi hâkimlerinden -devam ediyoruz- kazanç
ları götürü usulde tespit edilen mükelleflerin sımf 
ve derecderinıin tespitine 'ilişkin işlemlere karşı açı
lan davalar ile her türlü vergi, resim, harç ve ben
zeri malî yükümler ve bunların zam ve cezaları top
lamı yetmiş beş hin lirayı geçmeyen tarhlara karşı açı-
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lan davalar vergi (mahkemesi hâkimlerinden biri tara
fından çözümlenir».. 

(HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Daha uygun olur. 

BAŞKAN — O zaman 1 ve 2 nci fıkra şekİndb 
değil; ikisi telk fıkra haline getirilecek, ondan sonra 
da, 3 ncü fıkra da, 2 nci fıkra olacak. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Evet, daha uygun olur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, şimdi burada, ibini vergi, biri idarî. Ayrı 
olmasın/da 'bir saJkınca olmuyor; dalha iyi, bakar 'bak
maz hemen görecek kanunda. 

'BAŞKAN — Tabiî, o kolaylığı var, 
-DEVLET BAKAM İLHAN ÖZTRAK — De

min işaret edilen (gibi, «'biri tarafından çöziümıleniır» 
«biri tarafından çözümlenir» diye hağllaıisak hiç te
reddüt kalknıyor. 

.BAŞKAN — İlki defa tekrar ödilmüş oluyor, mü
him bir şey değil, bunun üzerinde durmaya değmez. 

HÂKılİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
t KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Madde
nin muhtevası, zaten, mahkemelerin türlerini de ayırı
yor. Fıkra fıkra yazmakta yarar var; biri, tam yar
gı davaları, idare mahkemesi tarafından; biri de, ver
gi davaları, vergi mahkemesi tarafından.. 

İBAŞKAN — Evet, 
lO halde, 1 nci fıkranın sonuna, «biri tarafından 

çözümlenir»; 2 nci fıkranın «onuna, «biri tarafınldan 
çözümlenir» (satırbaşı değil, satır devam edecelk) <o ş©j 

kilde yazılacak. 
3 ncü fıkrada bir şey yok. 
Baş'ka Söz almak isteyen?., 
Buyurum «fendim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim,, bu 

'tespit edilen 75 bin lira, belirli bir kıstasla mı tutul
muştur; yoksa Hükümetin, 50 binine, bir 25 bin da
ha iîave ederek yalpalım diyemi düşünülmüştür? Çün-
kü, paranın, hakikaten, değeri gittikçe azaldığına gö
re, (bu 75 binlin hiç ollmazsa 100 bin lira olması daha 
uygun olmaz mı? (Birçok böyle davaların daha çabuk 
bitmesi yolunu açar* 

/BAŞKAN — Buyurun, ne diyorsunuz efendim? 

HAVA HÂKÎÎM .AUBAY ZEKİ GÜNGÖR ((Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — iSayıın Başkanımı, biz bu
nu uzun uzun tartıştık. Artırdığımız takdirde bu mik
tarı, üçlü heyetin işi çoğalıyor; IküçüMÜğümÜz zaman, 
tek hâkimin işi azalıyor. !Bir denge sağlamak bakin 
mından, bunu 75 bin lira olarak tespit et'tük. Zaman 

içinde, Komutanımın söylediği doğrudur, az gelebilir; 
ama hütün kanunlarda aynı şbkiflde aksaklıklar olu
yor. Mahkemelerin görevini tayinde devamlh, böyle, 
zamana uyabilecek bir kıstas bulmaya imkân olma
dığı için, muhakkak miktar zikretmek gerekiyor. Biz, 
şimdilik, 75 (bin lirayı uygun (gördük, 

BAŞKAN — Diğer vergi kanunlarında, «Bunu 
iki misline, 'üç misline kadar çıkarmaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir» gibi hülkülmllıer vardı* 

HAVA HÂKIİİM ALBAY ZBKÜ GÜNGÖR (Ada-
ltet Komisyonu ıSözcüisü) — Mahkemelerin görevi için, 
bu mümkün 'görülhi'edi. 

HÂKÜM TUĞGENERAL MUZAFFER BA§-
KİAYNAK (Adalet (Komisyonu Basikanıı) «Tabiî hâ
kim1» kavramına ters dlüşer; çünkü menfaait'i mlulhtel 
olan İkisi, hangi 'mahkemede yargılanacağını hidayette 
bilmek durumunda, Her «eme değişkene bağlarsak, ol
maz. 

.DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Elvet 
Üç dört tseme sonra bunun, yalnız hu fıkraniinı değiş
mesi gerekecek yani, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK !(Adalet ^Klomiisyonu Başkanı) —\Çok doğ
rudur; çünkü hu rakam' bugün için tatminkâr, ama 
ileri tarihlerde Çok .basit 'olacaktır. 

(BAŞKAN — O zaman teklif edecekler, 75 bin li
ranın değişımesini; «100 'bin, 150 bin olsun» falan di
yecekler. 

'ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aslında, 
şimdi Ibil'e pek büyük fark yok, bana öyle geliyor. Ya
ni hesap edilmiş mi 25 'bin liralılk fark?., 

BAŞKAN — Hayır, şimdiye kadar 50 bin liralık 
değil 

HAVA HÂKtM AUBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Kömlisyonu Sözcüsü) — Hayır, bu zaten yen/i bir 
sistem ki, ıSayın (Başkanım, malumunuz, 75 bin liraya 
kadar ihtilafları ıtek hâkim karara baığliyor, Üstünde
ki bölge idare 'mahkemesi, itirazı inceliyor ve kesin ka
rar veriyor; artık, Danıştaya getai'e yolu yok. Bir yer
de, bunu artırdığımız talkdirde, hatayı, yani yukarıya 
gitmeyi önlemiş oluyor. 

İBAŞKAN — (Şimdi bütün davalar Danıştaya ge
liyor halem, 

HAVA HÂK/ttM ALBAY ZEKİ. GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu ISöizcüsü) — Evet, hailen. 

(BAŞKAN — Her ışey Danıştaya geliyor. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Sayın B'aşlkanım, burada 75 bin lira, 
vergi İhtilaflarında bü'yük 'bir rakam. Özellikli© Bina 
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Vergisinde 75 Ibin liralık 'verginin tarih edilmesi de
mek hiçbir 'bina vergisi, hiç'bir hâkime gidemeyecek 
demektir. 

ıDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 50 
milyon lüralı'k bir binanın vergisi bu. 

ŞERiEF GÖZÜIBÜYÜK (Devlet Balkanı Hukuk 
Danışmanı) — Onun için, 75 bin rakamı vergide 
önemli bir rakarridır, 'özellikle Bina vergisinde. 

IDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Onla
rı düşlürtdüğümüz için yükselemedik. Bir kişinin tak
dirine kalmasın, tiÇıten ziyade kişiye gitlsin istedik efen
dim. 

BAŞKAN — Evet. 
ıBaşka söz isteyen?.. Yok. 
7 nıci maddeyi, 1 noi fıkrada yapılan bu d'eğişik-

lliikle oyllarınıza sunuyorum: Kabul dderiler... Etmeyen
ler... Kabul ©dilim iştir. 

<8 nıci maddeyi ^okutuyorum : 
Bölge idare Mahkemelerinin Görevleri 
M<AT>DE 8. — Böllge idare Mahkemeli eri : 
a) Yargı çevresindeki tdare ve Vergi mahkeme

lerinde tek hâkim tarafından 7 nci madde hükümleri 
uyarımca verilen 'kararları itiraz üzerine inceler ve 
kesin olarak hlülkme bağlar. 

Ib) Yargı çevresindeki tdare ve Vergi mahkeme
leri arasında çılkan görev ve ydtiki uyuşmazlıklarını ke
sin karara bağlar. 

c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine ge
tirir. 

BAŞKAN — 8 nci ma'dde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

•8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum: 
'Bölge tdare Mahkemesi Başkanlarının Görevlen 

M ADİDE 9. — İL Bölge İdare Mahkemesi balkan
ları; 

a) Görüşme ve duruşmaları yönetirler. Düşünce 
ve görüşlerini bildirirler ve oylarını verililer. 

b) Bölıge tdare Mahkemesi yargı çevresinde bu
lunan tdare ve Vergi 'mahkemelerinin genel işleyişin
den ;sorumlüdurlar. 

e) Mahkemelerin düzenli ve verimli çalışma/lan 
için gerekli tedbirleri 'idare ve Vergi mahlkemderi 
başkanlarına danışarak alırlar, 

'd) Her takvim yılı sonunda kendi yargı çevrele
rindeki işlerin durumu, bunların yürüıtülmesintde ak-
ısaklıkılar varsa sebepleri ve alınmasını lüzumlu gör

dükleri tedbirleri içeren bir raporu, Hâkimfer ve Sav
cılar Yüksek Kuruluna sunulmak üzere Adalet Ba
kanlığına gönderirler, 

e) iDiğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar. 
'2. tdare ve Vergi mahkemelerinin Adalet Bakan

lığı ve diğer rösmıi ımereilerle odan idari yazışmaları, 
'Böllge tdare Mahkemesi .Başkanlığı aracılığıyla yapı
lır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde sıöz almak iste
yen var mı?.. Yok. 

9 ncu maddeyi oylarınıza 'sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edillmiştir. 

.10 ncu maddeyi okutuyorum •: 
Mahkeme Başkanlarının Görevleri 
MADDE 10. — Mahfkeme Başkanllanr, 
a) Görüşme ve duruşmaları yönetirler, düşünce 

ve görüşlerini bildirirler, oylarımı verirler. Mahkemer 
lerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, 
düzenli çalışmalarını, mahkeme işlerinin verimli bir 
şekilde yürütülmesini sağlarlar, 

Ib) Her takvim yılı sonunda, mahkeme!erindeki 
İşlerin 'durumu ve bunların yürütülmesinde aksakllık-
lar varsa sebepleri hakkımda Bölge tdare Mahkemesi 
başkanlığıma bir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu 
gördükleri tedbirleri bildirirler. 

c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar. 

iBAŞKİAN — '10 ncu maidde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoflc. 

110 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorumı: Kabul 
edenler... Kabuıl etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Sayın Başkan, 19812 bütçesine bunlar için para 
kondu mu, Adalet Balkanlığı büfiç'esine? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Yok, konmadı efendim. 

IBAIŞIKAN — O zaman biz Komisyonda bumu ele 
alalım da.... 

M'HHMET KARADUMAN (Adalet Komisyo
nu Üyesi Maliye 'Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın Baş
kanım!, Sayım Maliye Bakanlığı Müsteşarıyla ben bu 
konuyu görüştüm. «Kanun çıktığı anda biz onu her 
halükârda hall'edebiliriz» dediler. 

IBAIŞIKAN — Bunlara masa lazımı, kırtasiye la
zım, bina Ibelki bazı yerlerde kira ile tutulacak.. 

Evet 
M nci maddeyi oikutuyorum efendim : 
Üyelerin Görevleri 
MADDE 1(1. — Üyeler, bulundukları mahkeme

lerde başkanlar tarafından kendilerine verilen dosya
ları geciktirmeden inceleyerek mahkeme kuruluna 
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gerekli açıklamaları yaparlar, düşünce ve görüşlerini 
bildirirler, oylarını verirler, 'kararları yazariar ve mah
keme ile Igilli olmak üzere kendilerine başkan tarafım
dan verilen diğer işleri ıgörürler, 

•BAŞKAN — 11 nöi madde üzerinde söz almak 'is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarnnııza BUnuyorumı: Kabul edenler.. 
'Ka'buıl etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

12 >nci maddeyi okutuyoıtuml: 
Mahkeme Memurlariı 
MADDE 12. — Her 'Bölge îdare Mahkemesi, fida-

re Mahkemesi ve Verlgi Mahkemesinde yazı işleri mü
dürünün yönetiminde bir kalem bulunur. Her mahke
meye yeterince memur verilir. 

IBıAİŞKıAN — 12 nüi madde üzerinde söz afaıak 
isteyen?.., 

©uyurun efendim. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Sayın (Başkanım, 12 noi maddenin sonunda, «Her mah
kemeye yeterince memur verilir» deniyor.. 

«Her mahkemeye yeterince kâtip ve mıemor ve
rilir» denmesi lazım; >çünkü kâtip sınıfı ayrı 'bir 'sınıf 
olur, onlar yan ödeme alırlar; «Memur» deyince, on
lar alamazlar; diğer mahkemelerde de 'böyledir. 

«Yeterince zabıt kâtibi ve memur verilir» şelktin-
de olması dazım. 

BAŞKAN — §irridi, «Her mahkemeye yeterince 
za'bıt kâtibi Ve memur Verilir» şeklinde 'teklif edili
yor; Ibuna 'Komisyon katılıyor mıul?1 

HAVA HÂKÎM ALBAY ZflElKt GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Katılıyoruz efendim., 

/BAŞKAN — Katılıyorsunuz., 
iBaşka ,siöz islteıyen Var 'mı?... Yok. 
•O halde, 12 nel mad'denlin son cümlesinin «Her 

mahkemeye yeterince zahit kâtibi ve memur veriir» 
şeklinde düzeltilmesini' oylarınıza sunuyorum': Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil/miştir. 

113 neü maddeyi okutuyorum!: 
Deyimler : 
MADDE 13. — Vergii miahkemelerinıin göreve 

başlamasıyla bu mahkemelerin görev alanına giren 
konularla ilgili olarak diğer kanunlarda yer alan : 

a) İtiraz Komisyonu, Vergiler Temyiz Komisyo
nu, Gümrük Hakem Kurulu deyimleri, Vergi Mahke
mesi. 

b) Vergi ihtilafı deyimi, vergi davası, 
c) Dtiraz deyimi, Vergi Mahkemesinde dâva açıl

ması, 
Anlamım taşır., 

'BAŞKAN — ıBu deyimleri değiştirdik öyle ise... 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(Adalet 'Komisyonu Başkanı) — Evet. 
BAlŞIKAlN — En başa 'geçmesi lazımdı tbu deyim

ler kıısmınını; öyledir, en başta deyimler gelir; araya 
sıkışmış bu< 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — .Sayın Başkanım, Hü
kümet tasarı/sında bunu ıgaçlici maddeler arasında say
mışlar; halbuki devamlı olması lazım. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Adalet Komisyonu Başkanı) — Şalhlsî ka
naatime ıgöre, 'bunun geçici middeler içerisinde yer al
ması lazımdır. 

(BAŞKAN — Niye? Geçici değil ki bu, devamlı. 
(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

ıKAYNAK (Adalet (Komisyonu Başkanı) — Hayır; 
bu, ışimdiye kadar yapılan tatbikatları gösteriyor; 
bundan sonrakiler için ayrı... 

HAVA HÂKİM ALBAY ZElKl GÜNGÖR 
(Adalet Komlüsyon'u Sözcüsü) — Hayır efendim; şim
di haühazurda meri olan kanunlarda şu deyimler ge
çiyor; o kanunlar değişmediği sürece, bu deyimler 
kalacaktır. O kanunların da değişip değişmeyeceği 
belli değil; deşiğmedliği sürece, devamlı maddeler
dir. 

(BAŞKAN —• Yani itiraz komisyonu var simidi 
hailen, değil mi? /Bu tabir var; o, bunun yerine, ttiraz 
komisyonu, artık bu vazifeyi yaıpmayacak; «Vergi 
Mahkemesi» diyeceğiz buna, itiraz kbmisyönılarına; 
ondan Sonra, «Vergiler Temyiz Komisyonu», bu da 
«Vergi Mahkemesi» olarak değişecek, öyle m!i? 

HAVA HÂKfM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — O anlamda olacak, 
itiraz komisyonuna itirazını yapacak.... 

BAŞKAN — Peki; şimdi artık, mesela, «Gümrük 
Hakem Kurulu» deyimi kalmayacak mı? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu (Sözcüsü) — Gümrük Hakem Ku
rulu var gene Birçok kanunlarda, «Gümrük Hakem 
Kuruluna itiraz edilir» lafları var. Gümrük Hakem 
(Kuruluna bir itirazı varsa, vergi mahkemesine ede
cektir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Kal
kacak efendim, Gümrük Hakem Kurulu kalkacak, 
bunlarım hepsi kalkacak. 

BAŞKAN — O halde, kalkıyor demektir, Güm
rük Hakem Kurulu kalkıyor demektir. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — iti
raz 'komisyonları kalkacak, Gümırtük Halkem Kurulu 
kalkacak, hepsi kalkacak-

'BAŞKAN — Vergiler Temyiz Komisyonu (kalkı
yor. 

KAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Dikkat ederseniz, 
birçok kanunlarda «Vergi ihtilafı,» deyimi geçiyor; 
bunu, «Vergi davası» olarak anlayacağız. 

(BAŞKAN — iB'ütiün kanunlarda bunun değişikli
ğini yapmak 'bir meseledir. Bunu açıp da, «Vergi ih
tilafı deyimi nerelerde geçiyor?» diye bakacak... Bu
nu düzeltmek, mümkün değil< 

KAVA HÂKIİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
ıtfAdalet Komisyonu Sözdüsü) — Birçok kanunlarda 
«İtiraz» deyimi var; onu da vergi mahkemesinde da
va açılmıası alarak anlayacak. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen-
Idim, 'bunun, geçici mad'de olması belki daha iyi ola
cak, yanii kaldığı sürece. O kanunlar değiştikçe, tabiî 
değiştirecekler, yeni usulle uyduracaklar; ama öneml'i 
bir nokta değil. Esasta da olur, geçicide de olur. «Ge
çici» belki bize daha uygun gilbi geldi; Sayın Gün
gör başka türlü düşünüyor; mühum değil yani. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanı ve Hü
kümetimiz geçici olmasını 'teklif ediyor. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkanını, müsaade edermıisiniz., 

Buna, '«Değiştirilen deyimler» desek, bunu kapsar; 
geçiciyi :de, tamamını da kapsar bu, 

BAŞJKAN — «Değiştirilen deyimler.,» 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Sözdüsü) — Değiştirmiyoruz ta
biî. Anlamını, bu anlamı alır ama... 

BAŞKAN — 'Bir nevi, değişiyor 'demektir. «O an
lama alın» diyor; ama esasımda değişltirebiılsek biz 
onulan hep öyle değiıştereceğiz. Değişmedir o. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKt GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu (Sözcüsü) — Komisyonda uzun 
uzun tartıştık, devamlı olmasında yarar gördük. 

ıBAŞJKAN — Mühim değil efendim. Geçici olsa 
ne olacak, devamlı olsa ne olacak? Üzerinde fazla 
müzakere açılacak bir konu değil bu. Kabili tatbiki-
yesi de çok zordur; yine eski kanunlara göre açıla
caktır bir dava; bir avukat, «İtiraz» deyimini kuillana-
cakltır yine. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, çok önemli değil; ama 
hukuk tekniği bakımından ya buna Sayın Adalet Ba

lkanlının dediği gibi, «Değiştirilen Deyimler» dermemiz 
lazım ve bu suretle diğer kanunlardaki deyimler de
ğişmiş oluyor yahut (bunu geçici hüküm olarak alma
mız gerekiyor. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GfÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu ıSözcüsü) — «Değişen Deyiimı-
ıler»e katılıyoruz Sayın Başkanım. 

.BAŞKAN — Kenar başlığını «Değiştirilen De
yimler» yapıyoruz. Değiştiriliyor çünkü. Neden? 
Gülmırük Halkem Kurulu, diye bir şey yok artık; tem
yiz komisyonu yok, itiraz komisyonu yok; değiştirili
yor ibu terimler artık. Ne oluyor? Vergi Mahkemesi 
oluyor. 

'13 ncü madde üzerinde başka söz isteyen var mı?.w 
Yok. 

İBu 'şekliyle 13 ncü maddeyi-kenar başlığındaki bu 
değişiklikle-oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kafbul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi dkutuyo'rum: 
Yönetmelik : 
ıMADDE 14. — Böllge İdare Mahkemeleri, İdare 

Mahkemeleri 've Vergi Mahkemelerinin idarî işleri ile 
kalem hizmetlerinin yurütüKmesi usul ve esasları Ada
let Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gös
teridir. 

IBAŞKAN — 14 ncü maldde 'üzerinde iSiöz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

'•14 ncü maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum :• 
Kaldırılan Görevler, Yetkiler ve Hükümler. 

MADDE 15. — 1. İdare ve vergi mahkemelerinin 
görev alanına giren ve kanunlarla çeşitli kurul ve ko
misyonlara verilmiş bulunan görev ve yetkiler, bu 
mahkemelerin göreve başladığı tarihte sona erer. 

2. Vergi itiraz komisyonlarının ve Vergiler 
Temyiz Komisyonunun kuruluşuna ilişkin hükümler 
birinci fıkrada gösterilen tarihte yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Yani, mahkemelerin göreve başladı
ğı tarihte. 

.15 nci madde üzerinde söz almak isteyen var» 
mı?.. Yok. 

Hükümet de katılıyor değil mi? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ısunuyoruım: 
iKalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkanım, geçici maddelere geçmeden, hukuka 
daha uygundur diye arz ediyorum; 14 ncü maddede, 
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«Adalet Bakanlığımca hazırlanacak 'bir yönetmelik...» 
ibaresi iyi gelmiyor; «Çıkarılacak bir yönelttmielik» 
deyimi daha uygun; Sayın Başkaynak da demin söy
lemek istemişti. 

Ona, «Çikarılacak bir yönetmelikte» deseık 'da
ha uygun olacak o fıkra, 

.BAŞKAN — Efendim, 14 ncü madde 'üzerinde 
bir tekriri müzakere talebi var. 

Oylarınıza sumuyomimı: Kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Simidi, burada, «Hazırlanacak» değil de, «Çıka
rılacak» denmesi isteniyor. 

Esasında, çıkarmıyor; hazırlayacak; aıma, çıka-
rılacalk, yayımlayacak.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Biz 
Hükümet olarak böyle «'Hazırlanacak» demişiz de; 
«Çıkarılacak» olsa daha iyi gibi geldi Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Yani hazırladı; ama hazırlamakla 
olmuyor; çıkacak, çıkması lazım, 

'Bu değişikliği oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etımeyenfler... Kabul edilmiştir. 

«Hazırlanacak» kelimesi, «Çılkarılacak» olarak 
düzeltilecektir., 

Geçici madde l'i okutuyorum': 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1. Adalet Bakanlığı, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay için
de İçişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşlünü ala-ı 
rak Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 
ve Vergi Mahkemelerimi kurar. Mahkemelerin ku
ruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtlta göreve başla
yacakları tarih Restaıi Gazetede ilan editör.. 

(2. Bölge idare mahkemeleri ile idare mahkeme
leri ve vergi mahkemelerinin ilk kuruluşlarımda bir 
defaya mahsus olmak 'üzere; 

A) IBölge idare mahkemeleri ile idare mahkeme
si başkan ve üyeliklerine ı(Hukuk, Siyasal ıBilimller, İda
ri Bilimler ve İktisat ve ıMaliye dallarında Türkiye' 
'de veya eşitliği ka'bul edilen yabancı öğretim kurum
larında yükseköğrenim görmüş olmak şartıyla), 

a) Danıştay tetkik hâkimleri ve Danıştay savcı
ları, 

b) Kaymakamlık, sifatıını kazanmış oSımak şart-
tıyla İçişleri Bakanlığı mensupları, 

e) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üye
leri ve uzmanları, 

d) Geneli ve katma bütçeli daireler genel mü
dürleri, genel müdür yardımcıları ve daire başkan
ları» 

e) Başbakanlık ve bakanlık başmüşavirleri, mü
şavirleri, hulkuk müşavirleri, bölge ve il mühake-
mat müdürleri, müşalvir avulkaJtliarı, Hazine avukat
ları ve Kamu iktisadî Teşebbüsleri hukuk müşavir
leri. 

B) Vergi mahkemeleri başkan ve üyeliklerine, 
(îHükulk, Siyasal Bilimler, İdari Bilimler ve İktisat 
Ve Maliye dallarında Türkiye'de veya eşitliği kabul 
edilen yabancı öğrenim kurumlarında yükseköğre
nim görmüş olmak şartıyla), 

a) Danııştay tetkik hâkimleri ve Danışîtay savcı
ları. 

b) 'Maliye .müfettişleri, maliye hesap uzmanla
rı, 

c) Vergiler temyiz komisyonu ile muvazzaf ver
gi itiraz komıisıyonları başkan ve üyeleri ile başrapor-
'tiör ve rapotörleri, 

d) IMaliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü ve 
yardımcıları,, gelirler kontrolörleri, Gelirler Genel 
Müdürlüğü başmüşavir ve müşavirleri, 

e) IMaliye Bakanlığı hulkuk müşavirleri, bölge 
ve il mulhakemat müdürleri, müşavir avukatları, Ha
zine aıvukaJtları., 

<f) Defterdar ve defterdar yardımcıları, vergi 
dairesi müdürleri, 

ıg) (Gümırük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Ge
nel Müdür ve yardımcıları, müşavirleri, gümrük baş
müdürleri, gümrük müdürleri ile kontrol genel mü
dürlü ve yardımcıları ve 'bakanlık müfettişleri, 

Adalet 'Bakanlığınca, mensup oldukları kurum ve 
kuruluşlarıın görüşleri alınarak, Hâkimler Ve Sav
cılar Yüksek Kurulunca atanalbilürller. 

3. Bölge İdare Mahkemesi başkanlıklarına ata
nacakların, en az üç yılı yukarıda belirtilen görevler
de olmak üzere on yıl; diğer mahkeme başkanlıkları 
ile üyeliklere atanacakların ise, en az iki yıllı yukarı
da belirtilen görevlerde olmak üzere beş yıl Devlet 
hizmetinde bulunmuş almaları gerekir. Ancak, Ver
giler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf vergi itiraz 
komisyonları başkan, üye, başraportör ve raportör
leri için beş yıllık Devlet hizmeti aranmaz, 

4. Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf 
vergi itiraz komisyonları başkan, üye, başraportör ve 
raportörleri bu maddede belirtilen nitelikleri 'taşımala
rı .şartı ile vergi mahkemesi başkan ve üyeliklerine ter-
cihan a/tanırlar. 

5. Atamalarda; ilgilinin sicili, görevindeki başa
rısı, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği ahlâk ve seciye-

— 566 — 



M. G. Konseyi B : 88 

yi taşıyıp taşımaduğı Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurutanca takdir edilir. 

6. Bu madde uyarınca yapılacak başvurma usu
lü ve süresi, Adalet iBakanlılğınca Resmi Gazetede 
ilan edilir. Danıştay tetkik hâkimi ve savcıları için 
başvurma şartı aranmaz. 

^BAŞKAN — ıBu, neden geçidi madde oluyor? 
iBuraya altanacalkları tespit ediyoruz biz. 

HAVA HÂKİM AUBAY ZERİ GÜNGÖR 
(Adallet Komisyonu Sözcüsü) — Şimdi, malumunuz 
'Başkanım, «İdare hâkim ve savcılığı» diye yeni bir 
sınıf ihdas ediliyor. Hâkimler ve Savcılar Kanunun
da, bunların yetişime tarzları elle alınıyor. Onun için 
de, beş yıllık bir süre 'içiride-biraz sonra (gelecek za-
ıten-bu beş yıllık ısiürede dolduramayacağı için ve şu 
anda da idare hâlkim ve savcıları aranan vasıfta 'bu
lunmamaları nedeniyle bunlardan tayin edüecaktiir. 

İBAŞIKAN — Onlar yapıldıktan sonra, bu işıleme-
yecek, 

HAVA HÂKlİM AUBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Kaynak kesilecek. 

'BAŞKAN •— Onun için geçici madde.. 
İkinci fıkranın (A) bendinde, kerre içerisinde 

«Hukuk falan filan» diye yazdık; bir de, {B) yi yine 
öyle kerre içinde yazdık. Niye, öyle kerre içinde ya
zıyoruz? «Şartıyla» dedikten sonra, kerre içine al
maya 'gerek Var mı? Noktalı virgül koysak?.-

HAVA HÂKjİİM AUBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Kaldırılabilir Sayın 
Başkanım!. Yalnız, malumunuz, Danıştay Kanunu
nun 14 ncü maddesinde yaptığımız değişikliğe para
lel olarak, 'bu parantez 'içindeki ibarelerin de değiş
mesi lazım., 

'BAŞKAN — Evet, orada bir değişiklik yapmış
tık, Sayın Göz'ülbüyÜk*ün teklifi ile; burada da zan
nedersem o değişikliği yapmak gerekecek. 

HAVA HÂIKİİM AUBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Evet Sayın Başkanım, 
aynen yapmak gerekecek. Onu da şu şekilde arz ede
yim!: Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında 
yer veren siyaisal Mimler, İdarî bilimler, İktisat ve 
maliye alanlarında yükseköğrenim görmüş olmaları 
şartıyla» şeklinde bağlayabiliniz, ikisini de, (A) yi 
(da, (B) yi de. 

BAŞIKAİN — Onu lütfen 'öyle yazdırınız efendim. 
HAVA HÂKİÎM AUBAY ZEKİ GÜNGÖR 

{Adallet Komuiısyonu Sözcüsü) — «A - Hukuk veya 
hukuk bilgisine programlarında yer veren, siyasal 
bilimler, idarî bilimler Ve iktisat ve maliye alanların-
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da yü'kselköğrenimlerin'i yapmış olmak şartıyla.'» Yal
nız parantez içini okumuş bulunuyoruim, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Ya^ 
bancı» kelimesini de kaldırıyor muyuz oradan? 

iBAŞKA'N — (Kaldırıyoruz. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Za

ten 'muadeleti oluyor, tasdik etti mi Talim Terbiye 
Heyetli, meselle kallmıyor. 

İBASKAN — Şimdi bu tamam mı efendim?! 
SERIEF GÖZÜBÜYÜK '(Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Tamam da efendim, bununla ilgili 
bir açıklama yapmak istiyorum izninizle. 

