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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

31 Aralık 1981 Perşembe 

O : 1 

'2431 Sayılı Talh&iiatın Hızlandırılması Hakkında 
(Kanuna /Bazı Maddeler eklenmesi Hakkında (1/270) 
(S. Sayısı: 292'ye 2 nci ek). 

'1598 Sayılı MaJî Denge Vergisi Kanununun De-
ğiştirilmıesi Hakkında (1/270) (S. Sayısı : 292'ye 3 
ncü ek), 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında (1/270) (S. Sayısı: 292'ye 
4 ncü ıök) <ve 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında ('1/270) (S. Sayısı : 292'ye 5 nci 
ek); 

Kanun tasarıları kalbul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 
16.5-8'de son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Mil l i Gütveinfflt Konseyi 
Genel Sekreteri 

» > • • < « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.15 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milî GüvenSik Konseyî Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettiaı ERSİN (K. K. K. ve MilB Güvenlik Konteeyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Ommiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Git. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesii) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 91 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

1. — Gündemde bulunan ve görüşülmesine baş
lanmamış olan 1/230, 1/224, 1/209, 1/239, 1/162, 
1/163, 1/164, 1/228, 1/229, 1/261, 1/264, 1/267 ve 
1/268 esas numaralı kanun tasarılarının Danışma 
Meclisine gönderilmek üzere gündemden çıkarılma
sına dair Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 
tezkeresi. (3/140) 

BAŞKAN — Gündemimiziin sunuşlar kısmında 
Millî Gevenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin Ibir 
tezkeresi var; Ibu tezkereyi ve ekli listeyi okutuyo
rum: 

IBuyurun, okuyunuz efendim. 

'Millî Güvenlik (Konseyi Başkanlığına 
Millî Güvenlik Konseyi gündeminde (bulunan ve 

görüşülmesinç ıbaşlanmamış olan kanun tasan ve tek

liflerinden, ilişik listede belirtilenlerin, Danışma Mec
lisine gönderilmek üzere gündemden çıkarılmasını 
arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

liste : 

1., Karayolları Tra'fi'k Kanunu Tasarısı. (1/230) 
2. Telsiz Kanunu Tasarısı. .(1/224) 
3. Bor, Kömür, Asifaltit, Fosfat, Demir Maden

leri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilme
sini Düzenleyen Kanun Tasarısı. (1/209) 

4. 13-12 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, tki Mad-
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denin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent 
ve ıFıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/239) 

5. 61!8 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ive IBU (Kanuna Dört Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/162) 

6i 49*22 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkındaki Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı, (1/163) 

1A 6762 sayılı Tunik Ticaret Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ive Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
0/164) 

8. 'Bilim; ve Teknloloji Komitesi Kurulmasına 
llişSkin Kanun Tasarısı, '(1/228) 

9, Türkiye Altom Enerjisi Kurumu Kanunu Ta
sarısı. (1/229) 

110. Adalet (Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
Tasarısı. (1/261) 

'İl1* İBaşJbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı. 
(1/264) 

12. Enerjinin Tasarruflu Kullanılması Hakkında 
Kanun Tasarısı. (1/267) 

'1'3.; 'Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasa
rısı. (11/268) 

'BAŞKAN — iBu tezkere özerinde söz almak is
leyen var mı efendim?... 

(Buyurun, 

ORGENERAL 'NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade ederseniz 
•bir hususu arz edeceğim efendim. 

IBu sabah 'Başbakanlıktan aldığımız bilgiye göre, 
11 ndi sırada yazılı 'bulunan, 'Başbakanlık Kuruluş 
Kanunu Tasarısını Sayın Başbakanlık geri aîma'k is
tiyor., (Binaenaleyh, Danışma Meclisine göndermeye 
(mahal 'kalmadığı için, müsaade ederseniz 'onu çıka
ralım. 

(Böylece, 12 adet kanun tasarısını Danışma Mecli
sine (göndermiş olacağız. 