IBurada, 2 nci madde {A) ve (IB) diye ikiye 'bö
lünmüş. Şimdiye kadar uyguladığımız sistemde bu 
yoktu. Onun için 2'yi, «/Bölge İdare mahkemderi ve 
idare mahkemelerine» deyip, büyük (A) olarak; (A) 
yerine 2 numarayı koymak gerekir, 

ı3*e gelince, onu da,«ı(B) Vergi Mahkemıel'eri Baş-
kanlarının Şartlan» diye düzenlemek gerekir. 

Şimdiye kadar bizde fıkralar «1», «2» diye ra
kam alırdı; bunun bentlerini ı(A ve IB) diye ayırmış
tık. 'Burada iki müstakil fıkra olabilir bu efendim; 
'büyük {A) bir fıkra olabilir, büyük (B) bir fıkra ola
bilir. Sisteme uymuyor. 

Herhalde Komisyon da katılır buna. 
HAVA HÂIKİM AUBAY ZEKİ GÜNGÖR 

(Adalet ıKbmisyonu Sözcüsü) — 'Biz tekrardan ka« 
çınmak için bu yola gitmiştik; ama... 

BAŞKAN — Hayır, tekrar, diyemiyorum. 
Şimdi, ikinci fıkranın Sonuna, «Olmak 'üzere» de

dik ya, bu 2'yi büyük (A) yapalımı» diyorsunuz? 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkam Hukuk 

Danışmanı) — Hayır efendim; 2yde bir büyük (A) 
var, onu ikinci fıkra olarak düzenleyelim; büyük (IB)' 
yi de üçüncü fıkra olarak düzenleyelim!., 

(BAŞKAN — İkinci fıkrayı ne yapalım? (Birinci 
fıkranın devamı mı olsun? «Gazetede ilan edilir...» 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Efendim, ikinci fıkranın A bendi, 
bölge idare mahkemeleriyle, idare mahkemesi baş-
kanliklarına yapılacak atamaları düzenliyor. 

IBAŞKİAN — Güzel de, şimdi birinci fıkrayı oku
duk; .«Gazetede ilan edilir» dedik, bininci fıkranın 
.sonunda. İkinci fıkra geldi; o ikinciyi ne yapacağız 
şiTn/di? 

ıDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, o 2 zaten o zaman kalkacak. Şimdi 2*yi yapma
larının sebebi-(A) ile (B)'yi»sonunda; '«Adalet Bakan
lığınca, mensup olduMarı kurum ve kuruluşların gö-< 
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rüşleri almanak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunca atanabilirler» 'demiş; ona bağlayabitoak için 
yapmış. Omu iki defa ikinci fıkrada, üçüncü fıkrada 
tekrarlayacağız, o başlık da o zaman arada Ikaflma-
yacak. 

ıBAlŞKIAIN — ©aştan bumun düzenlemmıesi lazım. 
Buyurun.. 
IGÜViEN DİNCBR ı(Adalet Komisyonu Üyesi -

Danışitay Temısıilicisi) — Bu geçici maddelerde genel 
sistemllerden ufak sapmıalarıımıiz olmuştur, zaruret 
sebebiyle. Böyle Ikalsa iyi ölür; yoklsa, yeniden 'geri 
alıp, baştan düzenlem'em'iz gerektir. 

(BAŞKAN — Evet. 
IBuyurun Orgeneral Ütruğ. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven-

lik Konseyi Gendi Sekreteri) — Sayın Başlkanımı, bu 
geçici maddenin, ıgeçici olup olmadığı üzerimde iyi 
karar vermek lazım. Zira, diyor ki, 'burada. «fBlöllge 
İdare mahkemeleri, ilk kuruluşlarında, bir defaıya 
maJhısus olmak üzere, aşağıdaki kaynakliarı kulla
nır..:» Ondan sonra, beş sene sonra, acaba bunlara 
yeter eleman çıkaracak misimiz? Hukuktan mı çıka
cak, Mülkiyeden mi çıkacak, nereden çikacak? Tür
kiye sathıma yayılmış bütün vergi mahkemeleri, idare 
mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerime yeter 
personel beş isene sonra temin edebilecek miyiz acaba? 

Binanaleyb, «bir kereye mahsusi» derseniz, ken
dinizi bağlarsınız, Hükümet kendimi bağlar, Adalet 
İBakanhğı, yahult ikim ise... Binaenaleyh, 'bunu geçi
ci nıadde olaralk değil, bu hususu daha uygun bir şe
kilde belirtmemiz gerekir. Aksı takdirde kenldi kendi
lerini bağlarlar personel bulamazlar-

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkamı Hukuk 
IDanıışmanı) — Müsaade eder misimiz?) 

iBAŞIKAN — IBuyurun, 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkamı Hukuk 

Danışmanı) — Efendim, Hâkimler IKanumıu önlümü
ze gelecek. Hâlkimller (Kanununda, idare hâkimlerinin 
hangi kaynakllardan ısağlamacağını orada ısöyleyece-
ğiz. Bumlarıını içinden bir kısmı oraya devamlı kay
mak olaraik gelecek; fakajt şu anda, (geçidi olarak, bu
rada sayılan kaymaklardan, bir 'defaya mahsus olmak 
iüızere, Hükümet yararlanacak. Bundan sonra önü
nüze gelecek Hakimliler Kanununda, idare haklimle-» 
rimin nitelikleri, hangi kaynakllardan alınacağımı ora-
ida düzenleyeceğiz efendim. O bakımdan, şu anda en
dişe bahis kömusu değildir. Yalnız, Hâkimil'er Kanu
nunda bunu (düzenlememiz gerekiyor., 

BAŞKAN — Yalnız Hâkimler Kanumumu çıkar
sak dahi, İlk defa, bir defaya mahsus olmak üzere 

bunları tayin ettik. (Boşalanların yerine, acaba o Hâ
kimler ve iSavcılar Kanununa göre ilkmal yapabile
cek miyiz? yapamayacaksak, isonra boş kalır; «Bli-* 
mizi bağlamış oluruz» 'diyorlar., 

ŞEREF GÖZÜBİÜYÜK ^Devlet Başkamı Hulkukj 
Danışmanı) — Hâkimler 'Kanununda, idare hâkimi 
olacakların niteliklıeri belirlenecek. Adliye hâkimin
de, yalınız hukulk fakültesi mezunlarını alıyoruz, di
ğerlerimi alamıyoruz; fakat, idare • hâkimimde, (biraz 
önce saydıığımız, huikulk, siyasal bilimler, idarî bi-
ılimller gibi, kaynağımız çolk gen'iştir; hu kaynak, ad
iliye hâkimleri kaymağından daha geniştir. Hâkimleri 
Kanununda yapacağımız düzenleme ile bu temin edi
lecektir. ' 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milî Güven
lik Konseyi Genel (Sekreteri) — Burad'aki, «Bir de
faya mahsus olmak üzere» kelimelerini kaldırın, onu 
kaldırım. >«bir defa» deyimi ile kendi kendimizi bağla
mış oluyorsunuz. Buradaki ifadeye göre, siz yine bu
ralardan almaya devam edecek'simiz., 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK ı(Devlet 'Başkamı Hukuk; 
Danışmamı) — Hepsimi değil efendim, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (M'il Güven
lik Konseyi Genel! Sekreteri) — Hepsini değil efen
dim, tabiî 'tercihimiz olacak. Şimdi de, zaten, bir de
faya ımıabsus olmak üzere, bumu kullanırken gene 
hepsini lalmayacaldsiiMz, herhalde çeşitli kaymakları 
kullan acaklsınız., 

(Binaenaleyh, «Bir defaya mahsus olmak üzere» 
Ideyimce, kendimizi bağlarsınız; alamazsınız; bir de
faya mahsustur; yetişmezse, klâifi ıgellrmezse, ikinci 
defa alamazsınız. IBimaemaleyh, bu kaynağı geniş tu-
>tun. «Bir defaya mahsus otoak üzere» yi kaldırınız. 
Çünkü, anladığım kadarıyla, Hâkimler ve Savcılar 
Kanununda dülzemieme ile defterdar, defterdar yar
dımcılığı yapmış olanları allacakisınız galiba; öyle de
ğil mii? 

DEVLET (BAKANI İLHAN ÖZTRA|K — Ha
yır; onu artık kaldırdık, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Kaldırırsanız, o zaman 
mektepten çıkmazsa kâfi miktarda insan?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mü
saade ederseniz efendim ... Hâkimlik, mesleğe dönü
şecek; ondan sonra, aşağıdan yetişecek. Bunu 5 yıl 
süre ile kullanacağız. 5 yıl süre ile kullanılacağı için, 
«bir defaya mahsus» dedik mi, bir kere kullanıp, 
ondan sonra elimiz bağlanır gibi bir izlenim uyanı
yor 5 yıl kullanma hakkımız var. 
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O, «bir defaya mahsus» kelimelerinin üzerinde 
durmamız lazım; onun galiba, çıkması lazım. 5 yıl 
bu yetki var, 5 yılda bir defa değil, belki 5 defa da, 
lazım oldukça, boyuna alacak Adalet Bakanlığı. 

Bu endişe haklı efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ben 

de tereddütteyim şimdi şu anda. Hakikaten 5 yıl içe
risinde bu kadroları dolduracak eleman bulunabile
cek mi? Zaten hâkim sıkıntısı çekiliyor; ama yapı
lır mı yapılmaz mı, tatbikat gösterecek; kesin bir şey 
söylenemez. 

BAŞKAN — Kâşifoğlu'nun bir diyeceği var her
halde, buyurun. 

KEMALETTtN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, konu şöyle 
efendim : 

Bu kanun yayımlanır yayımlanmaz, Adalet Ba
kanlığı iki tür imtihan için ilan yapacaktır. Bir tane
si; idarî mahkemelerde görev alacak hâkim adayla
rı imtihanı açacaktır; diğeri de, vergi mahkemelerin
de görev alacak hâkim adayı imtihanı açacaktır. Bu
gün Danıştay bir imtihan açsa, onbin aday, önüne 
gelir efendim; o kadar büyük kaynaktır. Sadece hu
kuk fakültesi mezunu değil; maliye, siyasal, hukuk, 
iktisat dalında tüm fakülte mezunları buraya gele
cektir. Şimdi, bu çocuklar, Hâkimler Kanununa gö
re, 2 yıl staj yapacaklardır. 2 yıl stajdan sonra 3 yıl 
da hâkim... Yani daha biz, 2 yıl stajyer olarak yüz
lerce kişi aday alabiliriz. Bunları hemen stajda kulla
nıyoruz. Ancak, şu olabilir : «Bir defaya mahsus» 
tabiri, geçici 2 nci madde ile çelişkili oluyor, çelişki 
burada. Çünkü, geçici 2 nci maddeye göre, 5 yıllık 
süre içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu bu kaynak
tan istifade edecektir; bir defa değil, 5 yıl süre ile 
bu kaynaktan istifade edecektir. 

BAŞKAN — 5 yıl içinde belki birkaç defa ola
caktır. 

KEMALETTtN ALİKAŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bu kaç defa olur? Bir defa, 
iki defa, üç defa, beş defa; beşinci yılın sonunda dahi 
olabilir, hâkim adaylarından yeteri derecede vergi 
hâkimi, idare mahkemesi hâkimi yetiştiremediğimiz 
takdirde... Biz, Bakanlıkta bunu görüşürken, 5 yıllık 
süreyi dahi tehlikeli bulduk; «yeteri kadar hâkim 
yetişinceye kadar» şeklinde de olabilir. Eğer 5 yıllık 
süre kâfi gelmiyorsa, - ki bize göre kâfi gelir, ama -
«yeteri kadar hâkim yetişinceye kadar» da olabilir. 

Buradaki, «bir defaya mahsus» keyfiyeti, 5 yıl 
süre içerisinde bu kaynaklardan istifadeye engel bir 
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süre değil. Yoksa 2 nci madde aslında meseleyi hal
lediyor. 

Atadık; gitmedi veya yeni yeni mahkemeler kur
maya yöneldik. Kaynak çok fazla ... Yine müfettiş 
arkadaşlardan, yine Gelirler Genel Müdürlüğünden, 
yine Gümrük ve Tekel Bakanlığı müfettişlerinden, 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu atayacak; ama kendi 
öz kaynağı, bizim hâkim adayları gibi yetiştiği anda -
nasıl askeriyeden artık dışarıdan yüzbaşı, binbaşı rüt
besinde gelmeyi kapatıyorsak, bizde de artık bu bir 
sınıf olacaktır - dışandan artık bir üst kademeyle gel
me yolu kesinlikle kapanacaktır efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, burada bir çözüm yolu var. 5 yıl şimdilik kâfi; 
gerekirse ileride artırırlar. 

Bu, «bir defa» yerine, «Geçici 2 nci maddede ön
görülen süreler içinde» dersek, Necdet Paşamızın 
işaret ettiği endişeyi karşılamış oluruz. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, 
Komisyon olarak biz bunu uzun uzun tartıştık ve 
Komutanımın dokunduğu nedenlerle biz 2 nci mad
deyle 1 nci maddeyi birlikte tedvin etmiştik. Sonra
dan Hükümet temsilcileriyle yaptığımız temasta, ay
rı olması fikri savunuldu, ondan sonra döndük. Yok
sa, biz o 5 yıllık süreyi 1 nci maddeye aldık; «5 yıl 
süreyle» dedik; «yeteri kadar tetkik hâkimi, savcı ye-
tiştirilmediği sürece» dedik, devam ettik. Yani, ge
çici 2 nci maddeyi, biz 1 nciye ithal ettik ve o şekil
de, «bir defaya mahsus» deyince, öbür tarafta da «5 
sene» diyor, bir tezat oluyor. 

1 ve 2 nci geçici maddeleri birleştirmemizde ya
rar var. 

«5 yıl süreyle» diyelim. 
BAŞKAN — Birleştirme değil de.. «Bölge idare 

mahkemelerinin, idare mahkemelerinin, vergi mahke
melerinin ilk kuruluşlarında geçici 2 nci maddede ön
görülen süreler içinde..» 

KEMALETTtN ALtKAŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Ona da gerek yok efendim; 
çünkü, 2 nci maddede süreyi belirtiyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ha
yır; ilk kuruluşlarında kâfi gelmez efendim. İlk ku
ruluşunda kurarız, sonra hâkim yollamak isteriz 
oraya. Onun için, mahkemeyi kurarken yollayacağız; 
sonra yine hâkim atamak istersek ilave, oraya... 

BAŞKAN — İlk kuruluşunda gönderdik, boşal
dı; sonra, «bir daha gönderemezsin; ilk kuruluşunda 
gönderecektin» mi der kanun? 
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DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Evet. 
BAŞKAN — Onun için, «o süreler içerisinde» 

deyip, aşağı doğru gideceğiz. 
«Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri, 

vergi mahkemelerinin ilk kuruluşlarında geçici 2 nci 
maddede öngörülen süre içinde...» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir
leşir efendim. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Birleştirdim o za
man, daha güzel olur efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Hiç 
ayrılmasına lüzum yok efendim, o bir şey olmuş her
halde. 2 ile 3'ü birleştirdik mi, tamam efendim. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde zaten kısa; bir
leştirilmiş olarak verin efendim onu; uzatmayalım. 
Zaten bunu bitiremeyeceğiz biz bugün. Bugün bu ge
çici 1 nci maddeyi Komisyona iade edelim; 2 nci 
maddeyle beraber bunu tekrar düzenlesin; bundan 
sonraki birleşimde bunu görüşürüz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Her iki maddeyi de 
efendim. 

BAŞKAN — Her iki maddeyi tabii. 
Şimdi evvela geçici 1 nci maddenin Komisyona 

iadesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenleı... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci madde de bununla ilgili olduğu için, 
Komisyona iadesi talep ediliyor. 

Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, özel
likle vergiyle ilgili hizmetleri yürütecek olan bu yeni 
kurulan teşkilde, birçok bölümlerden, vergi mahke
melerinin, özellikle üyeliklerine seçilenlerin içerisine 
Sayıştaydan hiç kimse alınmamış. 

Yani bunların da murakıpları bu hizmette acaba 
yararlı olmaz mı? Biraz daha geniş bir taban sağlan
maz mı efendim? Çünkü genellikle Sayıştay bu ko
nularda hep dışarıda bırakılıyor. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, biz 
çok geniş tutmak istedik; fakat Maliye Bakanlığı, da
ha ziyade bu vergi mahkemelerine hâkim olarak ata
mayı açarsanız, bizim bütün memurlarımız buraya 
kayar, talepte bulunurlar endişesi içinde; o nedenle 
kısıtlı tuttuk. 

Arz ederim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, ta

bii, Gümrük ve Tekel Bakanlığının, hangilerinin alın

dığı burada sırayla yazılmış, orada birçok müdür 
muavinliklerine kadar inilmiş. Halbuki parayla ilgi
li, vergi konularında tecrübeli olan, asıl, Sayıştay-
dır. 

Binaenaleyh, Gümrük ve Tekel Bakanlığına bu 
kadar büyük fırsat tanıyıp da, ona tanınmazsa, belki 
onların üzerinde bir menfi tesir yaratabilir. 

BAŞKAN — Sonra, onları koymakla hepsini ala
cak değiliz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Değil tabii 
efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bu konu Komisyonda uzun uzun tartışıl
dı; Hükümetle bir noktaya kadar gelinemedi; geline-
mediği için, bir kısmı noksan, bir kısmı fazla oldu. 
Aslında 1 nci ve 2 nci madde bir bütündü ve bu 5 
yıl süre ile sağlanacaktı. Hâkimler Savcılar Kanunu 
halen bu Komisyonun dışında bir başka komisyon 
tarafından da incelenmektedir, sanıyorum ki, bir haf
ta, on güne kadar onu da huzurunuza getireceğiz; 
ama 5 yıl süreyle, bir defaya mahsus değil, 5 yıllık 
süreyle bu mekanizmanın çalışması gerekir. 

Buyurduğunuz gibi, Saıyıştaıydan da buraya hâkim 
atamak icap eder. 

lArz ederiım, 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Çalışmaliarım-

da tasfaiih ederlerse iyi otur. 

BAŞKAN — Sonra, zaten onun sonunda, bun
ları sayıyor, sayıyor, sayıyor, «..Adalet Bakanlığınca, 
mensup 'oldukları kurum ve (kuruluşların görüşleri 
alınarak, Hâkimler ve Savcıllar Yüksük Kurulunca 
atanalbillirler» diyor, 

/Binaenaleyh, zıaten Maliye Bakanlığından soracak
tır; Sayıştoıyın hepsini oraya boşaltacak değil talbiî. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Saym Başkanım, Sayın Amiralimin dediği konuda, 
bu Sayıştay meselesi üzerimde Hükümet görüşımele-
ırinde duruldu. Yadınız, orada Maliliye Bakanlığı karşı 
çıktı; «Saıyıştayda çalışanlar vergi işlerinden anüıamaız-
ilar» demdi; onun üzerime, çıkarıldı. Yoksa, Hükümet 
tasarısı üzerindeki görüşmelerde, bu, söz konusu edil-
rnıişfcir. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi burada; ne diyorlar, 
bilmiyorum. 

-BAŞKAN — Efendim', «Kaymakamlık sıfatımı 
'kazanmış olımak şartıyla İçişleri mensubu..,» O, ver
giden anlıyor da, Sayıştaydakli anlamıyor mu? 
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KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba-
kaınJağı Temsilcisi) — O, idamede görev alacak efen
dim. Bu, idare mahkemesi. 

MEHMET KARADUMAN (Adalet Komisyo
nu Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsicisü) — Sayın Başka
nım, Sayıştaydakü denetçlilier, biliyorsunuz, Sayıştay 
Kanunu gereğince, masraf kanunlarınan uygulanımia-
sıyla esas itibariyle görevliler. Vergi mahkemelerinin 
lilk kuruluşunda özellikle ihtisasa riayet ederek, ki 
ibu günkü uygulamada da gerek temiyiz komlisyonu-
oa üye seçimi ölsün, genek itiraz fcamiisyonuna üye 
seçimi olsum, bilfiil itiraz komisyonunda 5 yıl vergi 
'işiyle uğraşmış, temiyiz komisyonunda 7 yıl vergi işiy
le uğraşmış olanları seçmıe yoluna gidiliyordu bugü
ne kadar, uygulamamızda 

filmdi, vergi mahkemeleri kurulurken, biz yiıne, 
daha önce vergi konularıyla ıJlgilenmliş, vergi konula
rında çalışmış kişli'lterin vergi mahkemelerine hâkim 
lokmasını öngördük. 

Sayıştay denetçilerinin, masraf kanunlarını uygu
laması sırasında, vergi uygullamıasıyla ilgili birtakım 
bilgilıeri var muhakkak; fakat laısıılı, buradaki ihtilaf -
dar, vergi incelemesi sonucunda, verıgli uygulamasın-
dan doğan olaylardır; dolayısıyla, bir masraf sarf ve 
tahakkuku üzerinden görülen doğmuş olay ıdeğiMır. 
Teşkilatta, müfettişler, uzmanlar yaptıkları vergi in
celemesi sonucu bir vergi davası açarlar; öte yaınıdan 
diğerleri, defterdar vergi daliresli müdürü, bunu uy
gularlar. Bu açıdan gititiik ve o açıdan fazla genlişllet-
roe durumunda kalmadık. 

JBir ikinci konu; yine, ben, buradaki düzienlıeım'e 
tarzına bir konuya daha değinmek istiyorum. Biz bu
rada, filen şu anda bu görevleri yapanları bir yere 
göndermiş oluyoruz. Oysa, daha önce müfettişlik 
yapmış, daha önoe uzmanlık yapmış, daha önoe def
terdarlık yapmış; fakat bugün burada sayılmayan 
görevde olanlar var; bunlar 'burada yok. En azından 
onları koymak lazım. 

,Diyelim ki, bir Maliye hesap uzmanı şu anda 
(Bütçe Genel Müdür Yardımcısı veya Gelliriıeır Geneli 
Müdür Yardımcısı; ama hesap uzmanlığı yapmış .15 
sene süreyle. Şimdi, mahkemeye gelmek istese, şu 
madde hükmüne göre gelemüyor; çünkü, fiilen görev
li. 

O açıldan da «bu görevi yapmış ölan!lar> .tabirini 
de getirmek gerekiyor. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Var, burada Maliliye uzananları var. 

MEHMET KARADUMAN (Adalet Komisyonu 
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Şöyle efen
dim. Hesap uzmanları değil, şu an hesap uzmanı dlan 
ve daha önce hesap uzmanlığı yapmış ye şu anda ge
nel müdür yardımcısı... 

BAŞKAN — Bu genel müdür ve yardımcıllan var 
zaten. Yani, almakta fayda var. 

MEHMET KARADUMAN (Adalet Komisyonu 
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Kaynağı, tüm 
kurutuyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, hepsini alacak değil1; ama 
bir makamdan hliç almıyoruz. 

GÜVEN DtNÇER (Adalet Komiisyonu Üyesfi -
Oamıştay Temısldilsi) — Efendim, Sayıştay konusun
da izin verir misliniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
GÜVEN DtNÇER (Adalet Komisyonu Üyesi -

Danıştay Temsilcisi) — Sayıştay mensupları, aynı 
'idarî ve adlî yargı hakimlileri gibi, imtiyazlı bir şekil
de, yami .iki yılda bir terfi ederler; ayrıca, aynen hâ
kimler gibi ödenek alırlar; ayrıca merkez memuru
durlar. Onun için, biz buraya Sayıştayı ilave etsek 
bile, zannederim onllar içlin hftçbir cazlip teklif olma
yacaktır; ama diğer idarî kademeler için hâkim sta
tüsü, hem teminat, hem terfi, 'hem de mıalî haklar ba
kımından bir imkândır; onlara cazlip gellecektir; fakat 
'Sayış/tay liçlin hiç zannetmiyorum ki, cazlip olsun. Ko
nulabilir ama... 

BAŞKAN — Cazip değilse, zaten gelmez; ama ne
den o yok? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Adalet Komiisyonu Sözcüsü) — Konulması iyi ollur 
efendlim. 

BAŞKAN — Evet. 
iMaddeyi düzenllerken bunu da göz önünde bu-

ılunduralım. 
Geçidi 1 ve 2 ncli maddeyi Komisyona iade etmiş 

olduk. 
iBaışka söz almak isteyen var mı? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Gümrük 

ve Tekel Bakanlığı fite loişterd Bakanlığı niye konma
mış buraya? 

ıHAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Asıl maddede var. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada 
yok. «...lizteyen alıtı ay iyinde İçişteri ve Maliye Ba
kanlığı...» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî GüVen-
Ik Konseyi Gene1! Sekreterli) — Koyacağız efendlim. 
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HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Koya
cağız efendim, dikkatimizi çekti o. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MiMî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — tzan verir tmıisinliz 
efendim? 

BAŞKAN — Buyurun, 

(ORGENERAL NECDET ÜRUĞ tfMillî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanını, bu 
geçidi 1 nci maddenin en hassas nokltası, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihli izleyen 6 ay içimde bunların ku
rulması meseleslidir. Bunum prensip kaırarının muıtîıa-
ika kesin olarak ataması lazım. Biraz evvel buıyuırdu-
ğunıuz gibi, bu tabiî öbür kanunla da irtibatlı ve ta
yinleri düzenlliyor. 

BAŞKAN — Evet, 6 ay Üçlünde kıumlamazsa her 
şey allit üst olur. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sonra Başkanım, tüm 
yurtta birden kuralıma zorunluluğu var aynı zaımanda, 
hepsi birden kurulacak. 

BAŞKAN — O da sialkat, onu da Değiştirmek la
zım* 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aynı arada 
olmaz-

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven-
liik Konseyi Genel, Söbreteıii) — önce böllge idare 
mahkemeleri kurulmalı. 

BAŞKAN — Hayır, kademeli kaıdemelii kuıruilıur. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hu

kuk Dantştmianı) — Efendim, kademeli kuırma imlkâ-
ınımız yok. Yalnız şu olalblir : İlk ağızda, gene Tür
kiye çapında kurulacak mahkemelerin görev alanla
rı Türkiye çapında belirlenir; çünkü burada, mahlkle-

....>.. 

ime kurallımdan hareket etme liımkâmmız yok. Çün
kü, bu davaların büyük Ibliır kısmı Danıştayda görülü
yor yahuıt vergi temyiz kıomisyonumıda, yahut itiıraz 
komlisyonuirida görülüyor. O grupları kandırıyoruz; 
kıldırınca, dliyellim ıkli, biz böllge idare mahkemeleri
ni on, onbeş tane kurduk; atma bunların görev alanı 
Türkiyelnıin tümünü kapsayacak biçimde olması ge
rekir. Yarın ihtiyaca yetmez; bunilıarın görev atanla
rını böler, yenlilerini kurarız; amıa muhakkak şu 6 ay 
içerisinde, gerek vergi mahkemeleri, gerek idare mah
kemeleri, gerekse böllge mahkemeleri Türkiye'yi kap
sayacak şekilde bir dağılım içerisinde, birden kurul
ması gerek. 

Omdan sonra bunHarın sayılarımı artırabiliriz. 

BAŞKAN — Hakikaten, eğer kademeli kurarsak, 
bir kılsmımı oraya ver, bir kusmını oraya ver... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven-
îlik Konseyi Genıel Sekreteri) — Bu yapimazsa efen
dim hiçbir kanun çıkımaz. Bu üç kanun da birbirine 
bağlıdır. Bu kanunu uygu'kyamayız. Bu yapılmazsa, 
bunu halledemezsiniz. Ne Danıştay Kanununu, ne 
bunu, ne de İdare Mahkemeleri Usulünü yapamayız 
efendim, çıkartaımayız tahmin ediyorum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Çünkü, 
doğan ihtilafları mutlaka idare mahkemesi veya ver
gi mahkemesi çözecektir. Bir kısmı Danıştayda bir 
kısmı vergi mahkemesinde olmaz. 

.BAŞKAN — 'Bu görüşler de gözönünde bulundu
rularak geçici 1 nci ve geçici 2 nci madde bu yönüyle 
tekrar düzenîıeneceikülr. 

Efendim, vakit geciktiğinden, blilahıara tesplit edi-
leoek gün ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum, 

Kapanma Saati : 19.05 

..<.... »-©-« 
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88 NCÎ BİRLEŞİM 
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Saat : 10.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLER! 

1. — Askerî Yüksek İdaıre Mahkemesi Kanunu 
i e Askerî Hakimliler Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu. (1/256) (S. Sayısı : 3ilQ) 

2. — Danıştay Kanunu Tasarısı ve Adalet Komiis-
yonu Raporu. (1/260) (S. Sayısı: 309) 

3. — Böllge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkeme
leri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevle
ri Hakkında Kamun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/255) (S. Sayısı: 311) 

4. — İdarî Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı. 
(1/254) 

5. — Adlî Tıp Kurumu Kanomu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/22S1) (S. Sayısı : 278) 

6. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
7. — Toplıu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
8. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurba

ğa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu Teklifi. 
(2/77) 

9. — Karayo'laırı Trafik Kanunu Tasarısı. (1/230) 
10. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli 

Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine Da-
(i-r Kanun Teklifi. (2/78) 

11. — Turizmli Teşrik Kanunu Tasarısı. (1/207) 
12. — Telsiz Kanunu Tasarısı. (1/224) 
13. — Bor, Kömür, Asfalıtiıt, Fosfat, Demir Ma

denleri ilıe Nükleer Enerji Hammaddelerinin işletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı. (1/209) 

.14. — 1312 sayılı Türkiye Hekıtrik Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırıılması Bazı Madde, Bent 
ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanuni Tasarısı. (1/239) 

15. — 618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Dört Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/1/612) 

16. — 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkındaki Kanuna Dört Ek Madde Ekîlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1/163,) 

17. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. ('1/164)1 

18. — Bffiim ve Teknoloji Komitesi Kurulmasına 
İlişiklin Kanun Tasarısı. (1/228) 

19. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısı. (1/229) 

,20. — 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin 
Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/253) 

2L — Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
Tasarısı. (1/261) 

,22. — Hâkümlier ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

23,. — Türk SilaMi Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nunu Teklifi. (2/82) 

24. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerimin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1/25!) 

25. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1 /265) 

26. — Başbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı. 
(1/264) 

27. — Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tat
bik Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı. (1 /241) 

28. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kanu
na 4 Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı. (1/252) 

(Devamı arkada) 



,29. — Deniz Ticaret Filosunu Gelliştıinmıe ile Ge
mi tnşa Tesislerinin Teşvikli Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1/170) 

30. — Enerjinin Tasarruflu KuMandlmıası Hak
kında Kanun Tasarlısı. (1/267) 

31. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasa
mı. (1/268) 

32. — 1475 Sayılı t'ş Kanununun Bazı Maddele
rimin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasıarısı. 
(1/269) 

33. —• Bazı Vergli Kanunlarında ve Tahsilata 
Hölaınıdırılıması Hakkındaki Kanunda D eğiş ikilik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı. (l/270ı) (S. Sayı
sı : 292) 
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Danıştay Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/260) 

TC 
Başbakanlık 16 Ekim 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : K. K. T. D.j 101-936/05683 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15 . 10 . 1981 tarihinde 
kararlaştırılan «Danıştay Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Yeni Danıştay Kanunu, idari yargı reformunun bir bölümüdür, Bu nedenle idari yargının yeniden düzen
lenmesi için çıkarılan ve aşağıda isimleri sayılan dört Kanunun birlikte ele alınması ve değerlendirilmesi uy
gun olacaktır. 

1. Danıştay Kanunu, 
2. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hak

kında Kanun, 
3. İdari Yargılama Usulü Kanunu, 
4. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kaldırılması Hakkında Kanun. 
Bu kanunlarla, idari yargının yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. Yeni düzenlemelerle aşağıda açık

lanan amaçlar gerçekleştirilecektir : 
1. Bugüne kadar ilk derece idari yargı yetkisini kullanan idare mahkemeleri mevcut değildi. Bu nedenle 

ilk derece idari yargı yetkisi, mahkeme bağımsızlığına ve hâkim teminatına sahip olmayan bazı idari merci 
ve kurullar tarafından kullanılmaktaydı. Yeni kurulan bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi 
mahkemeleri ile idari yargı yetkisinin yalmz teminatlı ve bağımsız hâkimlerin görev yaptığı mahkemelerce 
kullanılması sağlanmış, böylece idari yargı alanındaki büyük bir eksiklik giderilmiştir. 

2. Şimdiye kadar ilk derece idare mahkemelerinin kurulamaması sebebiyle yüksek idare mahkemesi olan 
Danıştay gereğinden fazla ilk derece idari yargı yeri olarak karar vermiş, bu nedenle de idari yargıda tek 
dereceli yargılamanın doğurduğu bazı sakıncalar ortaya çıkmıştır. İlk derece idare mahkemelerinin doğurduğu 
bazı sakıncalar ortaya çıkmıştır. İlk derece idare mahkemelerinin kurulması ile Danıştayın temyiz mercii ve 
içtihat mahkemesi olarak gelişmesi imkânı hazırlanmış ve idari yargı yoluna başvuran vatandaş, iki dereceli 
yargılamanın verdiği bütün imkânlara ve teminata kavuşturulmuştur, 

3. 1972 yılında kurulan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılmış ve bu suretle idari yargının bütün
lüğü yeniden sağlanmıştır. 

4: Daha önce Danıştay Kanununun bir bölümü olan idari yargılama usulü, ilk derece idare mahkeme
lerinin kuruluşunun getirdiği ihtiyaçlar da gözönünde tutulmak suretiyle ayrı bir kanun olarak yeniden dü
zenlenmiştir. 

Yukarıda sayılan kanunlardan önce, 13 . 5 . 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2461 sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu Kanunu ile idari yargı mensuplarını ilgilendiren önemli değişiklikler getirilmiştir. Anılan 
Kanunla, daha önce nitelikleri ve özlük hakları Damştay Kanunu ile düzenlenen Danıştay yardımcı, başyar-
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dımcı ve kan'unsöacüleri, idari yargı hâkimi ve savcıları olarak jsimlenidirilniıişlıer ve hâkimlere 'uygulanan hü
kümlere tabi tutulmuşlardır. Böylece, Danıştay savcı ve ıtefckik 'hâkimlerinin özlük işleriniira yönetimi Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Adalet Bakanlığının görevleri arasına girmiştir. Bu nedenle, 521 sayılı Danıştay 
Kanununun bu konuya ilişkin hükümlerine yeni kanunda yer verilmemiştir. 

Yeni Danıştay Kanunu, dokuz bölümden oluşmaktadır, 

MADDE GEREKÇELERİ 

1 nci bölüm (Madde 1 - 7) 

Birinci bölümde, 1 - 7 nci maddelerde, Danıştayın kuruluşu düzenlenmektedir. Bu hükümler geniş çapta 
521 sayılı Kanundaki hükümlerin tekrarı niteliğindedir. 

2 nci bölüm (Madde 8-12) 

İkinci bölümde, 8 - 1 2 nci maddelerde, Danıştay Başkanları, Başsavcısı ve üyelerinin nitelik ve seçilme
leri ile Danıştay te'tklik hâkimleri ve savcılarının atanmaları düzenlenmektedir. 

Bu konudaki başlıca düzenlemeler' şunlardır : 
1. Danıştay üyelerinin nitelikleri ve seçilmeleri yeni esaslara bağlanmıştır. 
İlk derece idare mahkemelerinin kurulması ile idari yargı ve Danıştay kendi öz kaynağına sahip olmuştur. 

Bu suretle idari yargı hâkim ve savcıları Danıştayın temel kaynağı kabul edilmiş ve Danıştay üyeliklerinin 
3/4'ü bölge idare mahkemesi, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi hâkimleri iıle Danıştay tetkik hakimli ve 
savcılarına tahsis edilmiştir. Ayrıca, bunların seçimleri ile ilgili olarak yapılan ve adli yargıya paralel olan 
düzenlemelerle birinci sınıfa ayrılan hâkim ve savcıların belirli süre hizmet gördükten sonra Danıştay üyeliğine 
seçilebilmeleri esası kabul edilmiştir. 

2. Danıştayın idare ile olan yakın ilişkisi gözönünde tutularak, idari tecrübeye sahip yüksek memurların 
belirli bir oran içinde Danıştay üyeliğine seçilebilmeleri idari yargının özelliği nedeniyle faydalı ve zaruri gö
rülmüştür. Bunu temin için, Danıştay üyeliklerinin 1/4'ü idari görevlerden gelenlere ayrılmıştır. İdari gö
revlerden gelenilerin Danıştay üyeliğine seçimi bu konuda her türlü şüpheyi ortadan kaldırmak amacıyla Devlet 
Başkanına bırakılmıştır. 

3. Bir yüksek yargı organı için gerekli olan çalışma ortamının tam olarak tesisi amacıyla başkamiv©kill'i'ğine 
ve Daire Başkanlığına seçilebilmek için altı yıl, Danıştay Başkanlığına ve Başsavcılığa seçilebilmek için ise 
sekiz yıl üyelik yapma şartı getirilmiştir. 

4: Danıştay başkanlıklarında ve başsavcılığında zamanla bazı değişiklikler olmasının faydaları gözönünde 
tutularak görev süresi sekiz yıl olarak sınırlandırılmıştır. Ayrıca, bu görevlerde bulunanların aynı görevlere 
tekrar seçilebilmeleri için sekiz yılın sonunda dört yıllık bir sürenin geçmesi bu Kanunla öngörülmüştür. 

3 ncü bölüm (Madde 13-22) 

Üçüncü bölümde, 13 -22 nci maddelerde, Danıştay daire ve kurulları düzenlenmektedir. 
Bu konudaki başlıca düzenlemeler şunlardır : 
1. Daha önce Danıştayda üçü idari ve onu dava dairesi ve ayrıca Kanunun verdiği yetkiyle kurulmuş 

iki mürettep dava dairesi olmak üzere onbeş daire bulunmakta idi. İlk derece idare mahkemelerinin ku
rulması ile Danıştayın iş hacmi azalacağından dava dairesi sayısı azaltılmış ve ayrıca idari dairelerin 
mevcut iş sayısı gözönünde tutularak Birinci ve Üçüncü Daireler tek daire olarak birleştirilmiştir. Böylece 
Danıştay, ikisi idari ve sekizi dava dairesi olmak üzere on daireye indirilmiştir. 

2. Yeni kurulan idare ve vergi mahkemelerince verilen ısrar kararlarını incelemek üzere Danıştayda, 
idari Dava Daireleri Genel Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu adıyla iki yeni kurul kurulmuştur. 

3. 521' sayılı Kanunda mevcut olan yirmibeş üyeli Dava Daireleri Kurulunun çalışmalarından, beklenen 
sonuç alınamaması nedeniyle bu kurul kaldırılarak görevleri ilgili dairelere verilmiştir. 

Mili Güvenl'k1 Konseyi (S. Sayısı : 30p) 
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4, ,521 sayılı Danıştay Kanununa göre bütün daire başkanlarının katılmasıyla kurulan Danıştay Başkan
lar Kurulu, daha verimli bir çalışma düzeninin sağlanması amacıyla Yargıtay Birimci Başkanlık tKurulu örne
ğine uygun olarak Danıştay Başkanlık Kurulu adıyla yeniden düzenlenmiştir. 

5. İdari Daireler Kuruluna, idari daire üyeleri ile birlikte dava daireleri üyelerinden on üyenin katılması 
kabul edilmiş ve Kurul bu suretle genişletilmiştir. 

4. «ölüm (Madde 23 - 54) 

Dördüncü bölümde, 23 - 54 ncü maddelerde, Danıştayın ve Danıştay daire ve kurullarının görevleri dü-
zenlenmelktedir. 

Bu konudaki başlıca düzenlemeler şunlardır : 
1. Danıştay bu kanunla genel olarak 'bir temyiz mercii haline getirilmiştir. Bu yeni özelliği gözönünde 

tutularak Danıştayın görevleri sayılırken temyiz görevi birinci sırada yer almıştır. Danıştayın diğer yargı ve 
idari görevlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

2. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunla kurulan idare ve vergi mahkemeleri genel görevli mahkemeler olduğundan, sadece Danıştay Ka
nununda açıkça sayılan davaların Danıştayda ilk derecede görülebileceği esası kabul edilmiştir. 

Bu amaçla, Devlet Başkanınca alınacak idari nitelikteki kararlar, Bakanlar Kurulu kararlan, müşterek 
kararnameler, bakanlıkların düzenleyici işlemleri gibi önemili idari işlemlerle yapıları gereği Danıştayda gö
rülmesi zorunlu idari davaların çözümlenmesinde ilk derece mahkemesi olaraık Danıştay görevlendirilmiş ve 
bunların dışındaki idari davaların tümü, ilk derece idare yargı yerleri olan idare ve vergi mahkemelerine bı
rakılmıştır. 

3. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile ilgili davaları çözümlemekle görevli Dördüncü ve Omüçüncü daireler birleştıi-
riılmişitir. 

4. (Kamu personellinin açtığı ibir kısım davaları inceleyen BMnei Mürettep ve İkinci Mürettep Daireler kaldırıl
mış ve bunların görevleri iilıe Onuncu Dairede çözümlenen emeMilük işleri, kamu görevlileri ile ilgili davaları çö
zümleyen Beşinci Dairede toplanmıştır. 

Böylece aynı görevin birden çok dairece incelenip karara bağlanmasının sebep olabileceği içtihat aykı
rılıkları ihtimali önlenmelk istenmiştir. 

5. Çok üyeli kuruların çalışma ve inceleme güçlüğü gözönünde tutularak Genel Kurulun idari görevleri 
İdari Daireler Kuruluna verilmiş ve Genel Kurula yalnız seçim görevi bırakılmıştır. 

6. 521 sayılı Kanundaki Yönetim ve Disiplin Kuru'unun, Danıştay Yardımcı, Başyardımcı ve Kanun-
sözcüleri ite ilgili görevleri, bu görevlilerin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile tetkik hâkimi 
ve savcı statüsüne girmeler1! nedeniyle Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna initıikal, 
ettiği için bu kanunla disiplin kurulu, yalnız Danıştay memıurîarı ile ilgili bazı görevleri yapmak üzere ye
niden düzenlenmiştir. 

5 Nci Bölüm (Madde 55 - 66) 

Beşinci bölümde, 55 - 66 ncı maddelerde, Danışltay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekıilleri, Daire Başkanı, üye
ler ve genel sekreter ile tetkik hâkimi ve savcıların görevleri ve hakları düzenlenmektedir. 

Bu konudaki başlıca düzenlemeler şunlardır : 
l^ 'Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvakililıeri, Daire Başkanları ve üyelerin özlllük hakları konusunda 

Yargıtay Başkam, Cumhuriyet Başsavcısı, Başıkanvekili, Daire Başkanları ve üyeleri ile ilgili hükümlere atıf
ta bulunulmaktadır. 

2. Danıştay tetkik hâkimi ve savcıları hakkında adli yargı hâkimleri hakkındaki hükümler uygulanaca
ğından 521 sayılı Kanunun bu konudaki hükümleri yeni kanuna alınmamıştır. 

3. 521 sayılı Kanunda tüzükle düzenleneceği öngörülen hususların bir İçtüzükte tespitinin yüksek yargı 
organlarının işleyiş ve yapıları yönünden uygun olacağı düşünülerek gerekli hüküm kanuna konulmuştur. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 30^) 
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6 Nci, 7 nci ve 8 nci Bölümler (Madde 67 - 85) 

Disiplin kovuşturması, ceza kovuşfcurmiası ve görevlin sona ermesi ilıe ilgili olarak ibu bölümlerde yer alan 
67 - 85 nci madde hükümleri, bazı ifade değiŞiklik'lerl ile 521 sayılı Kanundan aynen alınmıştır. 

9 Ncu Bölüm (Madde 86 - 92) 

Dokuzuncu bölümde 86 - 92 nci maddelerde çeşitli konular düzenlenmiş öîıup, bu hükümler, 521 sayılı 
Kamun ilıe 521 saydı Kanuna 1740 saydı Kanunla eklenmiş bir kısım hükümlerin bu bölüme aktarıJımasm-
dan ibarettir. 

1Q Ncu Bölüm (Madde 93 - 95) 

Onuncu bölümde, 93 - 95 nci maddelerde, kaldırılan hükümler, yürürlük ve yürütme hükümleri yer al
maktadır. 

Geçioi Maddeler 

Geçici maddelerde Danıştaym yeniden düzenfenmesd sonucunda yeni görevlendirilmeler, elde mevcu+ 
dosyaların yeni görev ta'blosuna göre dairelere dağıtılmaları düzenlenmiştir. 

AdiaBet Komisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu 24 Aralık 1981 
Esas No. ; 1/260 
Karar No. : 34 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Danıştay Kanun Tasarısı; Adalet, içişleri, Maliye, Gümrük ve Tekel ba
kanlıkları ile Danıştay Başkanlığı ve Vergiler Temyiz Komisyoınu Başkanlığı temsilcilerinin İştirakiyle görüşü
lerek 'tümü (benimsendikten sonra maddelerimin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının, 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 28, 30, 34, 37 nci maddesi 36 nci madde olarak, 39, 40, 
43, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 60, 63, 64, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ncu 
maddesi 92 nci madde olarak, 92 nci maddesi 95 nci madde olarak 93 ncü maddesi 96 nci madde olarak, 
geçici 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 nci ve 15 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 

Tasarının; 
5 nci maddesine karar organlarının önemine ve 3 ncü bölümündeki sıralamaya göre bentler yeniden sı

raya konulmuş ayrıca oluşumu dikkate alınarak «İdari Daireler Kurulu» «İdari İşler Kurulu» olarak değiş
tirilmiştir. 

7 nci maddesine Danıştayda halen mevcut olan «Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü» ilave edikn'işltlir, 

8 nci madddsindeki «Yüksek Düzey Yöneticiliği» İbaresinin kimleri kapsayacağı (belirsiz bulunduğu ve yo
ruma mulhtaç olduğu gerekçesiyle, hangi görevlerde çalışanların Danıştay üyeliğine seçilabilscolckıinin sayıl
ması yolu tercih edilmiştir. Ayrıca maddenin 2 nci fıkrasındaki 6 yıllık yukarıdaki görevlerde çalışma süresi 
3 yıla indirilmiş ve böylece Yargıtay Kanunu ile de paraıMlik sağlanmıştır. Maddenin 3 ncü fıkrasındaki 15 yıl
lı'k hizmöt süresi 20 yıla çıkarılrnış'tır. Zira 1 nci derece aylığını alabilmek ancak normal şartlarda lıu süre 
içinde mümkün olaıbilmöktedk. Bu fıkradaki 6 yıllık görev süresi de zorunlu olarak 3 yıla indirilmiştir. 

Mili GüVenlik' Konseri (S. Sayısı : 309) 
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9 ncu maddesine açıklık getirilmiş ve «Boşalan Kadrolar» İbaresi '«'Boşalan üyelikler» olaraik değişttirilmiş 
ayrıca Danıştay üyelerinin bölge idare mahkemelerine gönderilmelerine ilişkin 5 nci fıkra madde metninden 
çıkarılmıştır. Çünıkü Yüksek Yargı Organı üyesinin bir alt mahkemeye gönderilmesinin yargının genel esas
larına ters düşeceği hususu dikkate alınmıştır. 

10 ncu maddesinin 4 noü fıkrasındaki başkanların İKİ dönem seçildikten sonra bir dönem geçmeden ye
niden seçilememe eisası metinden çıkarılmıştır. 7 nd fıikrasında yapılan değişiklikle sekizinci oylama sonunda 
en fazla oy alanın seçilmiş sayılması ve seçimin daha fazla uzatılmadan sonuçlanması sağlanmıştır. 

14 noü maddesinin 3 noü fıkrasındaki «hukuk öğrenimine yeterince yer veren» ibaresinin yoruma muhtaç 
bulunması 'karşısında hangi yükseköğrenim mensuplarının dava dairelerinde görev yapaıbileoeği esasına 
göre fakra yeniden düzenlenmiş ve maddenin 4 ncü fıkrası metlimden çıkarılmıştır. Zira idari görevlerden 
Danıştay üyeliğine seçilenlerin üç yıl süre ile idari dairelerde çatışmaları prensibinin nicjbir yarar sağlamaya
cağı, tecrübesiz üyelerin birlikte çalışmalarına yol açacağı ve bundan da hizmetin zarar göreceği düşünülmüş
tür. 

16 nci maddesi, Kurulun oluşum şekli dikkate alınarak madde ibaşlığı ve organın ismi «İdari İşler Ku
rulu» olarak değiştirilmiş, ayrıca madde yeniden düzenlemeye tabi tutulmuştıur.r 

17 nci maddefsinde yer alan «idari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının» oluşum biçimi benim-
senmemliş ve bu dairelerin bütün başkan ve üyelerinden kurulması esası kabul edilerek madde buna göne ye
niden düzenlenmiştir. 

19 ncu maddesindelki Başjkanhk Kurulu yeni bir oluşuma tabi tutulmuş ve birinci fıkrası değiştiriılmıiştlir. 

21 nci maddesine Daire Başkanının kurula başkanlık edeceğine dair bir açıklılk getirilmiştir. 
22 nci maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmış, Başsavcıya Danıştay Başkanlar Kurulunun değil 

başkanın seçeceği ve (Başsavcılığa seçilme niteliğine sahip bir Danıştay üyesinin vekâlet etmesi esası öngörül
müştür. 

23 ncü maddesine açıklık getirilmiş ve ayrıca maddeye Devlet Başkanlığı ibaresi ilave olunmuştur. 
24 ncü maddesine bazı ilaveler yapılarak Danıştayın ilik derece mahkemesi olarak bakacağı işler genişletil

miştir. 
25 nci maddesinin ikinci fıkrasına açıklık getirilmiş ve madde yeniden düzenlemeye tabi tutulmuştur. 
26 nci maddesinin başlığına ve metnine «Uyuşmazlık ve» kelimesi ilaive edilmiştir. Zira bu daireler yal-

niizca davaları değil, dava dışında uyuşmazlıkları da çözüirnleyecefctir.. 
'27 nci maddesinin (c) bendi madde metninden çıkarılmıştır. Zira 37 nci maidlde daireler ara'sındak'i iş 

bölümünü düzenlemektedir. 
29 ncu maddesindeki «Görevlilerine» kelimesi «Görevlerine» olarak değiştirilmiş ve böylece maddi 

hata giderilmiştir. 
31 nci maddesinin (e) bendindeki «Karayolları Trafik Kanunu» ibaresi çıikarıtömış, ilgili diMcate alınarak 

32 nci maddede düzenlenen 8 nci daire görevlerine dahil edilmiştir. 

32 nci maddesinin (a) bendine «Köy» ilave:i yapılmıştır. 
33 ncü maddesine de «Köy» kelimesi ilave edilmiştir. 
35 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmuştur. 
36 mcı maddesi 37 nci madde olarak de alınmış ve görev bölümünün yâ içinde de yapılabilmesi görü

şü benimsenerek madde yeniden düzenlemeye tabi .ütülmüştür. 
38 nci maddesine 2 nci fıkra ilave edilmiş ve ıBakanlar Kurulunun düzenleyici işlemlerine karşı açılan da

vaların konusuna göre idari ve vergi dava dairelerinde görülmesi sağlanmıışitıır. 
4)1 nci maddesinde «Kurulun oluşumu dikkate alınarak» isim değişikliği yapılmıştır. 
42 nci maddesinde bentler yeniden sıralanmıştır. 
44 ncü maddesine iş bölümü ile ilgili kararların Resmi Gazetede yayımlanması hususu ithal edilmiştir. 
46 nci maddesinde «Kurulun oluşumu dikkate alınarak» isim değişikliği yapılmıştır. 
47 nci maddesine «Üye» kelimesi ilave edilmiştir. 
48 nci maddesine kamın teklifleri ilavesi yapılmıştır, 
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52 nci maddesine «Daireler arasında çıkan görev uyuşmazlıkları görevi» ilave edilmiştir. 
55 nci maddesinin 2 nci fıkrası yeniden düzendenmiş ve başkanın hangi kurullara başkanlık edeceğine 

dair açıklık getirilmiştir. 

56 nci maddesinin 3 ncü fıkrası değiştirilmiş ve Danıştay Başkanımın katılmadığı kurullara başkanlvekiHe-
rinin başkanlık edeceği hususu benimsenmiştir. 

59 ncu maddesine açıklık getirilmiş ve kurulların oluşum biçimleri ilgili maddelerinde belirtil d iğ inden 3 
ncü fıkra madde metninden' çıkarılmıştr. 

61 nci maddesi yeniden düzenlenmiş, savcıların Başsavcı adına ve onun yerine düşünce bildirmesi ku
rak benimısenm iştir. 

62 nci maddesi! 2 nci fıkrasına en kıdemli tetkik hakimlinin görevleri maddeye ilave edilmişlt'ir. 
65 nci maddesi 2 nci fıkrasına açıklık getirilmiş ve madde buna göre yenliden düzenlenmiştir. 
•66 nci maddesi yenliden düzenlemeye tabi tutulmuş ve bir fıkra ilave edilmiş Danıştay meslek mensupları 

ile yükseköğretim kurumlarının işbirliği sağlanmıştır. 

68 nci maddesinin son cümlesindeki duruma göre takdir edilir ibaresi kaldırılmış yerine karara bağlanır 
ibaresi ilave edl'miştir. 

70 ncli maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna istisnai hüküm ilave edilmiş tir. Gizli belgelerin gönderilme 
yetkisi tanınmış tır. 

76 nci maddesindeki «itdari Daireler Kurulu» «İdari işler Kurulu» olarak değiştirilımıişltir. 

78 nci madde metnindeki «Daireler» kelimesi çıkarılmıştır. Zira bu görevler kurullar 'tarafından yerine 
getirilmektedir. 

80 nci maddedeki «Daire» kelimesi madde metninden çıkarılmıştır. Zira bu hususlarda yalnızca kurul
lar göreVH kılınmıştır. 

82 nci maddeye 1402 sayılı (Kanunun özel hükmü eklenmiştir. 

83 ncü maddeden «Kasıtlı olmayan bir suçtan dolayı iki yıldan fazla hapis cezası hali» madde metnin
den çıkarılmıştır. Zira çeşitli kanunlarda bu yolda değişiklikler yapılmıştır., 

Tasarıya yeni bir madlde olarak 89, 90 ve 91 nci maddeler ilave edilmiştir. 
Tasarının '90 nci maddesi 93 ncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarımın 94 ncü maddesine «Tetkik Hâkimleri ve Savcıları» ilave edilmiştir. 
Geçici 3. madde metnine İçtüzük ilave edilmiştir. 

Geçici 8, IMaddesine ilave yapılacak dava dosyalarının karar verilmesine yer olmaksızın daire kurul
larının oluşumundan itibaren oribeş gün içinde devredileceği hükmü getirilmiştir. 

Geçici 9. IMaddeden, idari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları Kanunun oluşturulduğu ve seçime gerek 
kalmadığı ıjiçiin çıkarılmıştır. 

Geçici 10. (Maddede yalnızca İdari Daireler Kurulu, İdari İşler Kurulu olarak değiştirilmiştir, 

Geçici 1*3, maddeye açıklık getirilmiş ve Danıştay bünyesindeki bütün başkanların sıfatlarının kaldırıl
dığı hususunda açıklık getirilmiştir ve yeni atamalara kadar görevlerine devam edecekleri belirtiimiştir, 

Geçici 14, maddeye bir fıkra eklenmiş ve Danıştay Üyelerinden Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkla
rına atananların enaz üç yıl hizmet yapmaları esası getMlmişftir. 

Geçici 16. madde ilave edilmiş ve kaldırılacak olan Vergiler İtiraz, Vergiler Temyiz Komisyonları 
Başkan ve üyelerine dalha önce 5Ö1 sayılı Kanunla tanınan Danıştay üyeliğine seçime haklan saklı tutul
muştur. 

Geçici 17/ madde ilave edilmiş, beş yıl süre ile Danıştay Teitkik Hâkimliğine ve Savcılığına atanacak
larda lil nci maddede aranan çalışma süresine bakılmayacağı esası getirilmiştir, 
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Geçici 16. ımad'de 18 noi madde olarak yeniden düzenlemeye tabi tutulmuş ayrıca bir fıkra ilave edile
rek dava açma ve müracaat sürderi hakkında 5211 sayılı Kanun hükümlerinlin uygulanması sağlanmıştır. 

Yeni Kurulan Bölge tdare Mahkemderi, Vergi Mıahıkemdieri ve tdare Mahkemeleri- nedenliyle doğabi
lecek iş yükü dikkate alınarak tasarıya Geçici 19 ncu maidde ilave edilmiştıir. 

97 ve 98 nci maddder yürürlük ve yürütmeye ilişkindir. 
Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Sözcü 
Zeki GÜNGÖR 

Hv. Hâkim Albay 

Üye 
Mustafa ŞAHİN 

Hâkim 'Albay 

Üye 
İlhan Köseoğlu 
Hâkim Albay 

Üye 
Sait REZAKİ 

Adalet Bakanlığı Kanunllar Plan 
ve Araş. Gn, M'd. Müşavir 

Üye 
Bahattin ABLUM 

îçişlerıi Bak., 
Başhukuik Müş. 

Üye 
Mehmet KARADUMAN 

Maliye Bakanlığı 
Gelirler Gn. M d. Başyardımcısı 

Üye 
Nahit ERUZ 

Gümrük ve Tekd Bak. 
Gelir Gn. Müdürü 

Üye 
Güven DİNÇER 
Danıştay Üyesi 

Üye 
Rıfkı ERGİN 

Vergiler Tem'yiz 
Komıisyonuı üyesi 

«Milli GüVenTtik Konseyi 
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•HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Danıştay Kanunu Tasarısı 

•BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Danıştay : 

MADDE 1. — Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, da
nışma ve inceleme merciidir. 

Bağımsızlık ve Yönetim : 

MADDE 2. — 1, Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına aittir. 
2. Danıştayın (hükümetle ilgili işleri Başbakanlık aracılığı ile yürütülür. 

Danıştay Meslek Mensupları : 

MADDE 3. — Danışjtay meslek mensupları Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay Başkanve-
killeri, Daire Başkanları ile üyelerdir. 

Teminat : 

MADDE 4. — Danıştay Başkanı, Biaşsiavcı, Başkanvekalleri, Daire Başkanları ve üyeler Yüksek Mahkeme hâ
kimleri oiaralk Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların kendilerine sağladığı teminat altında görev yapar
lar, 

Karar Organları : 

MADDE 5. — Danıştay karar organları şunlardır : 
a) Daireler, 
t>) İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 
c) Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 
d) İçtihatları Birleştirme Kurulu, 
e) Danıştay Genel Kurulu, 
f) İdari Daireler Kurulu. 
g) Danıştay Başkanlık Kurulu, 
h) Yüksek Disiplin Kurulu, 
i) Disiplin Kurulu. 

Genel Sekreterlik : 

MADDE 6. — 1. Danıştay Başkanının seçeceği bir üye Danıştay Genel Sekreterliği görevini yapar. 
2. Birinci sınıfa ayrılmış Danıştay tetkik hâkimlerinden veya savcılarından en çok ikisi Genel Sekreter Yar

dımcısı olarak görevlendirile'biliır. Genel Sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar savcı, tetkik hâkimi ve memur 
verilir. 