ıBAŞKAN — O halde, 'Başbakanlık Kuruluş Ka
nunu Tasarısı (Başbakanlık tarafından geri alındığı
na ıgöre, Ibunu Danışma Meclisine göndermeye gerek 
kalmıyor* 

ORHAN DÜLGERLER i(Millet Meclisi Kanun
lar Müdürü) — Sayın Başkanım, müsaade ederse
niz, böylece oylansa da efendim, çıkarılmasına ka
rar alirtdiktan sonra İBaşbakanlığa sevk edilse?... 13 
tasarıyı gündemden çıkarma sekinde Sayın Konse
ye sunullsa?i..: 

6 . 1 . 1982 O : 1 

IBAŞKAN — Danışma Meclisine gönderdikten 
sonra, oradan da çekebilir. 

İBunun tezkeresi 'geldi mi? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Gelmedi daha efen
dim., 

ORHAN DÜLGERLER (Millet Meclisi Kanun
lar Müdürü) — O zaman gündemde kalacak; tez
kere ıgelince tekrar işlem ıgöreceki 

IBAŞKAN — Henüz tezkere ıgelmediğine göre 
Ibiz Ibunu Danışma Meclisine iade ederiz; oradan da 
(geriye çekdbilirler. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ {Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî; (bir alterna
tiftir efendim'; olabilir.: 

ADALET 'BAKANI OEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkanını, Adalet (Bakanlığı Teşkilat' Kanununu 
Sayın Konseyin huzuruna Ibiz bir maksatla getirdik 
efendim. 

Buyurduğunuz ıgSIbi, Adalet (Bakanlığı şimdiye ka
dar, Vezailfi Adliye' Nizamnamesine dayanarak yü
rütülen bir. teşkilat, Bakanlık 'olarak 'görünüyordu. 
Şimdi, Veriği İdare Mahkemeleri, IBölge İdare Mah
kemeleri, Danıştay Kanunu kabul ediliyor; dolayı
sıyla, Adalet Bakanlığına teşkilatlanma (bakımından, 
özlük işleri bakımından büyük (bir yük yükleniyor;; 
Şimdiki kuruluş buna yeterli değil. Zaten, bütün 
hâkimleri içerisine alan Ibir kuruluş halindeydi. Öz
lük işleri (bakımından, İdare Mahkemeleri Daire 
Başkanlığı, Vergi Mahkemeleri Daire 'Başkanlığı gibi 
ayrı ayrı üniteler kuruldu. Bunları yürütebilmenin, 
ancak, Ibu teşkilat kanununun birlikte kabulü ile 
mümkün olduğu kanısındayım. 

Yüksek takdirlerinize arz ediyorum': Eski hüküm
leri kapsayan, yalnız Ibu yönleriyle ele alınacak bir 
kanundur; fazla değişiklik yoktur. Kurucu Meclise 
gittiği takdirde çok uzayabilir; dolayısıyla da bu teş
kilatın yürütülmesi, bu mahkemelerin yürütülmesi işi 
Zorlaşır, 

Acaba hu hususu emreder misiniz?..•? 
(BAŞKAN — (Efendim; yalnız 'birkaç tane olsay

dı mesele yoktu; onları çıkarmazdık biz. 30 küsur 
tane ve bunlar içinde muhakkak çıkarılması, ivedi
likle çıkarılması lazım gelenler var. Bunlar bizim 
belki Ibir aydan fazla zamanımızı alacak; her halü
kârda bizde de ıgecikecektir Ibu. 

Danışma Meclisinden, bunu biraz öne almasını 
talep ederiz. Nitekim mühim kanunlardan '«Trafik 
Kanunu» da var; ama bütün (bunları ele alınca, esas 
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rmiıhim kanunları (gözden geçiremiyoruz. Bir de, Da
nışma Meclisinden gelmeye (başladı şimdi; bir türlü 
ayrklaya'mıyoruz.t 

O bakımdan 'dedi'k 'ki, ıbunlar oraya gitsin, 'bir 
de »orada bir tetkilkten geçsin. Zannetmiyorum ki, 
fazla ıbir zaman kaybedelim. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Bu 
kanunla da irtibatı bakımından... Yürütülmesi ancak 
Ibununla mümkün; yioksa (boğulmuş bir hale1 girer, 
teşkilatı 'yürütmek çok zor olur. 