İdari Hizmetler : 

MADDE 7. — Danıştayda Özlük İşleri, Evrak, Levazım, Kitaplık ve Yayın, Tasnif, Arşiv, Özel Kalem 
müdürlükleriyle bu Kanunda yazılı ve ihtiyaca göre kurulacak bürolar ve kalemler bulunur. 

Milli Güvenlik Konseyi , (S. Sayısı : 309) 
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ADALET KOMİSYONU METNİ 

Danıştay Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Danıştay : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Bağımsızlık ve Yönetim : 

MADDE 2, — Tasarının 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Danıştay Meslek Mensupları : 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Teminat : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Karar Organları : 

MADDE 5. — Danıştayın karar organları şunlardır: 
a) Daireler, 
b) Danıştay Genel Kurulu, 
c) İdari İşler Kurulu, 
d) İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 
e) Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 
f) İçtihatları Birleştirme. Kurulu, 
g) (Başkanlık Kurulu, 
ıh) 'Yüksek Disiplini Kurulu, 
i) Disiplin Kurulu. 

Genel Sekreterlik : 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

İdari Hizmetler : 

MADDE 7. — Danıştay'da özlük İşleri, Evrak, Levazım, Kitaplık ve Yayın, Tasnif, Arşiv, Sosyal ve İda
ri İşler, Özel Kalem Müdürlükleriyle bu Kanunda yazılı ve ihtiyaca göre kurulacak bürolar ve kıalemler bu
lunur. 

ıMi'Ui Güvenlik Konseyi ı(S. 'Sayısı1 : 309) 
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(Hükümetlin Teklifi) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Nitelik, Seçim ve Atanma 

\ 
Danıştay Üyelerinin Nitelikleri : 

MADDE 8. — 1. Danıştay üyeleri; 
a) İdari yargı hâkim ve savcılığı, 
<b) Yargıtay, Askeri Yargıtay, Sayıştay Başkan ve üyeliği; üst düzey yöneticiliği, yükseköğrenim kurum

larında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlüğü; 'bakanlıklarda başhukulk müşavirliği veya birinci 
hukuk müşavirliği, 

görevlerini yapanlar arasından seçilir. 
2. İdari yargı hâk'im ve savcılarının Danıştay üyeliğine seçilebilmeleri için birinci sınıfa ayrıldıktaın sonra 

en az altı yıl bu görevlerde başarı ile çalışmış olmaları ve birinci sınıfa ayrılma niteliğini kaybetmemeleri ge
reklidir. 

3. İdari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet 
memuriyetinde oribeş yıl, yukarıda sayılan görevlerde toplam olarak altı yıl çalışmış bulunmaları, birinci de
rece aylığını kazanılmış halk olarak almış ve hâkimliğin gerektirdiği ahlak ve seciyeye sahip olmaları 'gerekli
dir. 

Üye Seçimi : 

MADDE 9. — 1. Danıştay üye kadrolarının dörtte üçü idari yargı hâlkim ve savcılığından, dörtte biri ise 
diğer görevlerden seçileceklere ayrılır. 

2. İdari yargı hâkim ve savcıları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca; diğer görevlerde bulunanlar 
ise, Devlet Başkanınca Danıştay Üyeliğine seçilirler. 

3. Danıştayda boşalan üye sayısı dördü bulunca, dördüncü üyeliğin boşaldığı tarihten itibaren en geç üç 
gün içinde durum Danıştay Başkanlığınca Adalet Bakanlığına duyurulur. 

4. Devlet Başkanı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu duyurudan sonra en geç iki ay içinde 
seçim yapılır. 

5. İdari yargı hâkim ve savcılığından Danıştay üyeliğine seçilenler önce Bölge İdare Mahkemesi Başkanlık
larında görev yaparlar. Danıştaydaki üye münhalleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Bölge İdare Mah
kemeleri Başkanlığında bulunan Danıştay üyelerinden tamamlanır. 

Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanlarının Nitelikleri, Seçimleri ve Görev Süre
leri : 

MADDE 10. — 1. Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekileri ve Daire Başkanları kendi üyeleri arasından 
Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilirler. 

2. Danıştay Başkanı ve Danıştay Başsavcısı seçilebilmek için sekiz yıl, Başkanvekiîi ve Daire Başkanı seçi-
lebilmıek için altı yıl süre ile Danıştay üyeliği yapmış olmak zorunludur. 

3. Başkanvekillerinden biri idari dava daireleri, diğeri de vergi dava daireleri 'başkan ve üyeleri arasın
dan seçilir. 
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(Adalet Komisyonu Metni) 

'İKİNCİ İBÖUÜM 

Nitelik, Seçim ve Atanma 

Danıştay Üyelerinin Nitelikleri: 

MADDE 8. — 1. Danıştay Üyeleri: 
a) İdari yargı hâkim ve savcılığı, 
b) Bakanlık, Müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, elçilik, valilik, 
c) Generallik, amirallik, 
d) Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği, 
e) Genel ve katma bütçeli dairelerde genel müdürlük veya en az bu derecedeki tetkik ve 'teftiş kurul baş

kanlıkları, 
f) Yükseköğrenim kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlüğü, 
g) 'Bakanlıkların başhükuk müşavirliği veya birinci hukuk müşavirliği veya 'Maliye Bakanlığında bu derece

lerdeki hukuk müşavirliği, müşavir avufcaitlığı veya muhakemat müdürlüğü, 
Görevlerini3 yapanllaırf arasından seçilir. 
2. İdari yangı hâkim ve savcılarının Danıştay üyeliğine seçilebilmeleri için birinci sınıfa ayrıldıktan sonra 

en az üç yıl bu görevlerde başarı ite çalışmış olmaları ve birinci sınıfa ayrılma niteliğini kaybetmemeleri gerek
lidir. 

3. (İdari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin yükseköğreriimlerini tamamladıktan sonra devlet 
hizmetinde yirmi yıl, yukarıda sayılan görevlerde toplam olarak en az üç yıl çalışmış bulunmaları, birinci de
rece aylığını kazanılmış hak olaralk almaları ve hâkimliğin gerektirdiği ahlâk ve seciyeye sahip olmaları şart
tır. 

Üye Seçimi : 

MADDE 9. — 1. Danıştay'da boşalan üyeliklerin döı'tte üçü idari yargı hâkini ve savcılığından, dörtte 
biri ise diğer görevliler arasından seçilir. 

2. (İdari yargı hâkim ve isavcıları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca; diğer görevlerde bulunanlar 
ise, DeVlet Başkanınca Danıştay üyeliğine seçilirler. 

3. Danıştay'da boşalan üye sayısı dördü bulunca, dördüncü üyeliğin boşaldığı tarihten itibaren en geç 
üç gün içinde durum Danıştay Başkanlığınca Başbakanlığa ve Adalet Bakanlığına duyurulur. 

4. Devlet Başkanı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu duyurudan sonra en geç iki ay içinde se
çim yapılır. 

Danıştay Başkanı, Başsavcısı, BaşkanvehiUeri ve Daire Başkanlarının Nitelikleri, Seçimleri ve Görev Süreleri: 

'MADDE 10. — 1. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanları kendi' üyeleri ara
sından Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilirler. 

2. Danıştay 'Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için sekiz yıl, iBaşkanvekili ve Daire Başkanı seçilebilmek 
için altı yıl süre ile Danıştay üyeliği yapmış olmak zorunludur. 

3J iBaşkanvekiUerinden biri idari dava daireleri, diğeri de vergi dava daireleri başkan ve üyeleri arasın
dan seçilir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

4* Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkiam Vekilleri ve Daire Başkanlarının 'görev Süreleri dört yıldır. Süre
si bitenler yeniden seçilebilirler, ancak aynı göreve iiki dönem seçildikten sonra bir dönem geçmeden tekrar 
bu göreve seçilemezler; yeniden seçilemeyenler ile seçime girmeyenler veya süreleri dolmadan' bu görevler
den çekilenler Danıştay üyeliği görevlerine devam ederler. 

5. Seçim, görev sürelerinin biteceği tarihten onibeş gün önce veya diğer sebeplerle boşalma tarihinden! (iti
baren onbeş gün içinde yapılır. Çalışmaya ara verme süresi bu sürenin hesabında nazara alınmaz. 

6. Seçime katılmak 'isteyenler seçim gününden önce Danıştay Başkanlığına yazı ile ibaşvurabüeeekleri gi
bi, toplantıda oylamaya başlamadan önce sözlü olarak da istekte bulunabilirler veya teklif edilebilirler. 

7. Seçim gizli oyla yapılır. l'Jk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim üçüncü oylamada en çok oy alan iki 
aday arasında yapılır. Dördüncü oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa seçim, yenliden aday gösterilerek tekrarla
nır. 

8. Genlel Kurulun 'bu seçim için yapacağı toplantılarda üye tam sayısının en az dörtte üçünün hazır bu
lunması şarttır. 

Danıştay Tetkik Hâkimi ve Savcılarının Atanmaları ve Dairelere Verilmeleri : 

MADDE l'l. — 1. Danıştay tetkik hâkimleri ile savcıları, 'beş yıl meslekte hizmet 'etmiş ve olumlu sicil 
almış idari yargı hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanırlar. 

2. Danıştay tetkik hâkimlerinin görev yerleri, Danıştay Başkanı tarafından belirlenir. Görev yerleri, aynı 
usulle değiştirilir. îdari Ibakımıdan zaruret olmadıkça bir sicil devresini geçmeden görev yerleri değiştirilemez. 
Sicil devresi en az altı aydır. 

3, Tetkik hâkimlerinin görev yaptikları kurul ve daireler, yönetmelikte belirlenecek esas ve sürelere göre 
değiştirilir. 

Memurların Nitelikleri ve Atanmaları : 

MADDE 12. — Bu Kanunun 7 nci maddesinde yazılı memurların, Devlet Memurları Kanununda gösteri
len nitelikleri haiz olmaları gereklidir. Bunlar Danıştay Başkanlığınca atanırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Daire ve Kurullar 

Daireler : 

MADDE 13. — 1. Danıştay, sekizi dava ve ikisi de idari olmak üzere on daireden oluşur. 
2. Her daire bir başkan ve en az dört üyeden kujrulur, görüşme sayısı beştir, kararlar çoğunlukla veri

lir. 
3. Dairelerde yeteri kadar tetkik hakimli bulunur. 
4. (Her dairede, ayrıca bir yazı işleri müdürünün yönetimi altında bir kalem bulunur. Kalem, yazı ve 

tebliğ işlerini yürütür. 

Başkan ve Üyelerin Dairelere Ayrılmaları : 

MADDE 14. — 1. Daire Başkanları belirli bir dal renin başkanı olarak seçilirler. 
2. Üyeler, Danıştay Başkanlık Kurulunun kararı ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin icaplarına göre, daire

leri aynı usulle değiştirilebilir. 
3. Danıştay dava dairelerinde görev yapacak üyelerin yükseköğrenimlerini hukuk ve hukuk bilgisine 

programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilimler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye dalarında yapmış ol
maları gereklidir. 

MilEi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 309) 
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:(Adaiet Koımisyoinu Metni) 

4. Danıştay 'Başjkam, Başsavcısı, Başkanvekİleri Ve Daire Başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Süresi 
bitenler yenliden seçilebilirler, yeniden seçilemeyenler ile seçime girmeyenler veya süreleri dolmadan bu görev
lerden çekilenler Danıştay üyeliği görevlerine devam ederler. 

5. Seçim, görev 'sürelerinin biteceği tarihten onıbeş 'gün önce veya diğer sebeplerle boşalma tarihinden iti
baren onlbeş gün içinde yapılır. Çalışmaya ara verme süresi bu sürenin hesabında nazara alınmaz. 

6. Seçime katılmak isteyenler seçim gününden önce Danıştay Başkanlığına yazı ille başvurabilecekleri gi
bi, toplantıda oylamaya başlanmadan önce sözlü olarak da istekte bulunabilirler veya teklif edilebilirler. 

7. 'Seçim gizli oyla yapılır. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim üçüncü oylamada en çok oy alan 
iki aday arasında yapılır. Dördüncü oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden aday gösterilerek 
tekrarlanır. Şu kadar ki, bundan sonraki üç oylamada sonuç alınamazsa dördüncü oylamaida en çok oy akn 
seçilmiş sayılır., 

8. Genel Kurulun bu seçim için yapacağı toplantılarda üye tam sayısının en az dörtte üçünün hazır bulun
ması şarttır. 

Danıştay Tetkik Hâkimi ve Savcılarının Atanmaları ve Dairelere Verilmeleri: 

MADDE 11. — Tasarının l'l nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Memurların Nitelikleri ve Atanmaları : 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Daireler : 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Başkan ve Üyelerin Dairelere Ayrılmaları : 

MADDE 14. — 1. Daire Başkanları belirli bir dahinin başkanı olarak seçilirler. 
2. Üyeler, Danıştay Başkanlık Kurulunun kararı ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin icaiplaona göre, daire

leri aynı usulle değiştirilebilir. 
3. Dava dairelerine ayrılacak üyelerin Hukuk veya Siyasal Bilgiler veya İktisat Fakülteleri ile iktisadi 

ve Ticari İlimler Akademileri yahut öğrenim İtibariyle bunlara eşit yerli, yabancı memleket fakülte veya yük-
sekokuUarından mezun olmaları şarttır. 

ıMilli GüVemlıik Konsey] (S. Saiyîlsi : 3ÖÖ) 
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(Hükümetlin Teklifi) 

4, idari görevlerden Danıştay Üyeliğine seçilenler en az ,üç yıl idari dairelerde görev yaptıktan sonra da
va dairesinde görev yapabilirler. 

5. iDairelerde vukulbulacak noksanlıklar, diğer dairelerden üye alınmak suretiyle tamamlanır. Bu üyeler 
Danıştay Başkanlık Kurulunun kararı ile önceden (tespit edilir. 

Danıştay Genel Kuruttu : 

MADDE 15. — 1. Danıştay Genel Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekilleri, Daire Başkan
ları ve Üyeler ile Genel Sekreterden oluşur. 

2. Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısı başkan ve üyeler tam sayısının yarısından fazlasıdır. 
3. Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın 'bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sa

yılır. Genel Korulun toplanttı yeter sayısına ilişkin özel hükümler saklıdır. 

İdari Daireler Kurulu : 

MADDE 16, — 1. İdari Daireler Kurulu, idari daireler IBaşkan ve üyeleri dile her yıl Genel Kurulca 
seçilecek on dava dairesi üyesinden oluşur. 

2. Bu Kurula Danıştay Başkanı veya Başkanveldllerinden (biri 'başkanlık dder. 
3. Toplanıma ve görüşme yetersayısı onlbeşltir. Kararlar oyçokluğu ile verilir. 
4. Memurlarım yargılanması ile ilgili işlerin görüşülmesinde, incelemen kararı veren daire başkan ve üyele

ri toplantıya katılamazlar. Bu (toplantılarda toplanma ve görüşme yetersayısı omlbirdir. 
5. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taralf çoğunluğu sağlamış sayılır. 
6. İdari Daireler Kuruluna yeteri kadar tetkilk hâkimi ve memur verilir. 

İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları : 

MADDE 17. — 1. İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, İdari Dava Dairelerinin Başkanlarıyla bu daire
lerden her ıbMnin kendi aralarından !bir yıl için seçeceği ikişer üyeden oluşur.; 

2. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, Vergi Dava Dairelerinin başkanlarıyla bu dairelerden her biri
nin kendi aralarından bir yıl için seçeceği ikişer üyeden oluşur. 

3J Bu kurulların toplanma ve görüşme sayısı onüçtür. İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna İdari Da
va Dairelerinden, Vergi Dava Daireleri Genel Kuruluna Vergi Dava Dairelerinden seçilen Danıştay Başkan-
veküli 'başkanlık eder. 

4. Kurulların üye noksanlıkları ilgili daireden kıdem sırasıyla alınacak üyelerle tamamlanır. 
5. Bu kurullarda (kararlar oyçokluğu ile verilir. 
6. Her kurula yeteri kadar tetkik hâkimi ve ımemur verilir. 

İçtihatları Birleştirme Kurulu : 

MADDE 18. — 1. İçtihatları Birleştirme Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekilleri, Dava 
Daireleri Başkanları ve üyelerinden kurulur. 

2, Toplanma ve görüşme yetersayısı en az otuzlbirdir. Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en 
kıdemsiz üye kurula katılmaz. 

3.| Esas IhaıkkındaJki kararlar, ıbıirinci toplantıda Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile, 'bu toplantıda 
karar yetersayısı sağlanamaz lise iıktinci toplantıda mevcudun oyçokluğu ile verilir. KuıruCun dağar kararlan 
oyçokluğu ille yerilir. 

4- lİçtihatları Birleştirme Kuruluna yeteri kadar tetkik hiâıkiımi ve ımemur verilir. 

(Milli Güvenlik Konseyi) ı(S, Sayısı' : 3.K»> 



— 15 — 

(Adalet Komiisyonu 'Metini) 

4. Dairelerde vukubulacafc noksanlıklar, diğer dairelerden üye alınmak suretiyle tamamlanır. Bu üyeler 
Danıştay Başkanlık Kurulunun kararı ile önceden tespit edilir. 

Danıştay Genel Kurulu : 

MADDE 15. — Tasarının 15 noi maddesi aynen ^nimsenmı'ştir. 

İdari İşler Kurulu : 

MADDE 16. — l.vtdari İşler Kurulu, lidaıri daireler ^Başkan ve üyeleri lifle 'her yıl Genel Kurulca seçi
lecek on dava idaliresii Başkan ve üyesinden oluşur. 

2ı (Bu Kurula Danıştay Başlkanı veya Başkanve kilerinden biri başkanlık eder. 
3. Toplanma ve görüşme ydfcer sayısı onibeşUiir. 
4. ıMermMîlarıın yargılanması ide tiılgi'l'i 'işlerin görü şülmesiinlde, (incelenen Ucaırarı veren ıdaire başlkan ve üye

leri toplantıya ıtoaitıîaimiazll'ar. Bu toplantılarda Hoplama ve görülşmıe yeter sayısı ombirdir. 
5. Kararlar oyçoMugu ile verilir. Oylarda eşjiltlliiık hallinde Başkanın bulunduğu ıtaraf çoğunluğu sağJümış 

sayılır. 
6< İdari İşler Kuruluna yelteri Ikadar tetiklik hâkimi ve ımemur verilir. 

idari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları : 

MADDE 17. — 1. İdari Dava Daireleri G'enel Kurulu, İdari Dava Dairelerinin Başkanlarıyla üye'tarin-
den; Vergi Dava Daireleri Geneli Kurulu, Vergi Dava Dairelerünlin Başkanlarıyla üyelerinıdeın oıluışur. 

2J Dava Dasiröleri Genel Kurullarına Danıştay Baş kanı veya Vekillilerinden biri başkanılıik eder. 
3. iBu kurulların toplanlma ve görüşme yeter sialyısı onyddidir, toplantıda hazır bulunanllar çift sayıda 

olursla en 'kıldemısıiz üye kurulla fkaıtıllmaz. 
4. >Bu 'kurullarda kararlar oyçokluğu ile verilir. 
5. Her kurulla yeterli 'kadar tetkik hâlklimji ve miemur verilir. 

İçtihatları Birleştirme Kurulu : 

MADDE 18. — Tasarımın 18 noi mıalddesli aynen beraimsemmıişttir. 

Milllıi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 300) 
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Danıştay Başkanlık Kurulu : 

MADDE 19. — 1. Danıştay Başkanlık Kurulu, Danıştay Başkanının Başkanlığımda ikisi daire başkanı, 
tilkisi de üye ©Oimialk üzere dört asili ve biri Dair© Başkanı, biri üye olmak üzlere iki yedek üyeden oluşur. 

2. Asıl ve yedek üyeler iki yıl için Genel Kurulca seçillir. Danış/tay Başkanlık Kuruluna aynı daireden 
ib'irdemı f aizla üye seçilemez, 

3. Mazeretli hainde Danıştay Başkanına kıdemli Başkanvekili, asıl üyelerin mazereti halinde de toplan
tıya yedekleri katılır. 

A.< Başsavcılığı ilgilendiren işler ile Kurulca lüzum görülen diğer işlerin görüşütaıesinde Başsavcı toplan
tılara katılır ve oy kullanır. 

5. Kararlar oyçokluğu ile verilir. 
6. Oylarda eşlifllik hallinde ıbaşdcanın «bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

Yüksek Disiplin Kurulu : 

MADDE 20. — 1. Yüksek Disiplin * Kurulu, her takvim yılı başında, Danıştay Genel Kurulunca her dai
reden seçilecek birer üye ile üçü Dava Daireleri ve biri de tdari Daireler Başikanları arasından seçilecek dört 
Daire Başkanından kurulur. Kurula en kıdemli Daire Başkanı başkanlık eder. Danıştay Başsavcısı Kurulun 
tabii üyesidir. 

2. Kurula iki Daire Başkanı ve beş üye yedek olarak seçilir, 
3. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve üçlte iki otyçökluğu ile karar verir. 
4. Kurul üyeliklerinde boşalma halinde, boşalan yer için en çok on gün içinde Genel Kurulca birinci fık

radaki esaslara göre yeniden seçim yapılır. 
5. Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 

Disiplin Kurulu : 

MADDE 21. — Disiplin Kurulu, Genel Kurulun her takvim yılı başında seçeceği bir Daire Başkanıyla 
bir üyeden ve birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik hâkimi ile bir 'savcıdan oluşur. Aynı şekilde birer yedek seçilir. 
Genel Sekreter Kurulun tabii üyesidir. Kurul oyçokluğu ile karar verir. 

Başkanlara ve Başsavcıya Vekalet : 

MADDE 22. — Danıştay Başkanlığının boşalması, Danıştay Başkanının izinli veya özürlü olması halle
rinde Başkartvekilleninden en kıdemlisi Danıştay Başkanına 'vekâlet eder. 

2. Dairelerde kıdemli üye .Başkana vekâlet eder. Başsavcıya Danıştay Başkanlık Kurulunun seçeceği ve 
Başsavcılığa seçilme niteliğine sahip bir Danıştay üye i vekâlet eder. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Danıştayım, Daire ve Kurulların Görevleri 

Danıştayın Görevleri : 

MADDE 23. — Danıştay : 
a) İdare mamkemelerti ve vergi mahkemelerinden verilen ve temyiz yollu açık bulunan kararlara karşı tem

yiz istemlerini inceler ve karara bağlar, 

b) Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar. 

Millli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 309) 
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KAdafot Komisyonu Metni) 

Danıştay Başkanlık Kurulu : 

MADDE 19. — 1. Danıştay Başkanlık Kurulu; Danıştay Başkanının Başkanlığında, başikanvökilleri (ile Ge
nel Kurulca Seçilecek biner idari, idari dava ve vergi dava daireleri baışjkanliarı ve bir üyeden oluşur. Ayrıca 
aynı şeUcilde ibirer Ibaşıkan ve bir üye yedek üye olarak seçilir. 

2J Asıl ve yeddk üyeler iki yıl için Genel Kurulca seçilir. Danıştay BaşkanMc Kuruluna aynı daireden 
birden fazla üye seçilemez. 

3J IMaızeretıi hailinde Danıştay -(Başkanına ıkıdemli Başlkanıveikü, asıl üyelerin mazeretli halinde de top-
laınltıya yedekleri kaltılır. 

4j Başsavcılığı ilgilendiren işler ile Kurulca lüzum 'görülen ıdiğer üşilierin görüşülmesinde Başsavcı toplan
tılara ikıatıür ve oy kullanır. 

5< KJaırarlıar oyçokluğu ile vertillıir. 
6, lOyiarda eşi/tik faalinde başkanın bulunduğu ta raf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

Yüksek Disiplin Kurulu : 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci ımaddesi aynen benimsenmiştir. 

Disiplin Kurulu : 

MADDE 21. — Disiplin Kurulu, Genel Kurulun her (takvim yılı başında seçeceğÜ bir diaiire başkanıyla 
bir üyeden Ve birinci sınıfa ayrılmış bir tetöciik hâkimi ile bir Danıştay ısavcıısınıdan oluşur. Aynı şekilde birer 
yedek seçilir. Genel Sekreter Kurulun tabiü üyesidir. Daire Başkanı Kurula başkanlMk eder. Kurul oyçok
luğu ille karfar verir. 

Başkanlara ve Başsavcıya Vekâlet : 

MADDE 22. — H. Danıştay Başkanlığının boşalması, Danıştay Başkanının izirü veya özürlü olması 
hallerinde Başkanvekillerinden en kıdemlisi Danıştay Başkanına vekâlet eder. 

2. Dairelerde en (kıdemli üye başkana vekâlet eder. Başsavcıya Danıştay Başikanımın seçeceği ve Baş 
savcılığa seçilme niteliğine sahip bir Danıştay üyesi vekâlet eder. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Daniiştayın, Daire ve Kuruların Görevleri 

Danıştayın Görevleri;. 

İMADDE 23. — Danıştay : 
ıa) İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinden verilen kararlara karşı ıtemytiz isltemnlerinli inceler ve 

(karara bağlar. 

ıb) Bu (kanunda yazık (idari davaları ilk ve son de rece mahkemesi alarak karara bağlar. 

IMM Güvenlik KanseyJl \(S. Sayurt : &0&) 
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•Pükürnetâfl Teklifi); 

c) Başbakanlık veya Balkanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve (teklifleri hakkında görüşünü bildi
rir, 

d) Tüzük tasarılarını ve imtiyaz sözleşme ve şartlaşmalarını inceleyerek görüşünü bildirir. 
e) Başbakanlık tarafımdan gönderilen ber türlü konu hakkında görüşlünü bildirir, 
f) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar. 

İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülecek Davalar : 

MADDE 24. — Danıştay ilk derece mahkemesi olarak : 
a) 'Bakanlar Kurulu kararlarına, 
b) Müşterek kararnamelere, 
c) Bakanlıkların: düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru

luşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere, 
d) Danıştay îdari Dairelerinden veya idari Daireler Kurulundan verilen kararlar üzerine uygulanan ey

lem ve işlemlere, 
e) Birden çok idare ve vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere, 
f) Yabancı ülkelerde görevli makamlarca alınan kararlara, 
g) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına, 
Karşı hukuka aykırılık iddiası ile menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılacak iptal ve hakları ihlâl edi

lenler tarafından açılacak tam yargı davaları ile imtiyaz sözleşmelerinden doğan idari davalara bakar ve karara 
bağlar. 

Temyiz Yoluyla Danıştayda Görülecek Davalar: 

MADDE 25. — 1. tdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen ve kesin olmayan nihai kararlar Da-
nıştayda temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır. 

2. Sayıştayın yangı kararlarına karşı açılan davalar Danıştayda temyiz yoluyla incelenir ve karara bağ
lanır. 

İdari Davalarda Görev : 

MADDE 26. — idari davalar, üfcuincü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedind, sekizindi, dokuzuncu, onuncu 
dairelerde incelenir ive karara Ibağlanır.-

Üçüncü Dairenin Görevleri : 

MADDE 27. — ÜoÜnctü Daire : 
a) Vergi Malhkemieleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmmazlıfcilaırda ve bağlantılı davalarda mer

ci tayininle, 
lb) Vergi, resim ve harçlarla ijgil olup diğer vergi dava dairelerinin görevleri dışında kalan işlere, 

c) Vergi işlerine bakan dairelerin görevlerine giren işlerden Danıştay Başkanlık Kurulunca eşitlik sağ
layacak biçimde yapılacak ayırım üzerine belirlenecek olanlara, 

ilişkin dava ve işleri çözümler. 

(Milli Güvenlik Konseyi (S.. Sayısı' : 3Ö9) 
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c) Başbakanlık veya ©akanlar Kurulunca gönderilen ikanıun ıtasarı ve iteklifİleri hakkında görüşünü bil
dirir. 

d) 'Tüzülk tasarılarını ve lilmltiyaz sözleşme ve şartlaşmalarını inceler. 
e) Devlet Başkanlığı Ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü bildirir. 
f) IBu kanunla ve diğer kanunlarla verilen görev lieri yaipar. 

ilk Derece Mahkemesi Olarak Danıştayda Görülecek Davalar : 

IMADDE 24. — 1. Danıştay ilik derece mahlkeırnesi 'dlaraik : 
a) (Baikanllıaır Kurulu Kararlarına, 
te) Müşterek Kararnamelere, 
c) Başbakanca alınan kararlara, 
d) Bakıariıkların düzenleyici lişlemileri ile kamu kuruluşları Veya kamu Ikurumıu niteliğindeki tmıesllıek 

kuraluşlarıınca çılkarılan ve ülke çapında uygulanaciaflc düzenleyici liışlemılere, 
e) Danıştay İdari Dairelerince veya idari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan ey

lem ve işlemleırıe, 
If) (Birden çok lildaıre Veya vergli mahkemesinin yetlkıi akınına giren üslere, 
ıg) Yabancı ülkelerde görevi makamlarca alınan kararlara, 
ıh) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına, 
li) Yükseköğretim Kuruıkı, YüikSelköğreltilm Deneülame Kurulu, Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Mer

kezi., Üniversitelerarası Kurull kararlarına, 
j) Vergi Usul Kanunu gereğince şikâyet yoluyla vergli düzeltme ıtalerJlerinıin reddine İlişkin işlemlere, 
IKarşı açılacak ipital Ve tam yargı davaları file imtiyaz «ödeşmelerinden doğan -idari 'davaları çözümler. 
I* Danıştay, il merkezli belediyeleri iılie il özel ida relerimin seçilmiş organlarının orgamilıik sıtfaltrtarını kay

betmeleri ıhiaklkınidaM lüsiteımDeıiini lüneel'er ve karara bağlar, 

Temyiz Yoluyla Danıştayda Görülecek Davalar : 

MADDE 25. — 1. İdare Mahkemeleri ile Vergi Malıikemdıerinoe verilen mlihaıi kararlar Danıştayda 
temyiz yoluyla inöellıettııir ve Ikarara bağlanır. 

2, İSayıştayın, gerçek veya tüzelkişilerin halkalarını ihlal öden yargı kararlarınla Ikaırşı açılan davalar Da
nıştayda temyiz yoluyla linoelenir ve 'karara 'bağlanır. 

İdari Uyuşmazlık ve Davalarda Görev : 

MADDE 26. — İdari uyuşmazlıklar ve davalar, üçüncü, dördüncü, beşindi, altıncı, yeiddnci, sekizinci, 
ddkuzumcu, onuncu dairelerde ve 'İdari ve Vergi Dava Daireleri Geneli Kurullarında limcelenlir ve karara 'bağ
lanır. 

Üçüncü Dairenin Görevleri : 

MADDE 27. — Üçüncü Daıire : 
a) Vergli Mahkemeleri arasında görev ve yetikiye ilişiklin uyuşmazdıkdaırıda ve İbağlantılı davalarda mercii 

(tayinline, 

ıb) Vergi, reisim ve harçlarda dılgjili olup diğer vergi dava ıdaireHerinkı görevleri 'dışında kalan »işlere, 
İlişkin dava ve işleri çözümler, 
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Dördüncü Dairenin Görevleri : 

MADDE 28. — Dördüncü Daire, Gelir ve Kurumlar Vergilerine ilişkin davaları çözümler. 

Beşinci Dairenin Görevleri : 

MADDE 29. — Beşinci Daire, Kamu görevlerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları 
çözümler. 

Altıncı Dairenin Görevleri : 

MADDE 30. — Altıncı Daire : 
a) îmar, kamulaştırma ve yıkma işleri ile bunlara bağlı işlere, 
b) Eski eserler mevzuatından doğan uyuşmazlıklara, 
ilişkin davaları çözümler. 

Yedinci Dairenin Görevleri : 

MADDE 31. — Yedinci Daire : 
a) Gümrük ve Gider Vergileri ile ithale ilişkin vergilere, 
b) İşletme Vergisine, 
c) Karayolları Trafik Kanunu ile Motorlu Kara Taşıtları ve Taşıt Alım Vergilerine, 
d) Veraset ve İntikal Vergilerine, 
e) Damga Vergisine ve Dış Seyahat Harcamaları Vergilerine, 
tteşkiin davaları çözümler. 

Sekizinci Dairenin Görevleri : > 

MADDE 32. — Sekizindi Daire : 
a) Belediye, özel idare ve köyleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına, 
b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusuna, 
c) Sınır, iskân, toprak edinme mevzuatına, 
d) Maden, taşocakları ve orman mevzuatına, 
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatına, 
f) Öğrenci ve öğrenim işlerine, 
g) Esnaf derneklerinin feshi konusuna, 
İlişkin davaları çözümler. 

Dokuzuncu Dairenin Görevleri : 

MADDE 33. — Dokuzuncu Daire : 
a) Emlak Vergisine ve Emlak Alım Vergisine, 
b) Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine, 

c) Belediye ve Özel İdare Vergi, resim ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, 
d) Harçlar Kanununa, 
İlişkin davaları çözümler. 
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Dördüncü Dairenin Görevleri : 

MADDE 28. — Tıaısaıranın 28 noi maddesi aynen benimsenmiştir. 

Beşinci Dairenin Görevleri : 

MADDE 29. — (Beşinci Daıire, Kamu görevlieriilne ait mevzuafctaın doğan uyuşmazıliklara ilişkin davaları 
çözümler. 

Altıncı Dairenin Görevleri : 

MADDE 30. — Tasarının! 30 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yedinci Dairenin Görevleri : 

MADDE 31. — Yedinci Daire : 
a) Gümrük ve gider vergileri ile ithale ilişkin vergilere, 
b) İşletme Vergisine, 
c) Motorlu Taşıtlar ve Taşıt Alım vergilerine, 
d) Veraset ve İntikal vergilerine, 
e) Damga ""Vergisine ve Dış Seyahat Harcamaları vergilerine, 
İlişkin davaları çözümler, 

Sekizinci Dairenin Görevleri : 

MADDE 32. — Sekizinci Daire •: 
a) Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına, 
b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusuna, 
c) Sınır, iskân, toprak edinme mevzuatına, 
d) Maden, taşocakları ve orman mevzuatına, 
e) 'Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatına, 
f) Öğrenci ve öğrenim işlerine, 
g) Esnaf derneklerinin feshi konusuna, 
h) Karayolları Trafik Kanununa, 
İlişkin davaları çözümler. 

Dokuzuncu Dairenin Görevleri : 

MADDE 33. — Dokuzuncu Daire : 
a) Emlak Vergisine, 
b) Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine, 

c) Köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara 
ait tarifelere, 

d) Harçlar Kanununa, 
İlişkin davaları çözümler. 
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Onuncu Dairenin Görevleri : 

MADDE 34, — Onuncu Daire : 
a) İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci 

tayinine, 
b) Vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer idari dava dairelerinin görevleri dışında kalan 

uyuşmazlıklara, 
c) (Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklara, 
İlişkin dava ve işleri çözümler. 

Amme Alacaklarına İlişkin Davalar : 

MADDE 35. — Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar, 
alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dava daireleri tarafından çözümlenir. 

Bir Kısım İslerin Diğer Dairelere Verilmesi : 

MADDE 36. — Dava dairelerinin işlerinde biribirine göre nispetsizlik görülürse, bir dairenin görevine 
giren işlerden bir kısmı, dairelerin vergi ve idare uyuşmazlıklarına ilişkin görev ayrımı gözönünde bulundu
rularak Danıştay Başkanlık Kurulu kararıyla diğer dava dairelerine verilebilir, Bu husustaki kararlar Aralık 
ayı başında verilir; aynı ay içinde Resmi Gazetede de yayımlanır ve yeni takvim yılında uygulanır. 

Yeni Vergilerle İlgili Uyuşmazlıkların Çözümü : 

MADDE 37, — Bir vergiyi kaldıran ve yerine aym veya benzeri nitelikte yeni bir vergi koyan kanunlardan 
doğan uyuşmazlıklar, önceki vergiden doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli dairece çözümlenir. 

İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının Görevleri : 

MADDE 38. — îdari Dava Daireleri Genel Kurulu, İdare Mahkemelerinden, Vergi Dava Daireleri Genel 
Kurulu, vergi mahkemelerinden, verilen ısrar kararlarını inceler.; 

İçtihatları Birleştirme Kurulunun Görevleri : 

MADDE 39.— İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel 
Kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü 
veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay Başkanının havalesi üze
rine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiş
tirilmesi hakkında karar verir. 

Birleştirme veya Değiştirme İstemeye Yetkili Olanlar. 

MADDE 4Q, — l1. İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Danıştay Baş
kanı, konu ile ilgili daireler, İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları veya Başsavcı tarafından istene
bilir, ı 

2. Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların birleştirilmesi için Danıştay Başkanlığına başvurabilirler. 
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Onuncu Dairenin Görevleri : 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Amme Alacaklarına İlişkin Davalar : 

MADDE 35. — Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar, 
alacağın tahakkukuna ilişikin davalara bakmakla görevli dava daireleri tarafından çözümlenir. 

Yeni Vergilerle İlgili Uyuşmazlıkların Çözümü : 

MADDE 36. — Tasarının 37 nci maddesi 36 ncı madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Bir Kısım İşlerin Diğer Dairelere Verilmesi : 

MADDE 37. — Dava dairelerinin işlerinde biribirine göre nispetsizlik görülürse, bir dairenin görevine 
gdıren 'işlerden 'bir Ibolümıü, dıaıire'lierlin vergi ve idare uyuşmazlıklarına ilişikin görev ayrımı gözönünde bu
lundurularak Danıştay Başkanlık Kurulu kararıyla diğer daVa dairelerine verilebilir. Bu husustaki kararlar 
Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulanır. 

İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının Görevleri : 

MADDE 38. — 1. İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, idare Mahkemelerinden, Vergi Dava Daireleri 
Genel Korulu, Vetfgi Mahkemelerinden venilen ısrar kararlarını inceler. 

2. Bakanlar Kurulunun düzenleyici işlemlerine karşı açılan davaları, konularına göre ilgili dava daireleri 
Genel Kurulu çözümler. 

İçtihatları Birleştirme Kurulunun Görevleri : 

MADDE 39. — Tasarının 39 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

İçtihatların Birleştirilmesini İstemeye Yetkili Olanlar : 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 
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3< Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkındaki kararları, gönderildikleri tarihten 
itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazetede yayımlanır. ı 

4, iBu kararlara, Danıştay Daire ve Kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır. 

İdari İslerde Görev : 

İMAIDİDE 41. — idari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevler, (Birinci ve ikinci Dairelerle idari 
Daireler Kurulunlda görülür. 

Birinci Dairenin Görevleri, 

İMIAİDDE42. — 1. (Birinci Daire : 
a) Başbakanlık Veya Bakanlar Kuruluncaı gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini, 
ib) 'Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını, 
e) Bayınldırlıik imtiyazları ile madenlerin imtiyaza (bağlanması ve maden imtiyazlarıınnn bozulması işleri

ni* 
inceler ve görüşünü bildirir, 
2, (Birinci Daire : 
a) idari (Makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan gönderilen uyuşmazlıikları, 
b) IKanıunlarında Danuştay''dan alınacağı yazılı bulunan düşüncellere ilişkin listelklerıi, 
c) Danıştay'ca isıtişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini bildirmek için (Başbakanlıktan gönderilecek 

işlerd, 
d) '68<30 sayılı istimlâk Kanununun otuzuncu maddesinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkları, 
e) îd'are-i Umumiyeyi Vilâyalt Kanunu Muvakkati gereğince doğrudan 'doğruya veya itiraz yoluyla 

Danıştay'a verilen işleri, 
,f) IBeled'iye Kanunu ile Danıştay'a verilip idari davaya konu olmayan işleri, 
g) (Derneklerin genel menfaatlere yarar dernekler den sayılması için yapılacak teklifleri, 
Ih) (Diğer idari dairemin görevi dışımda kalan işleri, 
'inceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir., 

İkinci Dairenin Görevleri: 

IMİAIDDE 43. — ikinci Daire, Memurin Mühakematı Hakkındaki Kanunu Muvakkat hükümlerine göre 
Danıştayca görülecek işleri karara bağlar. 

Bir Ktsım İşlerin Diğer İdari Daireye Verilmesi : 

(MAİDDfE 44. — idari dairdlarin işlerinide birbiriıne nazaran nispetsizlik görülürse, Danıştay % Başkanlık 
Kurulunun kararıyla bir dairenin görevine giren işlerden bir bölümü diğer i'dari daireye verilebilir. 

Danıştay Genel Kurulunun Görevleri: 

MADDE 45. — Danıştay Genel Kurulu, !bu Kanunla ve diğer kanunlarla bu kurula verilen seçim görev
leri ile diğer görevleri (yapar. 

İdari Daireler Kurulunun Görevleru 

MADDE 46., — 1. idari Daireler Kurulu : 
a) Kanun ve Tüzük Taşanlarımı, 
b) İmtiyaz verilmesine ilişkin sözleşme ve şartlaşmaları, 
inceler ve görüşünü bldirir, 
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İdari İşlerde Görev : 

MADDE 41. — İdari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevler Birinci ve İkinci Dairelerle İdari İşler 
Kurulunda görülür.> 

Birinci Dairenin Görevleri: 

MADDE 42. — Birinci Daire : 
a) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini, 
b) Başbakanlıktan gönderilen tüzük taşanlarını, 
c) Bayındırlık imtiyazları ile madenlerin imtiyaza bağlanması ve maden imtiyazlarının bozulması işlerini, 
d) İdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan gönderilen uy uşm azlıkları, 
e) Kanunlarında Danıştaydan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri, 
f) Danıştayca istişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini 'bildirmek için Devlet Başkanı ve Başbakanlık

tan gönderilecek işleri, 
g) 6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu maddesinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkları, 
h) ıldarei Umumiyei Vilâyat Kanunu muvakkati gereğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyla Danış

tay a verilen işleri „ 
i) Belediye Kanunu ile Danıştaya verilip idari davaya konu olmayan işleri, 
j) Derneklerin genel menfaatlere yarar derneklerden sayılması için yapılacak teklifleri, 
k) Diğer idari dairenin görevi dışında kalan işleri, 
İnceler ve ıgereğine göre karara 'bağlar veya düşüncesini bildirir. 

İkinci Dairenin Görevleri: 

(MADDE 43. — Tasarının 43 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Bir Kısım İşlerin Diğer İdari Daireye Verilmesi : 

MADDE 44, — İdari dairelerin işlerinde birbirine nazaran nispetsizlik 'görülürse, Danıştay Başkanlık Ku
rulunun kararıyla (bir dairenin görevine giren işlerden bir bölümü diğer idari daireye verilebilir. Bu hususta
ki kararlar Resmi Gazetede de yayımlanır ve yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulanır, 

Danıştay Genel Kurulunun Görevleri : 

MADDE 45. — Tasarının 45 nci maddesi aynen benimsenmiştir, 

İdari İşler Kurulunun Görevleri : 

MADDE 46. — 1. İdari İşler Kurulu : 
a) Kanun ve Tüzük tasarılarını, 
b) İmtiyaz verilmesine ilişkin sözleşme ve şartlaşmaları, 
c) Kanunlarda Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşüleceği yazılı olan işleri, 
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% idari Daireler Kurulu : 
a) (Kanunlarda Danıştay Idarti Daireler Kurulunda görüşüleceği yazılı olanı işleri, 
b) Danıştay İdari Daire ve Kurulları arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını, 
c) (Yukarıda yazılı olanlardan başka idari Dairelerden çıkan işlerden Danıştay Başkanının havale ede-

atoği İşleri, 
d) (Memurin Mulhakematı Hakkındaki Kanunu Muvakkati hükümlerine göre ilgili Dairece birinci de

recede verilen meni muhakeme kararlarını kendiliğin den, lüzumu muhakeme kararlarını ise itiraz üzerine, 
İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini 'bildirir. 
3, Itdari Dairelerin birinden çıkıp, (e) bendi uyarınca Danıştay Başkanı taraflından Danıştay İdari Dai

reler Kuruluna havale edilmemiş o t a işler ve verilen kararlar ilgili bakanlığın 'glörüşüne uygun olmadığı 
takdirde, Balkanın isteği -üzerine, Danıştay İdari Daireler Kurulunda görüşülür. 

4, idari Daireli erin göreve ve usule ilişkin nedenlerle işin1 esası hakkında karar vermediği işlerde, idari 
Daireler Kurulunca bu kararın yerinde görülmemesi halinde, dosya ilgili daireye geri gönderilir ve bu dai
rece İdari Daireler Kurulu Kararı doğrultusunda inceleme yapılarak karar verilir, 

İdari İşlerin Görüşülmesi : 

MADDE 47. — Dairelerle Kurulların toplantılarında tetkik hâkimlerinin açıikla'malari! dinlendikten sonra 
işlerin görüşü'lmesine geçilir. /Konular aydınlanınca göreve ve usule ilişkin meseleler varsa ilk önce bunlar 
ve sırayla düğer meseleler karara bağlanır. 

Kanun ve Tüzük Tasarılarının Görüşülmesi : 

IMIAİDDE 48. — 1 oci İdari Daireler Kurulumda kanun ve tüzük tasarılarının ilk önce tümü üzerinde 
görüşme yapılır. Tasarınu'n tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sorara maddelerin görüşülmesine 
geçilir. 

i2, IKanun ve Tüzük tasarıları için İdari Daireler Kurulunda iki defa görüşme yapılır. Ancak ivedi 
alanlar ile konularının niteliği fbakılmınıdan iki defa görüşülmesinde fayda görülmeyenlerin, bir defa, görü
şülmesine Kurul1 karar verebilir. 

Evrak Getirtilmesi ve Yetkililerin Dinlenmesi •' 

'MADDE 49. — \l nci incelenmekte olan işler hakkında lüzum görülen her türlü evrak getirtilebileceği 
ve bilgi istenebileceği gibi, tamamlayıcı veya aydınlatıcı bilgiler alınmak üzere ilgili dairelerden veya uy
gun görülecek diğer yerlerden yetkili memur ve uzmanlar da çağırıHalblir. 

2. Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine ve yüksek m'enjfaatılerine veya Devletin güvenliği 
ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, ilgili makam, gerekçesini bildirmek suretiy
le ıs'özfkonusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. 

Görüşmelerin İdaresi •' 

MAIDDİE 50. — Başkan, görüşmeleri idare eder ê oya sunulacak hususları belirler. Göreve ve usule 
ait 'meselelerde lazınlıkta kalanlar, işin esası hakkında oylarını kullanmak zorundadırlar, 

Kararlar : 

MADDE 511. — Kararlarda, toplantıya katılanların ad ve soyadları, işin konusu, verilen kararların ge
rekçeleri, azınlıkta kaianllann görüşleri ve karar tarihli belirtilir. Kararlar, toplantıya katılan Başkan ve Üye
ler tarafından imzalanır. 
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d) Danıştay İdari Daire ve kurulları arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını, 
e) Yukarıda yazılı olanlardan başka idari Dairelerden çıkan işlerden Danıştay Başkanının havale edeceği 

işleri, 
f) Miemurin Muhakematı Hakkında Kanunu muvakkati hükümlerine göre ilgili Dairece birinci derecede 

verilen men'i muhakeme kararlarını kendiliğinden lüzumu muhakeme kararlarını ise itiraz üzerine, 
inceler 've gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini^ bildirir. Danıştayın ilgili Dairesi Kurulun bozma 

kararlarına uymak zorundadır. 
2. idari Dairelerin birinden çıkıp, (c) bendi uyarınca Danıştay Başkanı tarafından Danıştay İdari İşler Ku

ruluna havale edilmemiş olan işler ve verilen kararlar ilgili 'Bakanlığın görüşüne uyigun olmaldığı takdirde, Ba
kanın isteği üzerine, Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşülür. 

3. İdari Dairelerin göreve ve usule ilişkin nedenlerle işin esası hakkında karar vermediği işlerde, İdari İş
ler Kurulunca bu kararın yerinde görülmesi halinde, dosya ilgili Daireye geri gönderilir ve bu Dairece İdari 
İşler Kurulu kararı doğrultusunda inceleme yapılarak karar verilir. 

İdari İşlerin Görüşülmesi : 

MADDE, 47. — Dairelerle Kurulların toplantılarında üye veya tetkik hâkimlerinin açıklamaları dinlendikten 
sonra işlerin görüşülmesine geçilir. Konular aydınlanınca göreve ve usule ilişkin meseleler varsa ilk önce bun
lar ve sırayla diğer meseleler karara bağlanır. 

Kanun ve Tüzük Tasarılarının Görüşülmesi : 

M'ADDIE 48. — 1. İdari İşler Kurulunda kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarılarının Jlk önce tümü üze
rinde görüşme yapılır. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerin görüşülmesi
ne geçilir. 

2. Kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarıları için İdari İşler Kurulunda iki defa görüşme yapılır. Ancak 
ivedi olanlar ile konularının niteliği 'bakımından iki defa görüşülmesinde fayda görülmeyenlerin, bir defa gö-
rüşülmeısüfle Kurul karar vendbilık, 

Evrak Getirtilmesi ve Yetkililerin Dinlenmesi : 

•MADDE 49i — Tasarının 49 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Görüşmelerin İdaresi: 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Kararlar : 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 309) 



— 28 — 

(Hükümetlin Teklifi) 

Danıştay Başkanlık Kurulunun Görevleri : 

ıMlAJDDE 52. — 1, /Danıştay Başkanlık ıKurulu : 
a) (Üyelerin dairelere ayrılmalarını, 
b) 36 ncı ve 44 neü maddelere göre daireler arasında iş dağılımını, 
c) (Danıştay 'Başkanının 'Kurulda görüşülmesini uygun gördüğü işleri, 
d) (Kanurila verilen diğer işleri, 
inceler Ve gereğinle göre karar verir veya düşüncesini bildirir., 
% IKuruıl, Danıştay Başkanınuın davetiyle toplanır. 

Yüksek Disiplin Kurulunun Görevleri: 

ıMlAIDİDE 53. — Yüksek Disiplin Kurulu, bu kanun bükümleri dairesinde Danıştay Başkanı, Başsavcı, 
Başkan Vekilleri, Daire Başkanlara ve üyeler hakkında, disiplin kovuşturması yapılmasına ve disiplin cezası 
uygullanmasına karar verir ve bu Kanunla görevli kılındığı diğer işleri görür. 

Disiplin Kurulunun Görevleri: 

MADDE 54. — Disiplin Kurulu : 
a) Danıştay memurları hakkında Yüksek Dis-.;pli« Kurulu görevlerini yapar. 
b) (Danıştay memurları hakkında Memurin Muhakematı Hakkındaki Kamunu Muvakkati hükümle

rine gör© birinci derecede karar verir, 
c) Danıştay memfuıflları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuınun 226 ncı maddesinin (B) ben

dinde yazılı görüşme ve danışma kurulu görevinıi yapar. 

'BEŞ*NÎGİ BÖLÜM 

Görevlen va Haklar 

Danıştay Başkanının Görevleri: 

(MADDE 55. — 1, Danıştay Başkanı, Danıştay'ın geneli işleyişinden sioruımludur, Kuruluşun düzenli 
çalışmasını sağlar. Gerekirse, ilgili daire başkanları veya Danıştay Başkanlık Kurulu ile de istişare ederek 
lüzuimüu Jdaıli tedbirleri alır. 

2, Danıştay Başkan», Danıştay Genel Kurulu ile idari Daireler Kuruluna, içtihatları Birleştirme Kuru
luna ve Danıştay Başkanlık Kururuma, başkanlık eder. 

Danıştay Başkan Vekillerinin Göre deri •' 

ıMADDE 56., — Danıştay Başkan Vekillerinin Görevleri şunlardır: 
a) Danıştay Başkanıma alit görevlerden Danıştay Başkanı tarafından verilenleri yapmak, 
b) Danıştay Başkanının yokluğunda kıdemi sırasına göre ona vekillik etmek, 
c) fljdami Dava Daireleri Genel Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Genel 'Kurullarına başkanilılk etmek. 

Daire Başkanlarının Görevleri: 

MADDE 57. — 1, Dalire Başkanları, dairelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarımı, düzenli 
çalışmalarını, daire işlerimin verimli bir sekide yürütülmesini ve tetkik hâkimleri ile diğer memurların ye
tişmelerimi sağlarlar. Görüşmeleri idare ederler, dahil bulundukları kurulların toplantılarına katılarak düşün
celerini bildirirler ve oylarımı verirler. 
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Danıştay Başkanlık Kurulunun Görevleri : 
MADDE 52. — 1. Danıştay Başkanlık Kurulu : 
a) Üyelerin dairelere ayrılmalarını, 
!b) 37 nci ve 44 ncü maddelere göre daireler arasında iş dağılımını, 
c) Danıştay Daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını, 
d) Danıştay Başkanının Kurulda görüşülmesini uygun gördüğü işleri, 
İnceler ve gereğine göre 'karar verir veya düşüncesini bildirir. 
2. Kurul, Danıştay Başkanının davetiyle toplanır. 

Yüksek Disiplin Kurulunun Görevleri : 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Disiplin Kurulunun Görevleri ı 

MADDE 54, — Tasarının 54 ncü maddesi aynen benimsenmiştir, 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Görevler ve Haklar 

Danıştay Başkanının Görevleri.;. 

MADDE 55. — 1. Danıştay Başkanı, Danıştayın genel işleyişinden sorumludur. Kuruluşun düzenli ça
lışmasını sağlar. Gerekirse, ilgili daire başkanları veya Danıştay Başkanlık Kurulu ile de istişare ederek lü
zumlu idari tedbirleri alır. 

2. Danıştay Başkanı, Danıştay Genel Kurulu ile içtihatları Birleştirme Kuruluna, idari işler kuruluna, 
idari davalar, vergi davaları genel kurullarına ve Danıştay Başkanlık Kuruluna, başkanlık eder. 

Danıştay Başkanvekillerinin Görevleri : 

MADDE 56. — 1. Danıştay Başkanına ait görevlerden Danıştay Başkanı tarafından verilenleri yapar. 
2. Danıştay Başkanının yokluğunda kıdem sırasına göre ona vekillik eder. 
3. Danıştay Başkanının katılmadığı kurullara başkanlık eder̂  

Daire Başkanlarının Görevleri: 

MADDE 57. — Tasarının 57 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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2, Daire Başkanları her tak'virn yılı sonunda, dainderindeki işlerin dunumu ve bunların yürütülmesinde 
aksaklık varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına ibir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri 
tedfbinleri bildirirler. 

Üyelerin Görevleri : 

MADDE 58. — Üyeler, bulundukları dairelerde başkanlar veya dahil bulundukları kurullarda kurul 
başkanları tarafından kendilerine verilen dosyalara geciktirmeden inceleyerek görevdi daire veya kurullara 
gerekli açıklamaları yaparlar, karalıları yazarlar, dairelerin ve üyesi bulundukîarii kurulların .toplantılarına 
katılırlar, düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını verirler ve daire ile ilgili olmak üzere verilen' diğer 
işleri görürler. 

Genel Sekreterin Görevleri: 

MADDE 59. — 1. Genel Sekreter bu kanunen 'giöneVli kıldığı' işler ile Danıştay Başkanının vereceği 
idare ve yazı işlerini yürütür. 

2- İMüdürler ile diğer idari birimler genel sekreterin yönetim ve denetimi altında bulunur. 
3J ,Genel Sekreter, dava dairelerinle, İdari ve Vergi Dava Dairderi Genel Kurulllan ile İçtihatları Bir-

leştünme Kuruluna katılamaz. 

Danıştay Başsavcısının görevleri : 

MADDE 60. — l, İBaşsaVcı, dava dosyalarını uygun göreceği görev ayırımıma göre savcılara havale eder. 
Düşüncelerinim vaktinde bildirilmesine ve savcılar ile başsavcılıklta görevli diğer memurların devamlarını ve 
intizamla çalıışmalarını ısağlar, gdem dosyaların kaydı 've saklanması ile işi bitenlerin il'gîli yerlere geciktiril
meden gönderilmesi için gerekli tedbirleri alır, 

2. 'Başsavcı, incdddiği dava dosyaları hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunlarla kendisine verilen 
diğer görevleri yapar. 

3. ıBaşsaıvcı her takvim yılı sonunda, işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sdbeple-
ri hakkımda Danıştay Başkanlığına bir rapor verir ve alınmasını lüzumlu gördüğü idari tedbirleri bildirir. 

4. . IBaşsavıçı, savcılardan birini, idari işlerde kendisine yandım etmekle görevlendirebilir, 

Savcıların Görevleri : 

MADDE Öl. — 1. Savcılar, kendilerine havale olunan dava dosyalarını incdeyerek hukuk bakımın
dan düşüncellerini en geç bir ay, yürütmenin ve icranın durdurulması isteminde ikii gün içinde yazılı olarak 
verirler, 'bu süreler geçirilirse durumu sebepleriyle birlikte .Başsavcıya bildirirler. Danıştay Başkanının ve 
Başsavcının vereceği diğer görevleri yerime getirirler. 

2, Savcılar, ilgili yerlerden Danıştay Başkanlığı aracılığiı ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri gibi iş
lem dosyalarını da getirtebil iri en. 

3/ Savcılar, 'kendilerine verilen dava ve karar düzeltme istemlerini içeren dosyaları Başsavcı adına in
celenilen ve onun yenine düşüncdenini rapor halinde ve gerekçeli olarak hazınlarian. Çalışma düzenlinin korun
ması ve iş veriminin arttırılması için .Başsavcının atacağı tedbirlere uyarlar. 

Tetkik Hâkimlerinin Görevleri : 

MADDE 62, — 1. Tetkik hakimleri Danıştay Başkanının, daire ve Kurul (Başkanlarının kendilerine ha
vale ettikleri işleri vaktinde inceleyerek daire veya görevfti kurula genekli açıklamaları yapanlar. Kendi dü
şünce ve görüşlerimi sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar taslaklarını yazarlar, gerekli tutanakları düzenler 
ve Danıştay Başkanı ile Daire »Başkanının verecekleri diğer görevleri yerine getirirler.. 

Milli Güvenlik Konsey] (S. Sayısı : 309) 



— 31 — 

(Adalet Komisyonu. Metni) 

Üyelerin Görevleri : 

MADDE 58. — Tasarının 58 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Genel Sekreterin Görevleri : 

MADDE 59. — 1. Genel Sekreter bu Kanunun görevli kıldığı işler ile Danıştay Başkanının vereceği ida
re ve yazı işlerini yürütür. 

2. Dairelere ve Başsavcılığa bağlı olanlar dışındaki müdürlükler ve diğer idari birimler genel sekreterin 
yönetim ve denetimi altında bulunur. 

Danıştay Başsavcısının Görevleri .* 

MADDE 60. — Tasarının 60 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

Savcıların Görevleri : 

MADDE 61. — 1. Savcılar, kendilerine havale olunan dosyaları Başsavcı adına incelerler ve onun ye
rine düşüncelerini, davalarda bir ay, yürütmenin durdurulması isteminde iki gün içinde gerekçeli ve yazılı 
olarak verirler. Bu süreler geçirilirse durumu sebepleriyle birlikte Başsavcıya bildirirler. Danıştay Başkanı
nın ve Başsavcının vereceği diğer görevleri yerine getirir; çalışma düzeninin korunması ve işveriminin artırıl
ması için Başsavcının alacağı tedbirlere uyarlar. . 

2. Savcılar, ilgili yerlerden Danıştay Başkanlığı aracılığı ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri gibi işlem 
dosyalarını da getirtebilirler. 