'BAŞKAN — O zaman, Danışma Meclisi bunu 
biran evve lde alır. 

1. — İdarî Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (11254) (S. Sayısı : 312) 
ve 312'ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, 'gündemimize göre, kanun 
tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Birinci sırada, İdarî Yargılama Usulü Kanunu 
Tasarısı geçen 'birleşim gündeminde yer almış; gö
rüşmelerine başlanacağı sırada Hükümetin talebi 
üzerine tümü Komisyona geri verilmişti. 

iKomisyonun yeniden düzenlediği rapor, 312'ye 
1 nci e'k sıra sayısıyla (basılıp, dağıtılmıştır. 

Adalet Komisyonu. (Başkanı ve Sayın Bakanlar 
yerlerlin'i aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz isteyen var mı? 
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(Adalet Komisyonu Başkanı) — Çok kı
sa bilgi arz edeceğim etendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere, halen, 
adlî teşkilatta, bidayet malhkemesi olarak hukuk ve 
ceza mahkemeleri ve nilhaî mahkeme, temyiz mahke
mesi olarak da Yargıtay 'bulunmaktadır. 

Gerek (bidayet mahkemelerinde, gerekse Yangı-
(tayda tek usulü mühalkeme uygulanır. Yani, bida
yet mahkemesin deki ceza mahkemeleriyle, Danış-
tayda bulunan ceza daireleri, tek yargılama usulünü, 
ceza muhakemeleri usulünü; yine, bidayet mahkeme-

(1) 312 ve 312'ye 1 nci ek S. Sayılı basmayan 
tutanağa eklidir, 

ADALET BAKANI ÜBVOET MENTEŞ — Tak
dirlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — IBaşka, söz almak isteyen var mı 
efendim?... Yolk. Başka söz almak isteyen olmadığı
na göre, Genel Sekreterliğin bu tezkeresini oylarını
za sunuyorum.- Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir,. 

IBuna ıgöre, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterliği tezkeresine' ekli listedeki 13 adet kanun ta
sarısı, Danışma Metlisine gönderilmek üzere gün
demden çıkarılmıştır, 

si bulunan hukuk mahkemeleri ile, Yargıtayın hukuk 
daireleri, yine tek usulü uygularlar; yani, tek bir 
usul hukuku yasasını uygularlar. 

Daha önce kabul buyurduğunuz kanunlarla, (Da
nıştay Kanunu ve İdare İMahkemeleri Kanunu) ida
re mahkemeleri, yine adalet 'mahkemelerinde oldu
ğu gibi, (bidayet malhkemesi ve nilhaî mahkeme olmak 
üzere '(Danıştay olmak üzere) ikiye (bölünmüştür. Bu 
nedenle, adalet mekanizmasında, var olan, tek usu
lü muhakemenin carî olması gerekmektedir. Bundan 
önce, Danıştayın işleyişi, kuruluşu, yargılama usul
leri, yetkileri ve görevleri, sade ve sade Danıştay Ka
nununda vardı. Zaten Danıştay, hem bidayet mahke
mesi olarak, hem1 nihaî mahkeme olarak görev yap
makta idi. Halbuki, bundan önce kabul buyurduğu
nuz iki metinle, konuyu ikiye bölmüş bulunuyo
ruz. 

Yüksek huzurunuza gelen İdarî Yargılama Usu
lü Kanunu, Hükümet tarafından hazırlanarak, sunul
muştu. Bu konuyu Komisyonumuz, Hükümetten, 
tatbikatçı olan Danıştaydan, idarî mahkemelerde gö
rev alabilecek: IMaliye mensuplarından ve vergi iti
raz ve temyiz komisyonu üyelerinden oluşan ihtisas 
ekibiyle ele almış; ilkelerde hiçbir değişiklik yapma
mış; ancak, bundan üç - dört ay önce kabul buyur
duğunuz hukuk muhakemelerindeki ilke ve prensip
leri' benimsemek: koşuluyla yeni bir metin düzenlen
miştir. Konuyu yüksek huzurunuza bu açıdan getir
miş bulunuyoruz. 

Gelen bu tasarıda, kişilerin idarî eylem ve işlem
lerinden dolayı müracaatları, müracaatlarına verile
cek cevaplar, cevaplar neticesinde açılacak davala
rın süreleri; gerek idare mahkemelerinde, gerekse 
Danıştayda yargılama usulleri; verilecek kararlar, 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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kararların muhtevaları, ibunların uygulamaları, tehi
ri icraları; yine, tam yangı davalarındaki tazminat
ların çerçevesi zikredilmiştir. 

iBiraz önce arz etmiş olduğum gübi, idare 'mah
kemeleri, normal Ibir hukuk mahkemesi olarak da 
görev yapacağı için, konu, ihtiyacı karşılayacak öl
çüde 'Hükümet tarafından kaleme alınmış ve yine 
Komisyonumuz, hukuk muhakemeleri usulü ile her
hangi hir çelişme! olmamasına da itina ederek kanun 
metnini yeni baştan düzenlemiş, yüksek huzurunuza 
ilke olarak getirmiş (bulunmaktadır.; 

Yüksek takdir ve tensiplerinize arz ederiz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde Ibaşka söz almak: isteyen var mı 

efendim?... Yoktur. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler...; Kahul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

İdarî Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı 

IBİRÎNCİ IBÖLÜM 

Genel Esaslar^ 

Kapsam ve Nitelik : 

MADDE 1. — Danıştay, ıBölge İdare Mahkeme
leri, İdare Mahkemeleri ve Verigi Mahkemelerinin 
göreVine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu kanunda 
gösterilen usullere talbİdir. 

2J iDanıştay, ıBölige İdare Bahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri ve Verici Mahkemelerinde yazılı yargı
lama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde ya
pılır. 

IBAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yoktur. 

1 nci maddeyi (oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... 'Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
İdarî Dava Türleri ve İdarî Yargı Yetkisinin Sı

nırı : 
IMADDE 2. — 1. İdarî dava türleri şunlardır : 
a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, 

konu <ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı 
olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal 
edilenler tarafından açılan iptal davaları, 

Ib) İdarî eylem ve işlemlerden dolayı haklan muh-
tel olanlar tarafından açılacak tam yargı davaları, 

c) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için 

yapılan idarî sözleşmelerden dolayı taraflar arasında 
çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, 

2. Ildarî yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin 
hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdarî 
mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürüt
me görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara 
uygun 'olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî 
eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yet
kisini kaldıracak hiçimde yangı kararı veremezler. 

3J Devlet Başkanının doğrudan doğruya yaptığı 
istemler idarî yargı denetimi dışındadır. 

BAŞKAN — Bu ikinci fıkradaki «yerindelik» ne 
demek? Yeni feir tahir galiba... «Yerindelik deneti
mi...» Bunun eski tabiri nedir?.;, 

iŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — İhtiyaca uygunluk denetimidir ve şim
di (bu hukuk dilimize yerleşmiştir. 

İBAŞKAN — Girdi mi Ibu? 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet -Başkanı Hukuk 

Danışmanı) <— Girdi efendim; kullanılan ıbir deyim
dir. 

BAŞKAN — thtjilyaca uygunluk, «Yerimdlelik» 
olluıyor... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
MaisMMa uygunluk da denebüllir. 

BAŞKAN — Evet... Maslahata uygun mu, -değil 
mii? Evet... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yani bu 
tür mahkemeler, bu türtlü idarî işlem ve eylemlileri ve
yahut d'a idarî istemleri, maslahata uygundur veya 
değlilidiır tarzında biir işleme taibi tutamayacaklar. 