3. Dava daireleri ile idari ve vergi dava daireleri genel kurullarınca gerekli görüldüğü takdirde, Danış
tay savcıları, önceden haber verilmek suretiyle, düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar. 

Tetkik Hâkimlerinin Görevleri; 

MADDE 62. — 1. Tetkik hâkimleri Danıştay Başkanının, daire ve kurul başkanlarının kendilerine ha
vale ettikleri işleri inceleyerek daire veya görevli kurula igerekl'i açiklama'ları yaparlar. Kenldi düşünce ve gö
rüşlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar taslaklarını yazarlar, gerekli tutanakları düzenler ve Danış
tay Başkanı, Kurul Başkanı ve Daire Başkanının verecekleri diğer görevleri yerine getirirler. 
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2/ Her daire ve kurulda, o daire veya kurul başkanının görevlendireceği birinci sınıfa ayrılmış bir tet
kik haklimi, diğer görevflieriyle (birlikte dosya, karar ve diğer yaızı işleri ile tebligat işlerinin gecikmeden ve 
düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.. 

Görevlerin Uygulanma Şeklî •* 

MADDE 63. — Danuştay meslek mensuplarımın ve tetkik hâkimleri ile savcılariın yukardaki maddelerde 
yazılı görevlerinin uygulanmasına idari daire ve kurulların çalışma usullerimin düzenlenmesine ve 7 nci mad
dede yazılı müdürlükler, bürolar ve kalemlerin görevlerinin ifasına ve işlerini belidli sürelerde sonuçlandırıl-
ma'siına ilişkin hükümler Danıştay içtüzüğünde gösterilir. 

Baglcan, Başsavcı ve Üyelerin Aylıkları ve Ödenekleri ile Diğer Mali Hakları: 

MADDE 64. — Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, töaşkanıvekilleri, Daire Başkanları ve üyelerine 
ayrık, ödenek ve diğer mali, sosyal ve özlük haklan bakımından sırasıyla Yargıtay 'Birinci 'Başkanı, Cumhuri
yet Başsıavcısı, 'Birinci Başkanivekilleri, Daire Başkanları ve Üyeleri (Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Yabancı Memleketlere Gönderilme : 

MADDE 65. — 1. Danıştay meslek mensupları, idare ve vergi hukuku alanında bilimsel araştırmalar yap
mak ve mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla aylık ve ödenekleri, hakiki yol masrafları ve gündelikleri 
verilmek ve bir yılı geçmemek şartıyla idari yargı sisteminin uygulandığı yabancı memleketlere Danıştay Baş
kanlık Kurulunun kararı ile gönderilebilirler. 

2.: Yurt d.sıma (gönderileceklerin seçimleri Tüzükte (belirtilir. 

Başka Jş ve Görev Kabul Etme : 

MADDE 65. — Danıştay meslek mensupları, ilmi araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; davet edildikleri 
milli ve milletierarası kongre, konferans ve ilmi toplantılara ıkatılabilirler; bunun dışında ancak kanunlarla be
lirtilen iş ve görevleri yapabilirler 

ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin Kovuşturması 

Disiplin Kovuşturması : 

MADDE 67. — Danıştay 'Başkanı, (Başsavcısı, Başkananvekilleri, Daire 'Başkanları ve Üyelerin, yüksek hâ
kimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya ıhizmetin aksamasına yol açan hal ve Ihareketleri görülür veya 
öğrenilirse, "haklarında bu kanun hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması yapılır. 
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2. Her daire ve kurulda, o daire veya kurul başkanınca birinci sınıfa ayrılmış en kıdemli bir tetkik 
hâkimi, memurların görevlerine devamlarını, yetişmelerini ve verimli bir biçimde çalışmalarını, idare, dosya 
ve diğer yazı işleri ile tebligat işlerinin gecikmeden ve düzenli olarak yürütülmesini, Danıştay Başkanının, 
Daire ve Kurul Başkanının vereceği diğer işleri yapmakla görevlendirilir. 

Görevlerin Uygulanma Şekli: 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Başkan, Başsavcı ve Üyelerin Aylıkları ve Ödenekleri ile Diğer Mali Hakları : 

MADDE 64. — Tasarının 64 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yurt Dışına Gönderilme . 

MADDE 65. — 1. Danıştay meslek mensupları, idare ve vergi hukuku alanında bilimsel araştırmalar yap
mak ve mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla aylık ve ödenekleri, hakiki yol masrafları ve gündelikleri 
verilmek ve bir yılı geçmemek şartıyla idari yargı sisteminin uygulandığı yabancı memleketlere Danıştay 
Başkanlık Kurulunun kararı ile gönderilebilirler. 

2« Yurt dışına gönderilecek Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve üyelerin 
seçimleri ile diğer esaslar Danıştay Başkanlığınca; hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Başka İş ve Görev Kabul Etme : 

MADDE 66. — Danıştay meslek mensupları, ilmi araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; Danıştay Baş
kanının izni ile kurumlarından yolluk almaksızın davet edildikleri yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans, se
miner ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılabilirler. Onbeş 
güne kadar olan izinler Danıştay Başkanınca, onbeş günü aşan izinler Danıştay Başkanlık Kurulunca verilir. 

2. Danıştay meslek mensupları birinci fıkradaki hallerde Başkanlık Kurulu kararıyla görevli olarak gön
derilebilir. 

3. Yukarıdaki fıkrada yazılı olan Danıştay meslek mensupları esas görevleri yamnda Danıştay Başkan
lık Kurulunun kararıyla yükseköğretim kurumlarında ders ve konferans verebilirler. 

ALTINCI BÖLÜM 

Disiplin Kovuşturması 

Disiplin Kovuşturması : 

MADDE 67. — Tasarının 67 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Konunun Yüksek Disiplin Kuruluna İntikal Ettirilmesi : 

MADDE 68. — Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanveklılleri, Daire Başkanları ve Üyelerin yukarıdaki mad
dede yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi Ihalinde konunun Yüksek Disiplin Kuruluna inti
kal ettirilmesi Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından duruma göre takdir edilir. 

Disiplin Kovuşturması Kararı : 

MADDE 69. — I. Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi ve delillere ve isnad olunan hal ve hareketin nite
liğine göre disiplin (kovuşturması yapılmasına yer olup olmadığını takdir eder. 

2. Kurul, disiplin kovuşturmasına karar verirse, Kurul dışındaki Daire Başkanları ve üyeler arasından 
seçeceği ü!ç kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. Halklarında isnatta ibulünulanlaır, Yüksek Disiplin Kuru
lu Üyesi ise, Kurulun Ibu Ihusustaki toplantılarına katılamazlar. Bunların yerleri 20 nci maddedeki usule göre 
doldurulur. 

Soruşturmanın Şekli : 

IMAODE, 7Q. — 1. Soruşturma yapmakla (görevlendirilenler, ilgiliye isnat olunan hal ve hareketi bildirerek 
salvuınmasını alırlar, llüzum gördükleri kimseleri yeminle diniler, konu ile ilgili 'bilgileri toplar ve sübut delillerini 
tespit ederler. 

2. İBü'tün daire, kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişiler, sorulan hususlara cevap vermek ve diğer is
tekleri yerine getirmek zorundadırlar. 

Rapor Verilmesi : 

(MİAIDDE 71. — Soruşturmayı yapanlar yaptıkları soruşturmaları ve elde ettikleri ıbilgi ve delilleri gösteren 
ve Ibunlara göre disiplin cezası Verilmesine yer olup olmadığı hakkındaki kanaatlerini Ibelirten bir rapor hazır
larlar ve müsbit evrak ve 'belgeleri bu rapora bağlarlar. 

Rapor Üzerine Yapılacak İşlem : 

MİAIDDE 72. — 1. Yukarıdaki madde gereğince hazırlanan rapor, Yüksek Disiplin Kuruluna verilir. Bu 
Kurula, soruşturmayı yapmış olanlar katılamazlar. 

2. Kurul Başkanı, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve ıbeş günden az olmamak üzere ta
yin edeceği süre içinde yazılı savunmasını vermeye davet eder. 

3. Kurul Başkanı, soruşturma dosyasını üyelerin birine havale eder. 
4. Kurul, işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleştirilmesine ka

rar verir. 
5. İlgili, "bu dosyayı raportör üyenin huzurunda inceleyehilir. 

Disiplin Cezaları : 

MADDE 73. — 1. Yüksek Disiplin Kurulu isnat olunan hal ve hareketi sahi t görmezse dosyanın işlemden 
kaldırılmasına karar verir. 

2. Kurul, hu hal ve hareketleri sabit gördüğü takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına göre, ilgilinin 
uyarılmasını veya hizmet süresine göre istifa etnteye veya emekliliğini istemeye davet edilmesini karar altına 
alır. 

3. Kurul kararı Danıştay Başkanı hakkında ise, Vekili, diğerleri hakkında ise Danıştay Başkanı tarafından 
ilgiliye tebliğ edilir, 
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Konunun Yüksek Disiplin Kuruluna İntikal Ettirilmesi : 

MADDE 68. — Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve üyelerin yukarıdaki 
maddede yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi halinde konunun Yüksek Disiplin Kurulu
na intikal ettirilmesi Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından duruma göre takdir edilir ve karara bağlanır. 

Disiplin Kovuşturması Kararı ; 

MADDE 69. — Tasarının 69 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Soruşturmanın Şekli : 

MADDE 70. — 1. Soruşturma yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye isnat olunan hal ve hareketi bildire
rek savunmasını alırlar, lüzum gördükleri kimseleri yeminle dinler, konu ile ilgili bilgileri toplar ve subut de
lillerini tespit ederler. 

2. Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişiler, sorulan hususlara cevap vermek ve diğer 
istekleri yerine getirmek zorundadırlar. Ancak 49 ncu madde hükmü saklıdır. 

Rapor Verilmesi : 

MADDE 71. — Tasarının 71 nci maddesi aynen benimsenmiştir< 

Rapor Üzerine Yapılacak İşlem : 

MADDE 72. — Tasarının 72 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Disiplin Cezaları : 

MADDE 73. — Tasarımın 73 ncü maiddesi aynten benlimsenmiştir. 
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Kararların Yerine Getirilmesi : 

MADDE 74. — İlgili, emekliliğini istemeye veya istifa etmeye dair olan karara, tebliğ tarihinden itibaren 
bir ay içinde uymazsa tetiıfa etmiş sayılır. Bir aylık süre içinde ilgili izinli sayılır. 

Disiplin Kararı Aleyhine Dava Açılması : 

MADDE 75. — 1. İlgili, Yüksek Disiplin Kurulu kararının .kendisine tebliğ tarihinden itibaren onibeş 'gün 
içinde bu karara karşı dava açabilir. Bu davalar, savunmaların alındığı veya cevap sürelerinin geçitiği tarihten 
itibaren üç ay içinde karara bağlanır. Çalışmaya ara verme süresi hesaba katılmaz. 

2. Dava sonuçlanıncaya kadar ilgililerden boşalan yerler doldurulmaz. 
3ı Yüksek Disiplin Kurulunda karar vermiş veya soruşturmayı yapmış olanlar, disiplin cezalarına ilişkin 

daivaiann (görüşülmesine katılamazlar. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ceza 'Kavuşturması 

Soruşturma : 

MADDE 76.. — 1. Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve Üyelerin görevlerin
den doğan veya görevleri sırasında işlemiş bulundukları suçlardan dolayı, Danıştay Başkanının seçeceği bir dai
re başkanı ile iki üyeden oluşan bir kurul tarafından ilk ısioruşturma yapılır. 

2, Danıştay Başkanı hakkında soruşturma, kendisinin !katılmayaeağı Danıştay Başkanlık Kurulunca seçile
cek bir Daire Başkanı ile iki Üyeden oluşan bir Kurul tarafından yürütülür. 

3. Kurul, soruşturma sonunda düzenleyeceği fezlekeyi »ve buna ilişkin evrakı Danıştay Başkanına, soruştur
ma Danıştay Başkanı hakkında ise fezlekeyi ve evralkı Başkanıvekiline verir. Bu husustaki dosya Danıştay Baş
kanı veya Vekili tarafından ıgerelkli karar verilmelk üzere İdari Daireler Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Bu 
Kurulun vereceği kararlar sanığa ve varsa şikâyetçiye tebliğ olunur. 

4. Yargılamanın meni (kararı kendiliğinden ve son soruşturmanın açılmasına dair kararlar itiraz üzerine 
İdari Daireler Kurulu Başkan ve üyelerinin katılmayacağı Danıştay Genel Kurulunda incelenir. 

5, Danıştay Genel Kurulunun bu toplantılarında yeter sayı en az otuzbirdir. Toplantıda hazır bulunan
lar çift sayıda ise en kıdemsiz üye toplantıya katılmaz. 

İtiraz Süresi : 

MADDE 77. — 76 ncı madde hükümlerine göre birinci derecede verilen 'kararlara itiraz süresi bu kararın 
sanığa veya şikâyeCçiye telbliğ tarihinden itibaren on (gündür. 

Görevli Daire ve Kurullarda İnceleme : 

MADDE 78. — 1. Yukarıdaki maddelerde yazılı daire ve kurullarda inceleme evrak üzerinde yapılır. 
Sanıklar, soruşturma dosyalarını soa soruşturmanın açılmasına dair kararın tebliği üzerine, kararı veren 
daire Veya kurulun tetkik hâkiminin gözetimi altında inceleyebilirler. 

2. Kararlar, bu daire veya kurul tetkik hâkimi tarafından Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili
lere tebliğ edilir. 

Soruşturma Dosyasının Yargı Yerlerine İntikal Ettirilmesi : 

MADDE 79. — 76 ncı madde gereğince verilen son soruşturmanın açılmasına dair kararlar üst kurul
ca onanmak veya itiraz olunmamak suretiyle kesinleştikten sonra, soruşturma dosyası, gereği yapılmak üze
re Danıştay Başkanı veya Vekili tarafından Cumhuriyet Başsavcısına gönderilir. 
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Kararların Yerine Getirilmesi : 

MADDE 74. — Tasarımın 74 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Disiplin Kararı Aleyhine Dava Açılması : 

MADDE 75. — Tasarının 75 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ceza Kovuşturması 

Soruşturma : 

MADDE 76. — 1. Danıştay Başkanı, Başsavcı, BaşkanVekilleri, Daire Başkanları ve üyelerin görevlerin
den doğan veya görevleri sırasında işlemiş bulundukları suçlardan dolayı, Danıştay Başkanının seçeceği bir 
daire başkanı ile İki üyeden oluşan kurul tarafından ilk soruşturma, yapılır. 

2. Danıştay Başkanı hakkında soruşturma, kendisimin katılmayacağı Danıştay Başkanlar Kurulunca se
çilecek bir daire 'başkanı ite iki üyeden oluşan bir kurul tarafından yürütülür. 

3 w Kurul, soruşturma sonunda düzenleyeceği fezlekeyi ve buna jli'şkin evrakı Danıştay Başkanına, soruş
turma Danıştay Başkanı hakkında ise fezlekeyi ve evrakı Başkanvekiiline verir. Bu husustaki diosya Danıştay 
Başkanı veya vekili tarafından gerekli karar verilmek üzere İdari İşler Kurulu Başkanlığına tevdii edilir. Bu 
kurulun vereceği kararlar sanığa ve varsa şikâyetçiye telbliğ olunur.. 

4. Yargılamanın men'i kararı kendiliğinden ve son soruşturmanın açılmasına dalir kararlar itiraz üzerine 
İdari İşler Kurulu Başkan ve üyelerinin katılmayacağı Danıştay Genel Kurulunda incelenir. 

5. Danıştay Genel Kurulunun bu (toplantılarında yeter sayı en az otuzlbirdir. Toplantıda hazır bulunan
lar çift sayıda ise en kıdemsiz üye toplantıya katılimaz. 

İtiraz Süresi : 

MADDE 77. — Tasarının 77 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Görevli Kurullarda İnceleme : 

MADDE 78. — 1. Yukarıdaki maddelerde yazılı kurullarda inceleme evrak üzerinde yapılır. Sanıklar, 
soruşturma dosyalarını son soruşturmanın açılmasına dair kararın teiblliği üzerine, kararı veren kurulun tetkik 
hâkiminin gözetimi aflitında linceleyöbilirler. 

2. Kararlar, kurulun tetiklik hâkimi tarafından Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edlifir. 

Soruşturma Dosyasının Yargı Yerlerine Gönderilmesi : 

MADDE 79. — • Tasarının 79 neu maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Karara Katılamayacak Olanlar : 

MADDE 80. — Soruşturma yapanlar, soruşturmalar üzerine karar verecek olan daire veya kurulların 
toplantılarına katılamazlar. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Uygulanacağı Haller : 

MADDE 81. — 1. Yükardaki maddeler hükümlerine göre yapılacak soruşturmalar ile verilecek ka
rarlarda, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun soruşturmaya 
ilişkin hükümleri uygulanır. 

2. Soruşturma kurulları sorgu hâkiminin yetkilerini haizdir. 

Şahsi Suçların Kovuşturma Usulü : 

MADDE 82. — Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanveikilleri, daire başkanları ve üyelerin şahsı suçla
rının takibinde Yargıtay Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve üyelerinin şahsi suçlarının takibi ile ilgili hü
kümler uygulanır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Görevin Sona Ermesi 

Hüküm Giyme Hali : 

MADDE 83. — 1. Danıştay meslek mensuplarından birinin ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı altı 
ay veya daha fazla hapis cezası yahut kasıtlı olmayan bir suçtan dolayı iki yıldan fazla hapis cezası ile ke
sin olarak hüküm giymesi halinde, görevi kendiliğinden sona erer. 

2. iKasitlı bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası ile hüküm giyme halin'de bu suç, mesleğin va
kar ye şerefini bozan veya mesleğe karşı genel saygı ve güveni gideren nitelikte görülürse, ilgilinin meslek
ten çıkarılması gerekip gerekmediğine Yüksek Disiplin Kurulu tarafından karar verilir. 

Sağlık Bakımından Görevin Yerine Getirilememesi : 

MADDE 84. — Görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği tam teşekküllü resmi sağlık kurulu 
raporuyla kesin olarak anlaşılan Danıştay meslek mensuplarının görevine son verilmesine Danıştay Başkanlık 
Kurulunca karar verilir. 

Dava Hakkı : 

MADDE 85. -T- 83 ncü maddenin ikinci fıkrası ile 84 ncü maddeye göre görevlerine son verilen ilgi
lilerin bu kararlara karşı açacakları davalarda 75 nci madde hükümleri uygulanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜIM 

Çeşitli Hükümler 

Çalışmaya Ara Verme : 

MADDE 86. — 1. Danıştay daireleri her sene temmuz ayının yirmisinden eylül ayının altısına kadar 
çalışmaya ara verirler. 
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Karara Katılamayacak Olanlar : 

MADDE 8'0|. — Sorutturma yapanlar, soruşturmalar üzerine kanar verecek olan kurulların toplantılarına 
kaiti'lamazlar. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Uygulanacağı Haller : 

MADDE 81. — Talsairınıın 8ıl nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Şahsi Suçların Kovuşturma Usulü : 

MADDE 82. — L Tasarının 8'2 nci maddesi 1 nci fıkrası olarak aynen beıniımsenmişltlir. 
2j 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu gereğince, Danıştay Başkam, Başkanvefcilleri, Danıştay Başsavcısı ve 

Daire Başkanları ile üyeler hakkımda kovuşturma yapılması Başkanlar Kurulunun iznine talbidir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Görevin Sona Ermesi 

Hüküm Giyme Hali ; 

MADDE 83. — 1. Danıştay meslek mensuplarından birinin ağır hapis, kasıtlı bir suçtan dolayı altı ay 
veya daha fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giymesi halinde, görevi kendiliğinden sona erer. 

2. Kasıtlı bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası ile hüküm giyme halinde bu suç, mesleğin va
kar ve şerefini bozan veya mesleğe karşı genel saygı ve güveni gideren nitelikte görülürse, ilgilinin meslek
ten çıkarılması gerekip gerekmediğine Yüksek Disiplin Kurulu tarafından karar verilir. 

Sağlık Bakımından Görevin Yerine Getirilememesi : 

MADDE 84. — Tasarının 84 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Dava Hakkı : 

MADDE 85. — Tasarının 85 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Çalışmaya Ara Verme / 

MADDE 86. — Tasarının 86 nci maddesi aynen benimsenmiştir, 
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2* Ara verme suresi içinde çalışmak üzere, bir daire başkanı ile dört üyeden ve bir yedek üyeden oluşan 
bir nöbetçi daire kurulur. Yedek üye aynı zamanda Genel Sekreterlik görevini yapar. 

3. Bu dairenin başkanı ille üyeleri, Danıştay dairelerimin başkan ve üyeleri arasından karıma olarak Danış
tay Başkanı tarafımdan seçilir. Ayrıca lüzumu kadar savcı ve tetkik hâkimi görevlerine devam ederler. 

4< Çalışmaya ara verme «süresi içinde görevli olarak kalanlar hariç olmak üzere Danıştay Başkanı, Baş
savcı, Başlkan Vekilleri, Daire Başkanları ve Üyeler İle Savcılar ve Tetkik Hâkimleri çalışmaya ara verirler. 
Bu süre içinde Danıştay Başkanına, nöbetçi daire başkanı vekalet eder. 

5, Danıştay'da çalışan diğer memurlar çalışmaya devam ederler. Ancak, çalışmaya ara verme süresi için
de işin icaplarına göre görevde kalmaları lüzumlu görülmeyen memurlar kanuni kinlerini kullanırlar. 

6. Çalışmaya ara verme süresiı içinde görevleri başında kalanların yıllık izin hakları saklıdır. 

Nöbetçi Dairenin Göreceği İşler : 

MADDE 87. — Nöbetçi daire, çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür : 
a) Kanun tasarı ve teklifleri ile tüzük tasarıları hariç olmak üzere Hükümetçe verilecek ivedi veya ka

nunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler, 
b) Yürütmenin durdurutoıasına veya delillerin tespitine ait işler, 
c) Tutuklu memurlar hakkınıda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvaıkkat hükümlerinle göre 

Danıştaya gelen işler. 

Tasnif ve Yayın Bürosu : 

MADDE 88. — 1. Danışltay daireleri ve kurulları tarafından verilen kararların ve mevzuatın tertip ve 
tasnifimi yapmak, kitaplığını düzenılenırnesıM sağlamak, Danışltay dergisinin yayımlanması işini yürütmek ve ka
mu 'hukuku ile ilgili bilimsel yayınları takip etmek üzere, bir büro kurulur. 

2. Bu büronun kuruluş ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

Dosyaların ve Diğer Evrakın Saklanması : 

MADDE 89. — Dava dosyalarıyla diğer evrakın Danıştay'da saklanma süreleri, yok edilme usulleri ve 
Danıştay arşivinıe ilişkin diğer hususlar Danıştay Başkanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Nöbetçi Dairenin Göreceği işler : 

MADDE 87. — Tasarının 87 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Tasnif ve Yayın Bürosu : 

MADDE 88. — Tasarının 88 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Gizli Bilgileri Açıklama ; 

MADDE 89. — Danıştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hâkimleri ve savcıları kamu hizmetle
riyle ilgili gMi bilgileri, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamazlar. 

isnat ve İftiralara Karşı Korunma : 

MADDE 90. — Danıştay meslek mensupları hakkında ihbar ve şikayetlerin inceleme, soruşturma veya 
yargılama sonunda sabit olmadığı ve bir isnadın garaze binaen veya hakaret kasdıyla yapıldığı veya uydur
ma bir isnat mahiyetinde olduğu anlaşıldığı takdirde, Damıştajy Başkanı isnaltta bullıunamlar hakkında kamu 
davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından ister. 

Çalışma Saatleri : 

MADDE 91, — Danıştay mensupları hakkında, haftalık çalışma süresi bakımından Devlet Memurları Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

Dosyaların ve Diğer Evrakın Saklanması : 

MADDE 92. — Tasarının 89 ncu maddesi 92 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
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Bütçe : 

MADDE 90. — 1. Danıştay Genel IBütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir, 
2. Yasama meelislerindeki 'bütçe görüşmeterinde Damştayı Genel Sekreter ternsil eder. 
3. Bütçenin iıtâ amiri Danıştay Başkanıdır. Muhasebe İşleri Danıştay nezdinde kurulacak muhasebe teşki

latı tarafından yürütülür. 

Kıyafet : 

MADDE 91. — Danıştay meslek mensuplarının resmi kıyafetlerinin şekli ve bunların giyilme zaman ve yer
leri bir yönetmelikle düzenlenir. 

Basına Bilgi Verme : 

MADDE 92. — Basına, haiber ajanslarına, radyo ve televizyona Danıştay'la ilgili bilgi ve demeçler, Danış
tay Başkanı veya yetkili kılacağı bir görevli tarafından verilebilir. 

ONUNCU BÖÜÜM 

Son Hükümler 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 93. — 521 sayılı Danıştay Kanunu ile bunun ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe (girdiği tarihte Danıştay'da görevli ve 657 sayılı Kanuna 
tabi memurlardan ihtiyaç fazlası olanlar, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemele
rinde görevlendirilmek üzere Adalet BaJkanlığı emrine verilirler. Bunlara ait kadrolar Adalet Bakanlığı taşra 
teşkilatı mahkemeler bölümüne eklenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu (Kanunun yürürlüğe gürd'iği tarihte Danıştay'da görevli bulunan başkâtiplerin un
vanı «yazı işleri müdürlü», olarak değiştirilmiştlir. Bu değişiklik sebebi ile yeniden atanmaları gerekmez. Ye
ni unvanları, yan ödeme kararnamesinde yer alıncaya kadar eski unvanları üzerinden yan ödeme almaya de
vam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Yürürlükten kaldırilan 521 sayılı Danıştay Kanunu üe ek ve tadillerine uygun ola
rak çıkarılmış bulunan Tüzük ve Yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri çıkarılacak Tüzük 
ve Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce başlayan dava süreleri, 521 sayılı Ka
nun hükümlerine tabidir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Danıştay'a açılmış bulunan davalar 
Danıştay'da bakılarak sonuçlandırılır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Daha önce Danıştay'ın görev alanında olup Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mah
kemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kanunu ile bu mahkemelerin görevine giren konularla ilgili davalar, bu mah
kemeler göreve başlayıncaya kadar Danıştay'da açılmaya devam olunur. Bu davalar Danıştay'ca sonuçlan
dırılır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Birinci Müretltep Dalire, Yedinci Daire ve 
Onuncu Dâirede mevcut bulunan Memur Hukuku ile ilgili dosyalar üçüncü daireye devredilir ve bu dalirece 
sonuçlandırılır. 
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Bütçe : 

MADDE 93. — 1. Damştay genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir. 
2. Bütçenin ita amiri Damştay Başkanıdır. Muhasebe İşleri Danıştay nezdinde kurulacak muhasebe teş 

kilatı tarafından yürütülür. 
3. Yasama meclislerindeki bütçe görüşmelerinde Danıştayı Başkan veya görevlendireceği kimse temsil 

ederj 

Kıyafet : 

MADDE 94. — Damştay meslek mensupları ile Danıştay tetkik hâkimleri ve Damştay savcılarının res
mi kiyafetlerinin şekli ve bunların giyilme zaman ve yerleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

Basma Bilgi Verme i. 

MADDE 95. — Tasarının 92 nci maddesi 95 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Son Hükümler 

Kaldınlan Hükümler : 

MADDE 96. — Tasarının 93 ncü maddesi 96 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

GEÇtGl MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2, — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Yürürlükten kaldırılan 521 sayılı Danıştay Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre 
çıkarılmış 'bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri çıkarılarak tüzük, içtüzük 
ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulamaya devam olunur. 

GEÇlCt MADDE 4. — Tasarının geçici 4 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının geçici 5 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarının geçici 6 nci maddesi aynen 'benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MıAıDDE 7. — Tasarının geçici 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 8. — Yürürlükten kaldırılan 521 sayılı Danıştay Kanunu ile ek ve (tadilleri gereğince 
kurulmuş bulunan daire ve kurullarda mevcut işlerin bu Kanuna göre görevlendirilen daire ve kurullara da
ğıtım işleri, Danıştay Başkanlık Kurulunca saptanacak usule göre bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
on'beş gün içinde tamamlanır. 

GEÇÎCt MADDE 9. — Bu 'Kanuna göre kurulan Danıştay Başkanlık Kurulu, İdari Dava Daireleri Ge
nel Kurulu, Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, Di siplin Kurulu ile teşekkül şekilleri değiştirilen İdari Dai
reler Kurulu ve 'Yüksek Disiplini 'Kurullarının seçimleri bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde yapılır. 

GEÇİCİ MADÜE 10. — Çeşitli kanunlarda Danıştay Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanacağı ya
zılı işler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Sonra 'Danıştay İdari Daireler Kurulunca görüşülerek karara 
bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Hâkimler Kanununda İdari Yargı Hâkim ve Savcıları ile ilgili düzenlemeler ya
pılıncaya kadar bu kanunda sözü geçen birinci sınıfa ayrılmış İdari Yargı Hâkim ve Savcıları ibaresi bi
rinci derece kadroyu almış .İdari Yargı Hâkim ve Savcıları anlamına gelir, 

GEÇİCİ MADDE 12. — Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunların
da gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar 1903 sayılı Kanunun Geçici 1 ve 2 ncıi maddelerine ıgore yargı öde 
neğinin verilmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, Danıştay Daire Başkanlarının Daire 'Başkan
lığı sıfatları sona erer. 

GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, Danıştay iBaşkanı, Danıştay Başsavcısı, Da
nıştay Başkan Vekilleri, Daire Başkanları ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanları, bir defaya mahsus olmak üzere. 
Danıştay üyeleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun önerisi üzerine Devlet Başkanınca ata
nırlar. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay Üyelerinin Dairelere dağılımı bir 
defaya mahsus olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun önerisi üzerine Devlet 'Başkanınca ya
pılır. 