BAŞKAN — Yapamaızllar. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun, 
Bu, «yerlindelik» üzerinde mi konuşacalklsıniız? 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Yerindeİlk üstünde, çok kıısa olairak. 
İdarî işlemler hakkımda, yetki, şeklıl, sebep, ko

nu, maksat yörileılinlden denetim yapılacak. Burada
ki m'aksaft kamu yaralridır; idare, kamu yararımı dik
kate alarak t'aJkdliır hakkını kullanacaktır; bu takdir 
hakkını kullanıirtken bir seçenek yapacaktır, «Kamu 
yararı hangisıiıni gerektiriliyor? >> diye bir secini yapa-
caktıır. İşltie, idarî yargı, bu seçeneklere müdahale 
edame'yecelklüir; «Bu seçeneklerden hangi'sli yerinde-
d'nr, hangisi değMtr?» şekillinde bitr müdahalede bu-
lunamaiyacaktır. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Evet 
KİEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet 

Bakanlığı Teimls/illofei) — Sayın Başkanum, müsaade 
eder mıis'ilnliz? 

BAŞKAN — Yine, «yerindelük» üzerine miiı efen-
tflüm? 

KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet 
Balkamffiığı TemsıiıldM) — Evet 

(BAŞKAN — Buyurum. 
KEMALETTİN ALÎ KÂŞİFOĞLU (Adalet 

Bakanlığı TetaisEfcfofiı) — Ben ilik defa düyulyorüm, 
çok yadırgadım.., 

BAŞKAN — Ben de yadırgadım onu. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞÎFOĞLU (Adalet 

Bakanlığı TetasiöM) — Ben görmedim yani, ne ka
nunlarda, ne metinlerde... İlik defa karşılaştığım için 
tfazîa yadiUgadum, bilmiyorum... Başka bir ke'lülme 
'bulalım: derim1. 

BAŞKAN — Geçenlerde bk defa daha geçtoi de, 
foatıırlılmlda kalbjalmıış benlilm, «yerliındelak» bir daha 
geçtiı 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
'(Adalet Koirrlilsiyoriu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, 
Askerî Yüklsek İdare Mahkemesli Kanununun kalbu-
(llü sımışında, geçfti aynı talbir. 

«BAŞKAN — Yihıe sormuş/tüm o zaman ben, ba
kin yfine hatırımda kaffimamış., 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalelt Kolmılsyonu Başkanı) — Aslında, 
bönce, kelime, ihltiıTyacaı uygunluktan) daha ziyade oitu-
ruiyor; çünkü yerinde mlkföf değil midi'r bu türlü ta-
teılruf, önün takdirönlin mahkemeye ait olmasını iis-
Itlilyor. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalelt Kom/üsyonu Sözcüsü) — «Bu seçenek yerin
de mi değil mi?» bunun tak)dilrtai idare yapacaktır; 
yalrgı bunia müdahale edemeyecekitir. 

BAŞKAN — Yerinde» değil de, yerinde olup 
oifimadağı hakkında dene/tfim yapamaz. Bunlun demek 
ki, fügaıt manası «yerinidelÜk» oluyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Bu döyiimi koymadan, genel hukuk üzeninde incele
me yapttık ve en doğrusunun dla bu olduğu kanaatline 
vardık Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Hayır, hâkimler bunu uygularken 
bunları bimtezler de, yeiniMdelık falan, lügalt açar-' 
lar, lügat bulaımazlaıri, 

KEMALETTÎN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet 
Bakanlığı Temsilcili) — Ben kırk iki sene hâkim» 
yıapltım, yerindelik kelmes'irii ilk defa duyuyorum, 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Adafet Kotailsyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, 
'tamamen yemi bir temim olarak idarî doktrine g&lmıiş 
iduırumda; aıma l'ülgatöaına baktığımız zaman, «yerimde-
•liıfc» maalesef yok., 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalelt Komisyonu Başkanı) — Bu ko
nuda ilgili falklültenlin öğreüfüm göretvileriyle de ko-
nuişltuk; öğrtendilere bunıu öğreteceklerini ve kitapla
rında yazdıklarım» ifadie efüölef. 

IBAŞKAN — Türk'çe sözlüğe bakar mısınız? 
Türkçe sözlük var mı? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalelt Komisyonu Sözcüsü) — Ben bak'tım Sayın 
Başkanımı, bolaımadım. 

BAŞKAN — Bullamadıysanız, o zaman, hâkim 
açacak bunu, lügata bakacak, bulamayacak; «Aca-
(ba ne?» dliyecelk; «Acalba yerinddllilk ne demek?» di
ye ona buna soracak. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komüissyonu Sözcüsü) — Dok'ürin, bunu, yeni 
tik kavram otaraik gellişltfirecek. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Efendim, bu, İdare Hukuku kavramı; yani, ildarî yar
gı ile illlgffi ders olkuıtulurken öğrencilere bu oku/tulu-
yar ve böyle öğre'nıiyoirlar. 

(BAŞKAN — Şimdi çıkanları âmenna.., Eskleır 
ne yapacak? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Eslklue.il de biir k/italba bakacak artık, başka çaresi 
yok. 

ŞEREF GÖZÜlBÜYÜK (Devlet Başkam Hukuk 
Danışm'anı) — Sayın Başkanım, opotrtufnijte karşılığı 
olarak kuiManılıyor. TürkÇede en uygun deyim olarak 
da, «Yeriindellik»^. 

BAŞKAN — Kette içerislinde eskfeM de yaza
lım; Yerindelik, «Maslahata uygunluk» diyelim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
TaJm, «İhtiyaca uygunluk» değil Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Simidi, yeni konimuş bu peki, bu ol-
mlalsayldı nle diyecektik? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Fransızca, tam, opoır/tunfite karşılığı: oluyon. Fransız 
Danışltayının kullandığı deyiimti, opoirtunlüte. Biz dte 
ora'dan güderek bunu küfantfık. , 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkam; Hukuk 
Danışlmann) — Sayın Başkanım, uygulamada bir so-
ıtun yaırataayacak bir deyalmfd'ir. Benim kitaplarımda, 
10 seneden beri1, bu, idarî yargı alanında vaıtîır, 
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'BAŞKAN — 10 senekten beri, 
ŞEREF GÖZÜiBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Tabiî; Danıştay kar'adamin'da geçer 
ve idarî jtimlerıi dkutanlarıın kullandıkları bir deyim; 
yenli değil; alma aldİyeye bu girmemiş, adliyede yok
tur. Hulkulk davasında da, ceza davasında da kfonu 
öfltaya çılklmaz; fakat idarî davada çıkar. Bir örnek 
arz dtemöme müsaade buyurun: Şimdi, Çankaya'da 
bir pazariyeriinin seçimi, dava konusu o'limıaz. Pazarı, 
falan meydanca mı kurmak gerektir, yoksa bir başka 
meydanda mt kurmak gerekir? îdare, tümü ile bunun, 
aldığı kararan yerindeliğinli tespliit eder. Okul yap-
mlaık için bir kamulaştırma yapılırken, şu araziyi 
mi kıalmulaştormıaik gerektir, yoklsa, falan arsayı mı?.. 
(Buralara yargı girmez; bunu anlatmak için de, iş
lenilin yerindeüiği tartışılmaz; bu, idarenün takdirine 
kalmışltıır diye yaygın oilaralk girmiştir. Ben bir soirun 
olacağını zannetmliyoriuım, eferidtm. Askerî Yüksek 
îdairî Mahikemesiînde de kabul ettik'. 

BAŞKAN — Anlkştlidr. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Bir noktayı dana, müsaade ederseniz, belirtmek 
ilsıtliiyorulm;. 