GEÇİCİ MADDE 16. — Bu Kanunun 27.10.1980 tarihli ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanuna 
aykırı olan hükümleri, Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun yürürlükten kalktığı tarihi izleyen günden itibaren 
uygulanır. 
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GEÇİCİ MİADDE 8. — Yürürlükten kaldırılan 521 sayılı Danıştay Kanunu ile ek ve değişiklikleri gereğince 
kurulmuş bulunan daire ve kurullarda mevcut işlerin bu Kanuna göre görevlendirilen Daire ve Kurullara dağı
tımı, ayrıca karar verilmesine yer kalmaksızın, Daire Kurullarının oluşmasından itibaren onbeş gün içinde ta
mamlanır. 

GEÇİCİ MADDE 9. — İdari işler, Danıştay Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin ve Disiplin Kurullarının 
seçimleri Daire Kurullarının oluşmasından itibaren onbeş gün içinde yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 1Q. — Çeşitli kanunlarda Danıştay Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanacağı 
yazılı işler, 'bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 'Danıştay İdari tşler Kurulunca görüşülerek karara 
bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 11.-— Tasarının geçici İl nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Tasarının geçici 12 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Danıştay Başkanı, Başsavcısı ve Daire 
Başkanlarının başkanlık sıfatları sona erer. Ancak; geçici 13 ncü madde gereğince atamalar yapılıncaya ka
dar başkanlık görevleri devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 14. — 1. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Danıştay 
Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay Başkanvekilleri ve Daire Başkanları ile Bölge İdare Mahkemesi Baş
kanları bir defaya mahsus olmak üzere Danıştay üyeleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun önerisi üzerine Devlet Başkanınca atanır. 

2. Bölge İdare Mahkemeleri Başkanlıklarına yukarıdaki fıkra hükmüne göre atananlar, bu görevde en 
az üç yıl çalışmadıkça Danıştay üyeliğine seçilemezler. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Danıştay üye
lerinin dairelere dağılımı bir defaya mahsus olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun önerisi 
üzerine Devlet Başkanınca yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 16. — Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı, Daire Başkanlığı veya üyeliği yapmış 
olanların 521 sayılı Danıştay Kanununun 1740 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesiyle tanınan Danıştay 
üyeliğine seçilme hakları saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 17. — Bu kanunun yürürlüğe 'girdiği tarihten itibaren 'beş yıl süre ile, Danıştay Tet
kik Hâkimliğine ve Danıştay Savcılığına yapılacak atamalarda, kanunun 11 nci maddesinin birinci fıkrasın
daki beş yıllık hizmet süresi aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 18. — 1. Bu kanunun uygulanmasında, 27.10.1980 tarih ve 2324 sayılı Anayasa Dü
zeni Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

2. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış idari işlem ve eylemlerden bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte henüz Danıştayda dava konusu yapılmamış olanlar hakkında 521 sayılı Danıştay Kanu
nunun başvurma ve dava açma süresi ile ilgili hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 19. — Danıştayın 1982 mali yılı Bütçe Kanununda mevcut üye kadrolarına on adet 
üye kadrosu ilave edilmiştir. Bu kadrolar, iş durumu dikkate alınarak Danıştay Başkanlık Kurulunun görü-
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Yürürlük : 

MADDE 94. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 95. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bak. - Başbakan Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K, Erdem 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı , 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV.- Özgür 

Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

15.10.1981 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Boyutken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener Ş. Kocatopçu 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tamtma Bakanı İmar ve İskân Bakam Köy İşleri ve Koop. Bak 
S. Bingöl î. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı Sosyal Güvenlik Bakam Kültür Bakanı 
V. Özgül S. Side G Baban 
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şü de alınmak suretiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca ten
kis edilebilir. 

Yürürlük : 

MADDE 97. — Tasarının 94 ncü maddesi 97 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 98. — Tasarının 95 nci maddesi 98 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
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Milli Güvenlik Konseyi S. Sayısı : 311 

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahke
melerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1 /255) 

TC 
Başbakanlık 16 Ekim 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-940/05684 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15 . 10 . 1981 tarihinde ka
rarlaştırılan «Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekH olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GEREKÇE 

Genel olarak yargının tek dereceli olmasının sakıncaları gözönünde tutularak, adli yargıda olduğu gibi 
idari yargının da iki dereceli olması konusu bugüne kadar gerek yetkililer gerekse doktrin tarafından muh
telif vesilelerle dile getirilmiş ve bu konuda çeşitli tasarılar hazırlanmıştır. Ancak, bu tasarıların hiçbirinin 
yasa haline gelmesi mümkün olmamış ve alt derece idare mahkemeleri kurulamamıştır. 

Halen yürürlükte bulunan muhtelif kanun hükümlerine göre birçok kurul ve komisyon, alt derece yargı 
yetkisini bugüne kadar kullanmışlardır. Mahkeme olmadıkları halde yargısal görev yapan ve yetki kullanan 
bu kuruluşların en önemlileri il ve ilçe idare kurulları ile vergi itiraz komisyonları, vergiler temyiz komisyonu 
ve gümrük hakem kurullarıdır, 

Mahkeme niteliği taşımayan bu kurul ve komisyonların yargısal görev ifa etmeleri Anayasamızda yer alan 
ve yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı ilkesine aykırı düşmekte ve yargı 
sistemimizin önemli bir eksikliği olarak devam etmekte idi. 

Bu kanunla, mahkeme olmadıkları halde yargısal görev yapan ve yetki kullanan kurul ve komisyonlar 
kaldırılmış veya bunların yargısal yetkileri alınmış ve alt derece idari yargı görev ve yetkisi, teminatlı ve 
bağımsız hâkimlerin görev yaptığı bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine verilmiştir. 

İdare ve vergi mahkemeleri idari yargıda genel görevli mahkemeler olarak kurulmuştur. Böylece, Danış
tay Kanununda Danıştayda ilk derecede görüleceği açıkça yazılan davalar dışında kalan bütün idari dava
ların çözümlenmesi, bu Kanunla kurulan idare ve vergi mahkemelerinin görev alanına ahmıştır. Bunun sonu
cunda idari davaların çok büyük bir bölümünün iki dereceli yargı sistemi içinde incelenmesi esası getirilmiş 
ve Danıştayın temyiz ve içtihat mahkemesi olarak gelişmesi imkânları hazırlanmıştır. 
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Bu kanunla getirilen esaslar şu şekilde özetlenebilir : 

l1. Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri ülkenin coğrafi şartları ve iş durumu 
gözönünde tutularak Adalet Bakanlığınca kurulacaktır. Bu mahkemelerin kuruluş ve yargı çevrelerinin tespi
tinde İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşü alınacaktır. 

Mahkemelerin kaldırılması yetkisi, yargı bağımsızlığını ve hâkim teminatını ilgilendirmesi bakımından 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bırakılmıştır. 

2. Alt derece idari yargı sistemi bölge, idare ve vergi mahkemelerinden oluşmaktadır. İdare ve vergi 
mahkemeleri işin konusuna ve önemine göre tek hâkimle veya toplu olarak karar vermektedirler. 

3. Bölge idare mahkemeleri, Danıştay üyesi olan bir başkanla o bölge idare mahkemesinin yargı çev
resindeki bir idare ve bir vergi mahkemesi başkanından oluşmaktadır. 

Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri kararları 
itiraz üzerine inceleyen itiraz mercii olarak kurulmuşlardır. Ayrıca, idare ve vergi mahkemeleri arasında 
çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözümlemek ile ilçe ve il idare kurullarınca memurların yargılanması 
ile ilgili olarak verilen kararları itiraz üzerine veya re'san inceleme görevleri de bu mahkemeye verilmiştir. 

4. Bu Kanunla kurulan idare mahkemeleri ise, genel görevli idare mahkemeleri olarak Danıştay Kanununda 
yazılı istisnalar dışındaki bütün idari davaları çözümlemekle görevli kılınmışlardır. Bu Kanunla başta ilçe ve 
il idare kurulları olmak üzere muhtelif kanunlarla çeşitli kurul ve komisyonlara verilmiş idari yargı görev ve 
yetkisi kaldırılmış ve bu uyuşmazlıkları çözme görev ve yetkisi idare mahkemelerine verilmiştir. 

5. Vergi uyuşmazlıklarının çözümü bu kanunla vergi mahkemelerine verilmiş ve vergi itiraz komisyonları, 
vergiler temyiz komisyonu ve gümrük hakem kurulları kaldırılmıştır. 

Bugün, memleketimizde vergi uyuşmazlıkları idari yargı içerisinde çözümlenmektedir. Vergi Usul Kanu
nu kapsamına giren vergilerle ilgili uyuşmazlıklar üç dereceli bir sistem içinde önce İtiraz Komisyonları, 
sonra Temyiz Komisyonu, en sonra de Danıştay tarafından incelenip karara bağlanmaktadır. 

Türkiye'de vergi uyuşmazlıkları bugüne kadar Vergi Usul Kanunu, Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Kanun 
uyarınca farklı şekilde çözümlenmekte ve bunun sonucu olarak da vergi yargı sisteminde karışıklık doğmakta 
idi. 

İdari yargı içinde yer alan itiraz komisyonları ve TemyizKomisyonunun başkan ve üyelerinin hâkim 
niteliğini taşımadıkları ve hâkim teminatına sahip bulunmadıkları da bilinen bir gerçektir. 

Yukarıda ifade edüldiği üzere, vergi yargısında üçüncü ve son mercii olaraik Danıştay görev yapmaıkıtadır. 
Anoalk, Ibu görevin yalnız Danıştay tarafından) ifa edilmesi, zaruri isitisnaliar dışında, esas görevi içitilhat ya-
Tatmıaflc olan Ibu yüfksdk mahkemenin, Ibüyük ibir iş yüklünü 'taşıması ve esas görevimi yerine getirememesi so
nucunu dioğurmalkitadır. Nİtdkirn, dava daireleri sayısının ve kadrolarınım yıldan yıla artırılmış olmasına rağ
men, Danıştaıyda davaların yığılması 'bugüne kadar önlenememiştir, 

Vergi itiraz komlisyonları ve vergiler ıtdmıyiz komisyonunun Ikaldınlaraık Verigi Mahkemelerinin Ikuruilıma-
sı suretiyle vergi yargısında üçlü sistemden ikili sisteme geçilmekte ve vergi uyuşmazlıklarının çözümü bağım
sız yargı organına bırakılmaktadır. Böylece adaletin daha çabuk dağıtımı sağlanacak, önemli meblağları kap
sayan vergi uyuşmazlıklarının sürüncemede kalması önlenecek ve vergi hu'ku'ku gelişerek vergi mükellefleri 
ile idare arasındaki uyuşmazlıklar da giderek azalacaktır 

6. Kanunun geçici maddeleri ile ilk kuruluşta idire ve vergi mahkemelerine yapılacak atamalar, bu mah
kemelerde görev yapacaik hâkimlerin özlük hakları, kadroları ile daha önce alt derece idare yargı yerlerinde 
mevcut olan dosyaların durumu ve bunların idare ve vergi mahkemelerine devir esasları düzenlenmektedir. 

Miillıi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 3)11) 



Adale* Komisyonu Raporu 

24 Aralık 1981 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulu tarafından Milli Güvenlik Konseyine sunulan «Bölge idare Mahkemeleri, İdare Mahke
meleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının Komisyonumuza intikal 
ettirilmesi üzerine Adalet, Maliye, İçişleri, Gümrük ve Tekel bakanlıkları temsilcileri, Danıştay ve Vergiler 
Temyiz Komisyonu Başkanlığı temsilcileri ve üyeleri ile An'kara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden davet edilen 
uzmanların iştiraki ile yapılan incelemede tasarının tümü uygun bulunmuş ve maddelerin görüşülmesine ge
çilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan inceleme sonunda; 

1. Tasarının birinci maddesi, kapsamına uygun olarak başlığı değiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiş
tir. 

2. Kuruluştan ısöz eden ikinci maddeye, görüş alınarak bakanlıklar arasına Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
ilave edilmiş, aynı yargı çevresinde birden fazla idare ve vergi mahkemesi kurulduğu takdirde bunlar arasın
daki iş bölümünü düzenleyen bir fıkra ilave edilmiş, diğer hükümler aynen benimsenmiştir. 

3. Bölge idare mahkemelerinin oluşumu ile ilgili üçüncü maddede, uygulamaya açıklık getirecek şekilde 
değişiklik yapılmış ve böylece tasarıdan farklı olarak, ;bu mahkemelerin değişik 'biçimlerde oluşmasına olanak 
tanınmıştır. 

4. Dördüncü maddede yapılan değişiklikle, idare ve vergi mahkemelerinde iş durumuna göre yeterince 
üye bulundurulmasına imkân yaratılmıştır. 

5. 'Beşinci madde daha anlaşılır biçimde kaleme alınmış ve özel kanunlarda Danıştayın görevli olduğu be
lirtilen konularda, İdari Yargrlaıma Usulü Kanunu ile İdare Mahkemelerinin görevli kılındığı davalar kapsa
ma alınmıştır. 

6. Altıncı maddenin birinci fıkrasında parantez içinde yazılan hükmün gereği bulunmadığı sonucuna varı
larak bu hüküm metinden çıkarılmıştır. 

7. Yedinci madde, tek hâkimle çözümlenebilecek davalarda miktar artırmak suretiyle değiştirilmiştir. 

8. Sekizinci maddenin «C» bendinde yazılı hüküm Danıştayın görevleri arasında bulunması nedeniyle me
tinden çıkarılmıştır. 

9. Tasarının 9 ncu maddesinin ilk fıkrası metinden çıkarılmak suretiyle madde benimsenmiştir. 
10. Mahkeme başkanlarının görevlerine ilişkin onuncu madde daha açık bir şekilde yazılmıştır. 
11. 12. Onbirinci ve onikinci maddeler amaca uygun olarak yeniden düzenlenmiştir, 
13. Tasarının geçici 12 nci maddesinde yer alan hüküm, niteliği itibariyle «deyimler» başlığı altında 13 ncü 

madde olarak kabul edilmiştir. 
14. Tasarının 13 ncü maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
15. Tasarının 14 ncü maddesi, amaca uygun şekilde yeniden düzenlenmiş ve 15 nci madde olarak kabul 

edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde kurulacağı belirtilen mah
kemelere ilk kuruluşlarında atanacak personel amaca en uygun düşecek şekilde yeniden belirlenmiş ve kaldırılan 
Vergiler Temyiz Komisyonu ile Vergi İtiraz Komisyonları "başkan, üye, başraportör ve raportörlerinin bu mah
kemelere atanabilmeleri için, uyuşmazlıkları da dikkate alınarak bu görevlerde iki yıllık hizmetleri yeterli gö
rülmüştür. 
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Geçici Madde 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu madde, fıkra numaraları değiştirilmek suretiyle benimsenmiştir. 

Geçici Madde 4 - 5 . — Tasarının geçici 4 ve 5 nci maddeleri uygulamada tereddütlere yer vermeyecek şe
kilde ve bir arada kaleme alınmak suretiyle geçici 4 ncü madde olarak kabul edilmiş ve tasarıya kadro cet
veli dklenmiştir. Ayrıca geçici 5 nci madde olarak 4 ncü maddeyi tamamlayıcı hükümlere yer verilmiş, ayrıca iki 
yılını doldurmamış Vergiler Temyiz Komisyonu ile Vergi İtiraz Komisyonları raportörlerinin idari yargı hâkim 
adaylığına atanmalarına olanak sağlanmıştır. 

Geçidi Madde 6, 7, 8, 9, 10. — Tasarının geçlicii 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeleri amaca uygun şekil
de yeniden dlüzerJenımliştir. 

Geçici Madde 11. — Geçici 11 neti madde daiha açık ibir ıbiçıimde yeniden düzenlenmiştir. 

Geçidi Madde 12. — Ta&annın geçici 12 nci maddesindekü hüküm çıkarılarak 13 ncü madde ola
rak metne alınmış (bunun yerine geçid 12 nd maddede Vergiler Temyiz Komlisyonunda ibulunan dosyala
rın ilgisine göre yetkili Bölge İdare Mahkemeleri ile Daiuştaya devri ve buna ilişkin hususlar düzenlen-
miştıir. 

Geçid Madde 13 - 14, — Devredilecek dosyalarla İlgili diğer hükümlere (geçidi 13 ve 14 ncü 
maddelerde yer verilmiştir, 

Geçidi Madde 15. — Vergi mıahfcernelertinin göreve başladığı tarihten önce Vergi İtiraz ve Tem
yiz Komisyonlarınca karara bağlanmış ancak telbiğ edilımemıiş dosyalara ilişkin tdbliğ işlemlerini düzen
leyeni ıbu madde Komliısyanumuzca eklenmişıtlir. 

Geçid Madde 16. — Tasarının geçici 14 ncü maddesindeki hükme, Ibu miadde yazılmak suretiyle 
yer verilmiştir., 

Geçici Madde 17. — Tasarının geçici 15 nci maddesi yeniden düzenlenmek suretiyle ve geçid 17 nci 
madde olanak kalbul edilmiştir. 

16 - 17.; — Tasarının yürürlük ve yürütmeyle dllgil 15 ve 16 nci maddeleri, 16 ve 17 nci madde olarak 
aynen Ibenimsehmiştıir. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına anz odunun 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâkim Tuğgeneral 

Sözcü 
Zeki GÜNGÖR 

Hv. Hâkim Albay 

Üye 
Mustafa ŞAHİN 

Hâkim Albay 

Üye 
İlhan KÖSEOĞLU 

Hâkim Albay 

Üye 
Sait REZAKİ 

Adalet Bakanlığı Kanunlar 
Plan ve Araş. Gn. Md. Müşaviri 

Üye 
Bahattin ABLUM 
İçişleri Bakanlığı 

Başhukuk Müşaviri 

Üye 
Mehmet KARADUMAN 

Maliye Bakanlığı 
Gelirler Gn. Md. 

Üye 
Nahit ERUZ 

Gümrük ve Tekel Bak. 
Gümrükler Gn. Md. 

Üye 
Güven DİNÇER 
Danıştay Üyesi 

Üye 
Rıfkı ERGİN 

Vergiler Temyiz Komisyonu 
Üyesi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bölge İdare MaSıkemeleri, tdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı 

Tanım : 

MADDE 1. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri bu Kanunla verilen 
görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş genel görevli bağımsız mahkemelerdir. 

Kuruluş : 

MADDE 2. — 1. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri, bölgelerin coğrafi 
durumları ve iş hacmi gözönünde tutularak Adalet Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur. 

2. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevrelerinin 
tespitinde İçişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşü alınır. 

3. Bu mahkemelerin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine İçişleri ve Maliye bakanlıkları
nın görüşü alınarak Adalet Bakartlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. 

4. Bu mahkemelerin kuruluşları, kaldırılmaları ve yargı çevrelerinin değiştirilmesine ilişkin kararlar Resmi 
Gazetede yayımlanır. 

Bölge İdare Mahkemelerinin Oluşumu : 

MADDE 3. — 1. Bölge İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemesi Başkanının başkanlığında, Bölge 
İdare Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesi Başkanı ile Vergi Mahkemesi Başkanından oluşur. 

2. Bölge İdare Mahkemesinin bulunduğu il merkezinde İdare veya Vergi Mahkemelerinin birden fazla 
olmaları halinde, Bölge İdare Mahkemesine üye olarak, vergi uyuşmazlıklarına ilişkin konularda Vergi Mahke
mesi başkanlarından en kıdemli iki başkan, idari uyuşmazlıklarla ilgili konularda idare Mahkemesi başkanıların-
dan en kıdemli iki başkan katılır. 

3. Bölge İdare Mahkemesi Başkanının kanuni sebeplerle yokluğunda Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, 
o yer idare ve vergi mahkemelerinin başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder. Bu takdirde kıdem sırasına 
göre İdare veya Vergi Mahkemeleri başkanları, mahkeme başkanları yoksa bu mahkemelerin en kıdemli hâ
kimleri, yukarıda belirtilen esaslara göre üye olarak katılırlar. 

İdare ,ve Vergi Mahkemelerinin Oluşumu : 

MADDE 4. — İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri birer başkan ile ikişer üyeden oluşur. Her mah
kemede yeteri kadar yedek üye de bulunur. 

tdare Mahkemelerinin Görevleri ; 

MADDE 5. — İdare Mahkemeleri, idari uyuşmazlıklara ilişkin : 

a) İdari işlemler hakkında hukuka aykırılık iddiası ile menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal 
davalarını, 

Mıili Güvenlik Konsey* (S. Sayısı : 3ıM) 
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ADALET KOMİSYONU METNİ 

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı 

İdari Mahkemeler : 

MADDE 1. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri bu Kanunla ve
rilen görevleri yedine getirmek üzere kurulmuş genel görevli bağımsız mahkemelerdir^ 

Kuruluş : 

MADDE 2. — 1. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 'Mahkemeleri ve Vettgi Mahkemeleri, 'bölgelerin 
coğrafi durumları ve iş hacmli gözönünde tuituiarak Adalet Baikanlığınca kuırulllur ve yargı çevreleri tespit 
olunur. 

2. iBöllge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vertgi Mahlkemeleri'nli'nı kuruluş ve yargı çevrele
rimin tespitinde, İçişleri, Maliye ile Gümrük ve Tekel hakanlıklarının görüşleri alınır. 

3. !Bu mafbJkemelerin kaldırtmasına veya yargı çevrelerimin değâştirilımes'ime, İçişleri ve Maliye ba-
kanlîıklarımn görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığınım önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun
ca karar verilir. 

4. Aynı yangı çevresünde (birden fazla İdare veya Vergi Mahkemesü kurulduğu takdirde, Ibu mahkeme
ler arasındaki işjböiimü, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 

5. IBu mahkemelerin kurulmaları, kaldırılmaları ve yargı çevrelerinin değ^rimeleri hakkındaki ka
rarlar Resimli Gazetede yayımlanır. 

Bölge İdare Mahkemelerinin Oluşumu : 

MADDE 3.; — 1. Bölge İdare Mahkemelerinde bir başkan ve yeteri kadar üye (bulunur, Mahkeme 
Kurulu, başkan ille Siki üyeden 'oluşur. Başkanın yokluğumda kıdemli üye Ibaşkana vekillik eder. 

2. IBöige İdare Mahkemelerinim iş durumu dikkate alınarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulun
ca gereMd görüldüğü takdirde Bölge İdare Mahkemeleri; IBöige İdare Mahfcemesıi başkanının başkanlı
ğında, Bölge İdare Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesi Ibaşkanı ile Vergi Mahkemesi 
başkanından da oluşturulabilir. Ancak, Böllge İdare Mahkemesinin Ibulunduğu yargı çevresinde İdare veya 
Vergi Mahkemelerinin biırden fazla olmaları hainde, 'Böllge İdare Mahkemelerine üye olarak, vergi uyuş
mazlıklarına 'ilişkin konularda Vergli Mahkemesi başkanlarımdan en kıdemi iki ibaşkan, idari uyuşmazlık
larla ilgili konularda İdare Mahkemesi başkanlarından! en kıdemli İki ibaşkan katılır. Mahkemelerden bi
ri tek, diğeri ıbirdenı fazla ise, tek olan1 mahkemenin görevime giren konulanda kurula, ıbu mahkemenin 
başkanı ile düğer mahkemelerin en kıdemli başkam katılır. Bu fıkra hükümlerine göre oluşan bölge ida
re mahkemelerinde başkanın yokluğunda, en kıdemli mahkeme Ibaşkıanı (başkana vekillik eder. 

İdare ve Vergi Mahkemelerinin Oluşumu : 

MADDE 4. — İdare ve Vergi mahkemelerinde ıhirer ibaşkan 'ille yeteri kadar üye ibuilunur. Mahkeme 
kuruları, başkan ile iki üyeden oluşur.: Başkanın yokluğumda kıdemi üye başkana vekillik eder. 

İdare Mahkemelerinin Görevleri : 

'MADDE 5̂  — 1. İdare mahkemeleri, vergi uyuşmaahlklanyla 'ilk derecede DanışHayda çö2üimlenecek 
olanlar dışındaki : 

a) İptal davalarını, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. 'Sayısı : 311) 
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(Hükümetin Teklifi) 

b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı haklarının ihlal edildiği iddiası ile ilgililer tarafından açılacak tam 
yargı davalarını, 

c) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çı
kan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, 

Çözümler,; 

Vergi Mahkemelerinin Görevleri : 

MADDE 6. — Vergi Mahkemeleri aşağıda belirtilen vergi uyuşmazlıklarına ilişkin : 
a) Genel bütçeye, il özel idarelerine, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla paylar ve benzeri 

mali yükümlülükler ve bunlara ilişkin zam ve cezaia: ile tarife uyuşmazlıklarını (tarhiyatı gerektirmeyen tak
dir (komisyonları kararlarına, götürü matrahlara, ortalama kâr hadlerine ilişkin alanlar dahil), 

t>) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları, 
c) Çeşitli kanunlarla verilen işleri, 
çözümler. 

Tek Hâkimle Çözümlenecek Davalar : 

MADDE 7. — 1. Toplamı elli bin lirayı aşmayan tam yargı davaları ile meslekten çıkarmaya ilişkin olan
lar dışındaki disiplin cezalarına ilişkin davalar idare Mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir. 

2. Kazançları götürü usulde tespit edilen mükelleflerin sınıf ve derecelerine ilişkin kararlara karşı açılan 
davalar ile her türlü vergi, resim ve harç ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezalan toplamı 
elli bin lirayı geçmeyen tarhlara karşı açılan davalar ilgili vergi mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından 
çözümlenir. 

3. Bu tür davalara bakacak hâkimler, o mahkemenin başkanı tarafından işlerde eşitlik sağlayacak biçimde 
önceden tespit edilir. 

Bölge İdare Mahkemelerinin Görevleri : 

MADDE 8. — Bölge idare Mahkemelerinin görevleri şunlardır : 
a) Yargı çevresindeki idare ve Vergi mahkemelerinde tek hâkim tarafından 7 nci madde uyarınca verilen 

kararları itiraz üzerine incelemek ve kesin olarak hükme bağlamak, 
!b) Yargı çevresindeki idare ve Vergi Mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin 

karara bağlamak, 
c) Memurin Muhakematı Hakkımda Kanunu muvakkat hükümleri gereğince ilçe veya il idare kurulların

ca verilen muhakemenin meni kararları ile son soruşturmanın açılması kararlarını kanun gereğince veya itiraz 
üzerine incelemek ve kesin karara bağlamak, 

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Bölge İdare Mahkemesi Başkanlarının Nitelik ve Görevleri : 

MADDE 9. — 1. Bölge idare Mahkemesi Başkanları Danıştay Üyesidirler. 
2. Bölge idare Mahkemesi Başkanları, bölge idare mahkemesinin görev çevresinde bulunan idare ve vergi 

mahkemelerinin genel işleyişinden sorumludurlar. 
3. Bölge idare Mahkemesi Başkanı, mahkemelerin düzenli ve verimli çalışmaları için gerekli tedbirleri 

idare ve Vergi Mahkemeleri Başkanlarına danışarak alır. 

MiHıi Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 311) 
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(Adalet Komisyonu Metni) 

b) Tam yargı davalarını, 
c) Genıel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında 

çıikan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, 

2/ Özel kanunlarda Danıştayın görevli olduğu 'belirtilen ve İdari Yargılama Usulü Kanunu (ile idare 
Mahkemelerinin görevli kılınmış hulünduğu davaları, 

Çözümler.. 

Vergi Mahkemelerinin Görevleri : 

(MADDE 6. — Vergi Mahkemeleri; 
a) Genıel Bütçeye, İl Özel İdareleri, Belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla 'benzeri mali yü-

Iküimler ve ıbunlara 'ilişkin zam ve cezalar ile tarife uyuşmazlılklarını, 

b) Amimle Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları, 
c) Diğer (kanunlarla verilen işleri, 
Çözümler. 

Tek Hâkimle Çözülecek Davalar : 

MADDE 7. — 1. Toplamı yetmişlbeş bin lirayı aşmayan tam yargı davaları, İdare Mahkemesi hâkiımle-
rinden, 

2/ Kazançları: götürü usulde tespit edilen mükelleflerin &ıxa£ ve derekelerinin tespitine ilişkin işlemlere 
karşı açılan davalar İile ther türlü vergi, resim, harç ve 'benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları 
toplamı yetmüşlbeşlbin Mrayı ıgeçmeyeft tarhlara karşı açılan davalar Vergi Mahkemesi hâkimlerimden, 

Biri tarafından çözümlenir. 
3. Bu tür davaların hâkimler arasında dağılımına ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacalk biçimde ımah-

(fceımie başlkanı tarafından önceden tespit edilir. 

Bölge İdare Mahkemelerinin Görevleri : 

MADDE 8. — Bölge İdare (Mahkemeleri; 
a) Yangı çevresindeki İdare ve Vergi mahkemelerinde tek hâkim tarafından 7 nci madde hükümleri 

uyarınca verilen kararları İtiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme (bağlar ̂  
!b) Yargı çevresindeki İdare ve Vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlılklarını kesin 

Ikarara bağlar. 
c) Ddğer kanunlarla verilen 'görevleri yerine getirir. 

Bölge İdare Mahkemesi Başkanlarının Görevleri : 

\MADDE 9.: — L (Bölge İdare Mahkemesi başkanları; 

Milli Güvenlik Konseyi <İS. Sayısı : 311) 
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(Hükümıeıtiri Teklifi) 

4. tdare ve Vergi Mahkemelerinin Adalet Bakanlığı ve diğer resmi mercilerle olan idari yazışmaları Bölge 
İdare Mahkemesi Başkanlığınca yapılır. 