•Simidi, idarî yargı ile adlî yargı arasmd'aki Hark 
'bu noktalardan doğuyor. MesöHa, hıa'va meydanı ya
parken, kanun «Ibu kadar geniş tut» demez, bunu 
söylemez. «<Bu kadar geniş tutmana gerek yok» di
yor. Halbuki diyecek ki, «Geniş tutuyorum; çünkü 
uçakların gelişmesi onu gösteriyor ki, bunun geniş 
tutulması gerekir.» buna arltık hâkim opoatunliteye, 
yerirideiğe göre karar verir. «tciabına, gereğiine gö
re» deldilk m'i, «ıtcalbıihaîe göre» deldik mü, icap oikmu-
ıyor. «Ihltiyaca göre» desek, gene oltmuyior efienldilm. 
(Bu Franisalda da olur, bizlde de; idarî yarlgunun bir 
lözıellliğii efendilm, 

. (BAŞKİAN — Delmek en yerinrib kelimi© bu olîdu. 
Anlaşıldı 

ORİGENIER/AL NECDET ÜIRiUĞ — Sayım Ba§-
kanom,, önülmülzide D'Â Kurumunun nıeşrietitiği Ya^a 
Dili Sözlülüğü viar; «YerliıridalÜk» diye. bir kelüme yok 
tonum içinde. Yalnız «Yerinde» kelimesi var; mulsip 
•Js-albetl/i, doğru. Şikâyettin haklı veya yerinde görül
mesi halimde» kutlu!1 bu tedbir veya işlemi' kaldıırır, 
gibi Yeriinde, muislip, isabetli, doğru. «Yeninde» ke-
limesiinlde de yazmış Yasa Dili Sözlüğü. 

BAŞKAN — Yerlinde var; «Yerfndeltik»; «ik» 
eki konmuş ona. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Biri sıifat oluyor, biri islim oftuyor; fark oradan doğu-
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yor. Orada sıfatı allmış, isimli olmamış; tabiî, yeni ge-
l'işüiği için. Bu kadar yerinde. Yerönddlk, müesseseye 
gelirse. 

BAŞKAN — 2 noi madde üzerinde söz alimak 
liısiteıyen var mı?.. 

Bulyurun efendüm., 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkam Hukuk 

Danışmanı) — Efendim, 2 noi maddenin 3 ncü fık-
ırası Devlet Başkanının hukuki prensii'plertiınli huzuru
nuza getirtiyor. Avrupa tasan Hakları Sözleşmesinin 
16 ncı maddesine die ıbelilli ölçüde ayfciriihk izlenimi, ge
tirdi. Malumlarınız, Avrupa İnsan Hakları sözleş
mesini biz de tasdik dtitıiik; bu, bizim hukukumuz ara
sınla gjirdii ve Anayasaya eşit bi'r metlindir, Orada da, 
6 ncı mıaddeisİınde, medenî haklara ilişkin hukuk da
vaları ile ceza davalarında, eğeir, başvuracağı bür, yer, 
ibir mahkeme yo!k!sa, bu tnsan Hakları Sözleşmesi
ne ayikınii düşer. Bundan dolayı, hem kbimlisyonun, 
ıhem dlivanın müteaddit kararları vardıfr, Bu bakım
dan, buna esnelk bir formül, getirmemizde yarar gö-
ırürtüm. Bu hususu bir kez dahla takdirlerinize sun
mak isltedim. Onun için, daha önce, «Devlet Başka
nının seçimle taalluk eden işlemüerli yargı denetimimin 
dışındadır» formülü, beli ölçüde bu mahzunu giderti-
yoddu. Bu konuyu bir kez daha arz ettim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür edenim, 
»Buyurun Saym Özltrak. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

Sayın Başkanım, bu noktlada seçimle ilgffi; olanları 
hariç tuîarak biır düzenleme yapDlimasının daha isa-
'bdtlli olacağını ben de düşünmekteyim. Tabiî, takdir 
heyetlinfailnldir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Devlet Baş/kanının doğrudan doğ
ruya yaptığı işlemler ne olabilir? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalelt Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, 
doğrucan doğruya yaptığı işlemler, genellikle seçlim-
ılle veya tayinle ilgili. Tayinde de, Köşk'tekli memur-
liarın tayinli dışında başka yok. 