5. Bölge tdare Mahkemesi Başkanı her yıl kendi yargı çevresindeki yargı işleri hakkında Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna sunulmak üzere Adalet Bakanlığına bir rapor verir. 

MaJıkeme Başkanlarının Görevleri : 

MADDE 10. — Mahkeme başkanları, mahkemelerin görüşme ve duruşmalarını yönetirler; düşünce ve ka
naatlerini bildirir ve oylarını verirler; mahkemelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenli 
çalışmalarını, mahkeme işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlarlar. 

Üyelerin Görevleri : 

MADDE 11. — Üyeler, bulundukları mahkemelerde başkanlar tarafından kendilerine verilen dosyaları 
geciktirmeden inceleyerek mahkeme kuruluna gerekli izahatı verirler, kararlan yazarlar, düşünce ve kanaatleri
ni bildirirler, oylarını verirler ve mahkeme ile ilgili olmak üzere kendilerine verilen diğer işleri görürler. 

Mahkeme Memurları : 

MADDE 12. — 1. Her Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesinde yazı işleri 
müdürünün yönetiminde bir kalem bulunur. Her mahkemeye yeterince memur verilir. 

2. Yazı işleri müdürü ile diğer memurların görev yerleri Bölge İdare Mahkemesi Başkanınca belirlenir. 

Yönetmelik ; 

MADDE 13. — Bölge İdare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin idari işleri ile ka
lem hizmetlerinin yürütülmesi usul ve esasları Adalet Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 311) 
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a) Görüşme ve duruşmaları yönetirler.' Düşünce ve görüşlerini bildirirler ve oylarını verirler. 
b) (Bölge İdare Mahkemesi yatrıgı çevresinde 'bulunan İdare ve Vergi mıalbkemıelerinjin genel (işleyişinden 

sorumludurlar. 
c) Malhkömelerin düzenli ve verimli çalışmaları için gerekli tedbirleri İdare ve Vergi mahkemeleri baş

kanlarına danaışarak alırlar, 
d) Her takvimi yılı sonunda kendi yargı çevrelerindeki işlerin durumu, bunların yürülbülmesıinde aksaklık-

lar varsa sebepleri ve alınmasını İiızumlu gördükleri tedbirleri içeren Ibir raporu, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek (Kuruluna sunullimıalk üzere Adalet Bakanlığına gönderirler, 

e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar. 
2. İdare ve Vergi mahkemelerinin Adalet Bakanlığı ve diğer resmi mercilerle olan idari yazışmaları, 

B'öltge İdare Mahkemesi Başkanlığı aracılığıyla yapılır. 

Mahkeme Başkanlarının Görevleri : 

MADDE 10. — Mahkeme Başkanları; 
a) Görüşme ve duruşmaları yönetirler, düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını verirler. Mahkeme

lerinde görevi bulunanların göreJvlerine devamlarım, düzenli çalışmalarını, mahkeme işierinih verimli ıbir 
şeMye yürütülmesini sağlarlar, 

b) Her takvim yılı sonunda, mahkemelerindeki işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklıklar 
varsa sebepleri hakkında Bölge İdare Mahkemesi başkanlığına bir rapor verirler ve alınımasını lüzumlu gör-
düMerd (tedbirleri bildirirler. 

c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar. 

Üyelerin Görevleri : 

MADDE 11.; — Üyeler, bulundukları mahkemelerde başkanlar tarafından kendilerine verilen dosya
ları geciktirmeden inceleyerek mahkeme kuruluna gerekli açıklamaları yaparlar, düşünce ve görüşlerini bil-
diritrler, oylarını verirler, kararları yazarlar ve mahkeme ile ilgil olmak üzere kendilerine başkan tarafından 
verilen diğer iişferi görürler. 

Mahkeme Memurları : 

MADDE 12. — Her Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi ve Vergi Maihlkemesinde yazı işleri müdü
rünün yönetimimde bir kalem bulunur. Her mahkemeye yeterince memur verilir. 

Deyimler : 

MADDE 13.! — Vergi malrıkemelerinin göreve başlamasıyla bu mahkemelerin görev alanıma giren konu
larla ilgili olarak diğer kanunlarda yer alan : 

a) Itüraız Komisyonu, Vergiler Temyiz Komisyonu, Güimırök Hakem Kurulu deyimleri, Vergi Mahke
mesi, 

b) Vergi ihtilafı deyimi, vergi davası, 
c) İtiraz deyimi, Vergi Mahkemesinde daiva açılması, 
Anlamını) taşır. 

Yönetmelik : 

MADDE 14. — Tasarının 13 ncü maddesi 14 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

MİM Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 311) 



— 12 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Kaldırılan Görevler, Yetkiler ve Hükümler : 

MADDE 14. — 1. Kanunlarla çeşitli idari merci, kurul ve komisyonlara verilmiş olan yargı görev ve yet
kileri bu kanunla kurulan mahkemelerin göreve başladıkları tarihte sona erer. 

2. Vergiler İtiraz Komisyonları ve Vergiler Temyiz Komisyonunun kuruluşuna ilişkin hükümler ile Vergi 
Usul Kanununun vergi uyuşmazlıklarına ilişkin 377 - 412 maddeleri hükümleri birinci fıkrada gösterilen ta
rihte yürürlükten kalkar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Adalet Bakanlığı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üç ay içinde İçiş
leri ve Maliye bakanlıklarının görüşünü alarak Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mah
kemelerini kurar. Mahkemelerin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarih Resmi 
Gazetede ilan edilir. 

İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin ilk kuruluşlarında bir defaya mahsus olmak üzere; 
1. İdare Mahkemesi Başkan ve üyeliklerine (Hukuk, Siyasal Bilimler, İdari «Bilimler ve İktisat ve Maliye 

dallarında yüksek öğrenim görmüş olmak şartıyla), 
a) Danıştay Savcıları ve Danıştay Tetkik Hâkimleri, 
b) Valiler, vali muavinleri, kaymakamlar, muhakema't müdürleri, 
c) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri ve uzmanları, 
d) Genel ve Katma Bütçeli Daireler Genel Müdürleri, Genel Müdür yardımcıları ve Daire Başkanları, 
e) Başbakanlık ve bakanlıklar başmüşavir ve müşavirleri ile hukuk müşavirleri ve müşavir avukatları ile 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri hukuk müşavirleri, 
f) Mülkiye müfettişleri. 
2. Vergi Mahkemeleri Başkan ve üyeliklerine, (Hukuk, Siyasal Bilimler, İdari Bilimler ve İktisat ve Maliye 

dallarında yükseköğrenim görmüş olmak şartıyla), 
a) Danıştay savcıları ve Danıştay tetkik hâkimleri, 
b) Maliye müfettişleri, Maliye hesap uzmanları, 
c) Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf vergi itiraz komisyonları başkanları, üyeleri, başraportörleri 

ve raportörleri, 
d) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür yardımcıları, gelirler kontrolörleri, Gelirler Genel Müdür 

başmüşavirleri ve müşavirleri, 
e) Maliye Bakanlığı hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri, vergi davalarında uzman Hazine avukatları, 
f) Defterdarlar, defterdar yardımcıları, vergi dairesi müdürleri ve vergi kontrol memurları, 
g) Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür Yardımcıları, Gümrükler Genel Müdür Baş

müşavirleri, müşavirleri, gümrük müdürleri, müfettişleri ve avukatları, 
Adalet Bakanlığınca, mensup oldukları kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Hâkimler ve Savcılar Yük

sek Kurulunca atanabilirler. 

Mıilili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 311) 
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Kaldırılan Görevler, Yetkiler ve Hükümler : 

MADDE 15. — 1, İdare ve vergi mahkemelerinin görev alanına giren ve kanunlarla çeşitli kurul ve ko
misyonlara verilmiş bulunan görev ve yetkiler, bu mahkemelerin göreve başladığı tarihte sona erer. 

2. Vergi itiraz komisyonlarının ve Vergiler Temyiz Komisyonunun kuruluşuna ilişkin hükümler birinci fık
rada gösterilen tarihte yürürlükten kalkar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1. Adaleli Bakanlığı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen altı ay içinde 
İçişleri ve Malliye bakanlıklarının görüşünü alarak Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mah
kemelerini kurar. Mahkemelerin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarih Resmi 
Gazetede ilan edilir. 

2. Bölge idare mahkemeleri ile idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin ilk kuruluşlarında bir defaya 
mahsus olmak: üzere; 

A) Bölge idare mahkemeleri ile idare mahkemesi başkan ve üyeliklerine (Hukuk, Siyasal Bilimler, İdari 
Bilimler ve İktisat ve Maliye dallarında Türkiye'de veya eşitliği kabul edilen yabancı öğretim kurumlarında 
yükseköğrenim görmüş olmak şartıyla), 

a) Danıştay tetkik hâkimleri ve Danıştay savcıları, 
b) Kaymakamlık sıfatını kazanmış o'lrnak şartıyla İçişleri Bakanlığı mensupları, 
c) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri ve uzmanları,, 
d) Genel ve katma bütçeli daireler genel müdürleri, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları, 
e) Başbakanlık ve bafcarilık başmüşavirleri, müşavirleri, hukuk müşavirleri, bölge ve il muhakemat müdür

leri, müşavir avukatları, Hazine avukatları ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri hukuk müşavirleri. 
B) Vergi mahkemeleri başkan ve üyeliklerine, (Hukuk, Siyasal Bilimler, İdari Bilimler ve İktisat ve Mali

ye dallarında Türkiye'de veya eşitliği kabul edilen yabancı öğrenim kurumlarında yükseköğrenim görmüş ol
mak şartıyla), 

a) Danıştay tetkik hâkimleri ve Danıştay savcıları, 
b) Malliye müfeütişleri, maliye hesap uzmanları, 
c) Vergiler temyiz komisyonu ile muvazzaf vergi itiraz komisyonları başkan ve üyeleri ile başraportör ve 

raportörleri, 
d) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü ve yardımcıları, gelirler kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlü

ğü başmüşavir ve müşavirleri, 
e) Maliye Bakanlığı hukuk müşavirleri, bölge ve il muhakemat müdürleri, müşavir avukatları, Hazine avu

katları, 
f) Defterdar ve defterdar yardımcıları, vergi dairesi müdürleri, 
g) Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür ve yardımcıları, müşavirleri, gümrük başmü

dürleri, gümrük müdürleri ile kontrol genel müdürü ve yardımcıları ve bakanlık müfettişleri, 
Adalet Ba'kanlığınca, mensup oldukları kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Hâkimler ve Savcılar Yük

sek Kurulunca atanabilirler. 
3. Bölge İdare Mahkemesi başkanlıklarına atanacakların, en az üç yılı yukarıda belirtilen görevlerde ol

mak üzere on yıl; diğer mahkeme başkanlıkları ile üyeliklere atanacakların ise, en az iki yılı yukarıda belirti
len görevlerde olmak üzere beş yıl Devlet hizmetinde bulunmuş olmaları gerekir. Ancak, Vergiler Temyiz 
Komisyonu ile muvazzaf vergi itiraz komisyonları başkan, üye, başraportör ve raportörleri için beş yıllık Dev
let hizmeti aranmaz. 

4. Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf vergi itiraz komisyonları baş'kan, üye, başraportör ve rapor
törleri bu maddede belirtilen nitelikleri taşımaları şartı ile vergi mahkemesi başkan ve üyeliklerine tercihan 
altanırlar. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. ISayısı : 311) 
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GEÇİCİ MADDE 2. — İdare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde görev alacak yeter sayıda hâkim ye
tiştirilinceye kadar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçici birinci maddede yazılı 
idari görevlerden bu mahkemelere atama yapılabilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1. Hâkimler Kanununda gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar İdare Mahke
mesi ve Vergi Mahkemesi hâkimlerine, aylık, ödenek ve diğer mali ve sosyal haklar ale özlük işleri bakımından 
adli yargı hâkimleri hakkındaki hükümler uygulanır. 

2. Bu Kanunun geçici birinci ve ikinci maddesine göre idare ve vergi mahkemeleri başkan ve üyelikle
rine atananların intibaklarında, aylıklarının ödenmesinde ve özlük haklarının tespitinde müktesep hak aylık
ları esas alınır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1. Bu kanunla kurulan mahkemelerin göreve başlamasıyla görevleri sona erecek 
olan muvazzaf vergi itiraz komisyonları ile vergi temyiz komisyonu mensuplarından bu mahkemelere mahkeme 
başkanı ve üye atanacak olanların kadroları Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı ıkadro ce'tveUeninin mahkemeler 
bölümü hâkimlik ve savcılık sınıfı ile diğer ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

2. Yukarıdaki fıkra gereğince kendi kadrolanyla atanacaklardan ayrı olarak, yapılacak diğer atamalar 
için bu kanuna ilişik cetvellerdeki kadrolar, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadro cetvellerine etklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Vergi mahkemeleri kurul duktan sonra görevleri sona erecek olan Vergi İtiraz Ko
misyonları ile Vergiler Temyiz Komisyonu mensuplarından bu mahkemelerde bir göreve atanmayanlar, 
Maliye Bakanlığı kadrolarına aylık derecelerine eşit görevlere atanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Geçici birinci ve ikinci maddelere göre mahkeme başkan ve üyeliklerine atanan
lardan mesleğe uyum sağlayamadıkları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca tespit edilenlerin, ek gös
terge ve ödenekler hariç olmak üzere bulundukları derece ve kademe aylıklarıyla başka bir göreve atanma
ları için kurulca yapılan duyuru üzerine en geç bir ay içerisinde daha önce görev yaptığı kurum veya ku
ruluş kadrolarından birine atanmaları Başbakanlıkça sağlanır. Bu hüküm geçici birinci ve ikinci maddelere 
göre atananların atanma tarihinden itibaren ancak iki terfi süresi için uygulanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 7, — 1. Bu Kanuna göre kurulan bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve 
vergi mahkemeleri göreve başlayıncaya kadar vergi itiraz komisyonları, vergiler temyiz komisyonu ve 1615 
sayılı Gümrük Kanununda yazılı mercilerle bu kanuna göre kurulan mahkemelerin görev alanına giren dava 
ve işlere bakan idari merci ve komisyonların görev ve yetkileri devam eder. 

2, Bu süre içinde sözü edilen komisyon ve mercilerin çalışmalarına ilişkin çeşitli kanunlarda yer alan 
hükümlerin uygulanmasına devam olunur ve görevlerine giren konularda açılacak dava ve işlere bakarlar. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 3ı 11) 
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5. Atamalarda; ilgilinin sicili, görevindeki başarısı, hâkimlik -mesleğinin gerektirdiği ahlâk ve seciyeyi taşı
yıp taşımadığı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca takdir edilir. 

6. Bu madde uyarınca yapılacak başvurma usulü ve süresi, Adalet Bakanlığınca Resmi Gazetede ilan 
edilir. Danıştay tetkik hâkimi ve savcıları için başvurma şartı aranmaz. 

• GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici ikinci maddesi aynen benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1. Bu Kanunun geçici 'bir ve ikinci maddelerine göre bölge idare, idare ve 
vergi mahkemeleri 'başkan ve üyeliklerine atanacakların aylık derece ve kademeleri, müktesep hak aylık derece 
ve kademelerine göre tespit edilir. 

2. Hâkimler Kanununda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri 
başkan ve üyelerine aylık, ödenek ve diğer mali ve sosyal haklar ile özlük işleri bakımından adli yargı hâkim
leri hakkındaki hükümler uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1. Bu kanunla kurulan mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilişik cet
veldeki kadrolar, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı kadro cetvelinin mahkemeler bölümü hâkimlik ve savcılık 
sınıfı ile diğer ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

2. Genel kadro kanunu çıkıncaya kadar bu kadrolarda, ekli cetvel ile sınırlı olmak koşulu ile yapılması 
gereken her türlü değişiklik; hâkimlere ait kadrolar için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, diğerleri için 
ise Maliye Bakanlığınca yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1. Bu Kanunla kurulan mahkemelerin göreve başlaması ile görevleri sona ere
cek olan muvazzaf itiraz komisyonları ve Vergiler Temyiz 'Komisyonu mensuplarından bu mahkemelere ata
nanların Maliye Bakanlığı kadro cetvellerinde yer alan kadroları, atama işleminin tekemmülü tarihinden iti
baren iptal edilmiş sayılır. 

2. Bu Kanunla kurulan mahkemelerin göreve başladıkları tarihte, Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvaz
zaf itiraz komisyonları raportörlüklerinde iki yıllık hizmet sürelerini tamamlamamış olan raportörler Adalet 
Bakanlığınca idari yargı hâkim adaylığına atanırlar. 

3. Muvazzaf itiraz komisyonları ile Vergiler Temyiz Komisyonu mensuplarından, bu Kanunla kurulan 
mahkemelere atanmayanlar, Maliye Bakanlığında durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar ve kadroları 
atama işleminin tekemmülü tarihinden itibaren iptal edilmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Geçici bir ve ikinci maddelere göre mahkeme başkan ve üyeliklerine atananlardan 
mesleğe uymm sağlayamadıkları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca tespit edilenlerin, Kurulca yapıla
cak duyuru üzerine, ek gösterge ve ödenekleri hariç olmak üzere bulundukları derece ve kademe aylıklarına 
uygun genel veya katma bütçeye dahil idarelerdeki baş ka bir göreve atanmaları Başbakanlıkça sağlanır. Bu 
hüküm, atanma tarihinden itibaren ancak iki terfi süresi için uygulanabilir. 

Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 311) 
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GEÇİCİ MADDE 8, — 1. Bu kanunla kurulmuş olan mahkemeler göreve başladığında, anılan, mahkeme
lerin görev ve yetki alanlarına giren konularda daha önce Danıştaya açılmış olan davalar ve işler Danıştayca 
sonuçlandırılır. 

2.. Bu kanunla yargı görev ve yetkileri kaldırılmış bulunan komisyonlarla kurullarda bakılmış olup Da-
nıştayda temyizen görülmekte olan davalara ilişkin kararlar, Danıştayca bozulduğu takdirde dosyaları ile 
birlikte yetkili idare veya vergi mahkemesine gönderilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — 1. Bu kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte bu kanun 
hükümleri uyarınca idare mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklardan dolayı ilk derece idari yargı 
yetkisi verilmiş merci ve kurullara itiraz edilmemiş ve henüz itiuaz süresi sona ermemiş olanlar hakkında 
yetkili idare mahkemesinin göreve başladığı tarihten itibaren altmış gün içerisinde bu malıkemelere dava 
açılabilir. 

2. ÎBU kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte, ilk derece idari yargı yetkisini haiz 
idari mercilerce karara bağlanmış ve Danıştaya başvurma süresi geçmemiş kararlar altmış gün içinde Danış-
tayda temyiz edilebilir. 

3, Bölge idare mahkemelerinin göreve başladıkları tarihte Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanunu 
muvakkat hükümleri gereğince ilçe ve il idare kurullarınca verilen son soruşturmanın açılması kararlarına 
henüz itiraz edilmemiş ve itiraz süresi sonra ermemiş olanlar hakkında beş gün içinde bölge idare mahke
melerine itiraz edilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — 1. Bu kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte, bu kanun 
hükümleri gereğince vergi mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklardan dolayı vergi itiraz komisyon
larına itiraz edilmemiş ve henüz itiraz süresi sona ermemiş olanları hakkında, altmış gün içerisinde yetkili 
mahkemeye dava açılabilir. 

2. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte vergi itiraz komisyonlarınca karara 
bağlanmış olup Vergiler Temyiz Komisyonunda veya Danıştay nezdinde temyiz edilmemiş ve temyiz süresi 
geçmemiş kararlar altmış gün içinde Danıştayda temyiz edilebilir. 

3. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte Vergiler Temyiz Komisyonunda ka
rara bağlanmış ve Danıştaya başvurma süresi geçmemiş kararlar altmış gün içinde Danıştayda temyiz edilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri göreve başla
dıkları tarihte İtiraz ve Temyiz Komisyonları ile kendilerine alt derece yargı yetkisi verilmiş kurulların elle
rinde bulunan dosyalar bir ay içinde yetkili ve görevli idare ve vergi mahkemelerine devredilirler. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Vergi mahkemelerinin kurulup göreve başlaması ile çeşitli kanunlarda bu ka
nunun 6 ncı maddesi kapsamına giren konularda yer alan : 

a) İitiraz Komisyonu, Vergiler Temyiz Komisyonu ve Gümrük Hakem Kurulu deyimleri, Vergi Mahke
mesi, 

b) Vergi ihtilafı deyimi, vergi davası, 
c) İtiraz deyimi, Vergi Mahkemesinde dava açılması, 
Anlamını taşır ve bu anlamda geçerli sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 13. — 1. Vergi itiraz komisyonları ile Vergiler Temyiz Komisyonunda ve Gümrük 
Hakem Kurullarında mevcut dosyaların vergi mahkemelerine devir esasları Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca 
tespit olunur. 

2< Daha önce kendilerine alt derece yargı yetkisi tanınan kurulların ellerinde bulunan dosyaların idare 
mahkemelerine devir esasları Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca tespit olunur. 
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(Adalet Komisyonu Metni) 

GEÇtOt MADDE 7. — 1. Bu Kanunla kurulmuş olan mahkemeler göreve başladığında, bu mahkeme
lerin görev ve yetki alanlarına giren konularda daha önce Danıştaya açılmış olan davaılar ve işler Danıştay-
ca sonuçlandırılır. 

2. Bu Kanunla yargı görev ve yetkileri kaldırılmış bulunan komisyonlar ve kurullarca verilmiş olan ka
rarlar, Danıştayca bozulduğu takdirde dosyaları ile birlikte yetkili idare veya vergi mahkemesine gönderilir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 1. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte, bu kanun 
hükümleri uyarınca idare mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklardan dolayı yargı yetkisi kaldırılmış 
kurullara ve komisyonlara itiraz edilmemiş, dava açılmamış ve henüz itiraz veya dava süresi sona ermemiş 
dl'anlar hakkında yetkili idare mahkemesinin göreve başladığı tarihten itibaren altmış gün içerisinde bu mahke
melere dava açılabilir. 

2. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte, yargı yetkisi kaldırılmış kurul ve ko
misyonlarca karara bağlanmış ve Danıştaya başvurma süresi geçmemiş kararlar hakkında altmış gün içinde 
Danıştaya başvurulabilir, 

GEÇİCİ MADDE 9. — 1. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte, vergi mahke
melerinin görev alanına giren uyuşmazlıklardan dolayı vergi itiraz komisyonlarına ve Gümrük Hakem Kuru
luna itiraz edilmemiş ve henüz itiraz süresi sona ermemiş olanlar hakkında, altmış gün içerisinde yetkili vergi 
mahkemesine dava açılabilir. 

2. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte, vergi itiraz komisyonlarınca verilmiş 
olup Vergi Temyiz Komisyonu veya Danıştay nezdinde temyiz edilmemiş ve ıtemyiz süresi geçmemiş kararlar 
hakkında altmış gün içinde Danıştaya dava açılabilir. 

3. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve başladığı tarihte Vergiler Temyiz Komisyonu ve Güm
rük Hakem Kurulunca verilmiş olup Danıştaya başvurma süresi geçmemiş kararlar hakkında altmış gün için
de Danıştaya dava açılabilir. 

GEÇİCİ (MADDE 10. — Bölge İdare mahkemeleri, İdare malhkemelerd ve Vergi malhkemeJleriniin göreve 
başladıkları tarihte Verigi İtiraz komisyonları ile Gümrük Hakem Kurulunda ve bu Kanunla yangı yetkileri 
kaMırılımış diğer kurularda ıbulunan ve henüz karara bağlanmamış olan dosyalar 'bir ay içinde yetkili ve gö
revli İdane ve Vergi mahkemelerine devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — 13 Verigi liraız komisyonları ve Gümrük Haikem Kurulunda mevcut dosyaların 
Vetfgli mahlkbmıelerirıle devir esasları; Adalet, MaMye ve Gümrük ve Tekel bakanfliıklarınca müştereken tespit 
olunur. 

2. Bu Kanunla yangı yetkileri fcaldjrfmiiş olan diğer (kurullardaki dosyalarını İdare mahkemelerine devir 
esasları Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca tesıpiit olunur. 
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ı(Hü!kütaötin Tdktifi) 

GEÇÎCt MADDE 14. — 1. Mahkemelerin her türlü araç, gereç, büro malzemeleri ve bina ihtiyaçları, 
mahkemelerin faaliyete geçmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca temin edilir. 

2, 1981 mali yılı sonuna kadar olan süreye ilişkin giderler Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 
3. Bu suretle faaliyete geçecek mahkemelerin gelecek yıllara ait ihtiyaçlarım karşılayacak ödenekler ve 

kadrolar müteakip mali yıl bütçelerinde Adalet Bakanlığı bölümüne konulur. 

GEÇtCt MADDE 15. — Bu Kanunun 27 . 10 . 1980 tarihli ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında 
Kanuna aykırı olan hükümleri, Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun yürürlükten kalktığı tarihi izleyen gün
den itibaren uygulanır. 
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(Adalet Komisyonu Metni) 

GEÇİCİ MADDE 12. — 15 V©ngi mafokemderinin göreve fbaşlaldMkjtarı tarihte Vergiler Temiyiz Komisyo-
nunda ıbuiunan dosyalardan; 

a) iBu Kanunum 7 nci maddesi gereğince tek hâkim. Itarafınıdanı çözümlenebilecek nitelikte olanlar, yet
kili Bölge İdare mahkemelerine, 

b) Diğerleri Danıştaya, 
Gönderilir ve bu mahkemelerce sonuçlandırılır. 
2. Yukarıdaki fıikra gereğince devredilen dosyalar hakkında aşağıdaki esa'slar uygulanır : 
ıa) Bu dosyalar için ek yargılaıma gideri ve' harç alünnuaiz, 
lb) Bu 'dosyaların polsıta giderleri Maliye Bakanlığı Bütçesinden ıkafşalanır.; 
c) Verigi Usul Kanunu Ihiüiklümlerine göre Vergiler Temiyiz Komisyonunda tekemmül etmliş dosyalar, İda

ri Yargılatma Usuiliu Kanunu hükümleri uygulanmaksızın Itekemımül etmiiş sayılır.; Danıştayda, savcının dü
şüncesine ilişkin hükümler saklıdır. 

d) Bu dosyalar için duruşma yapılması ilgili daire veya mahkemenin (kararına (bağlıdır. 
e) IBu dosyalar için Vergiler Temyiz Komisyonunca yapılmış duruşma teSbliğlerli geçersizdir. 
f) Yapılan inceleme sonunda Vengi İtiraz Komisyonu Kararı bozulursa, dosya, resen ve nihai olarak 

kanara bağlanır. 
g) Vergiler Temiyiz Komisyonunca yürütmenin durdurulmasına ilişiklin olarak verilmiş kararlar geçer-

İMir. Ancak, 'bu dosyalar öncelikle karara bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Danıştayca bozma kararı ile Vergiler Temyiz Komisyonuna gönderilmiş ve bu 
Komisyonca henüz karara bağlanmamış veya Danış tayın bozma kararı üzerine bu Komisyonca kararı 
bozularak vergiler itiraz komisyonuna gönderilmiş ve bu komisyonca henüz karara bağlanmamış dosyalar, 
görevli ve yetkili vergi mahkemesine gönderilir ve mahkemelerce bozma kararı çerçevesinde incelenerek 
karara bağlanır, 

GEÇİCİ MADDE 14. — Vergiler Temyiz Komisyonunca ara kararı ile vergi itiraz komisyonuna gönde
rilmiş dosyaların karar gereği yerine getirilmiş olanlarından, bu kanunun 7 nci maddesi gereğince tek hâkim 
tarafından çözümlenebilecek dosyalar yetkili bölge idare mahkemesine, diğerleri Daniştaya; ara kararı 
yerine getirilmemiş olanlar ise, bu karara göre tamamlandıktan sonra ilgisine göre yetkili bölge idare mahke
mesine veya Danıştaya gönderilmek üzere yetkili vergi mahkemesine tevdi edilir. 

GEÇİCİ MADDE 15. — Vergi mahkemelerinin göreve başladığı tarihten önce itiraz ve temyiz komis
yonlarınca karara bağlanmış ve kararları tebliğ edilmemiş dosyalar tebliğ işlemleri yerine getirilmek üzere göreve 
başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yetkili ve görevli vergi mahkemesine gönderilir^ 

GEÇİCİ MADDE 16. — Kurulacak mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; Adalet Bakanlığı 
bütçesi içinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden aktar
ma ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 17. — Bu Kanunun uygulanmasında, 27 . 10 . 1980 tarih ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni 
Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
B. Ulusu 

T5 . 10 . 1981 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z, Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N, Özdas 

Dışişleri Bakam 
/.; Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. özal 

Adalet Bakam 
C, Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Mili Savunma Bakanı 
Ü, H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos, Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, T, Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Çalışma Bakam 
Prof, Dr, 2\ Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı imar ve Jskân Bakanı 
/., Evliyaoğlu Dr, Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş., Kocatopçu »S. Bingöl 

Köy iş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
M, R. Güney V, Özgül 

Kültür Bakam 
C. Baban 
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Yürürlük : 

MADDE 16. — Tasarının 15 nci maddesi 16 ncı madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 17. — Tasarının 16 ncı maddesi 17 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

KADRO CETVELİ 
Sınıf Derece Adet 

Hâkim 
;» 
» 
:» 
» 
:» 
» 

Genel İdare 
» 
» 
'» 
» 
» 
» 
:» 
» 
:» 
!» 
» 

;» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yardımcı Hizmetler 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
,11 
12 
13 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

200 
200 
200 
150 
100 
30 
25 
10 
70 
75 

100 
100 
100 
100 
50 
50 
40 
30 
10 
40 
50 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
20 
20 
10 
10 

»< • ^ • f c i • • 
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