ıBAŞKAN — Başka bir tayin işi yapamaz. Yani 
parafe edilmeden, imza edilmeden kendiısSne geirıiş 
bir i-şllem yök: Ya Başlbakandan geleceiktir ya Ba-, 
kanlar Kurulundan gelecektir, bür yerden gelecektir. 
O halde, doğruldan doğruya kendisinin yapacağı, et-
rafındalkli maİiyetinıi seçmekle ilglil: Bmniyelt Amiriı-
ni seçecektir, orajdaki Özdl Kalem Müdürünü seçe-
cdkltlir, Oradaki Genel Selkreteirlini seçecektir, orada
ki ne bileyim kendisine hizmet edecek, emin bir kişi-
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yi seçecektir. Bir müddet sonira, «Ben bunu isteme'm, 
alınız, atınız dediğinde, Damııştaya dava aiçabiJliır: 
Efendilim, benli nakısız yere Cumhurbaşkanı buradan 
laftı.» Olmaz... Böyle şey oll!maz. O makama, geDmiş 
Iküşi, dava mevzuu oflmaımialı. O makam, böyle birkaç 
kişi, ilki üç k/işi yüzünden ma'hkemeye girim emıelİdlir. 
Nfiltek'üm daha evvel oll'müştur': Senatör seçlmilş'tlilri; se-
çillm'eyenler mahkernleye müracaat etmiştlir. Onun 
kendi yailkIM, seçme veiya seçmeme. Ya, Danıştay, 
müratoaat edenleri hakllı bull'saydı olur ya - O Devlet 
Başjkanıriıın durumu ne olurdu?... Eğer omurlu bir 
Devlet Başkanı iıse, derhal çekilip gider; «Gel
sin, be'nıilm bu görevimi Danışltay idare etsin» der, 
çeker gider. 

ŞEREF GÖZÜİBÜYÜK (Devlet Başkamı Hukuk 
Danışlmanıi) — Sayım Başkanımı, bura'da idariemim 
takdirime karışma söz konusu değil Burada gteitliırdli-
ğilmiiz düzenleme ile, 'b'iraz önoe de kalbul edilen mad-
deide yalnız hukulka uygunluk açışımdan benimseme 
yapıyoruz. Devfet Başlkiamımım scçimlerdle, tak'di're 
taalluk eden husui&ları, yargı denetiminim dışında ol-
malk gerdklir; bunu açıklığa kavuşturuyoruz. 

Onun dışımda, eğer Devlet Başkanı da, diğer ka
mu g-öre'vflifoni! gibi, Itek başıma, hukukî bir işlem ya
pıyor ilse, 'bu hukukî istemlin hukukla uygum olması 
gerektir. Eğer orada bir s'akaitlılk Varlsa, hukulka ay
kırı isıe, burnum dava Ikonusu yapilmaisı, maklaımın yü
celiği ile ilgili değil Sayım Başkanım. Hamgü kluruım 
dlurisa olsun, yapftığı işin hukukla uygun oltması gere
kir. Burada da, 'bizilm geflirdıiğimiz sitemde de, eski
sinden farlkllı olarak, yalnız hukulka uyguiniluk deneti
mli yalpıdıyor ve bu kbmıu, esiki dönemjd'e, takdir hak-
kınıim bütünüyle yargı dendtirrılime tabi olduğu, yertin-
delllilk den/e'tilmiıni de demetll'eyeceğinı dîye, Danışltayım 
bütün hızıyla çalıştığı bir dönemıdıe dahi, Devlet Baiş-
ıkamımıın duirulmu bîr sorum yaratmamıştır. 

BAŞKAN — Yaratmamıştır da, yaratabilir; bir 
zatoam gellıir, yara'ta'Mür. 

İnsan Hakları Beyannameslini SoVyeltleır Biriliği 
de imızaliadı mı? 

'ŞEREF GÖZÜİBÜYÜK (Devleit Başkanı Hukuk 
Danışlmamı) — Hayır. 

IBAŞKAN —• (Komünist ülkelerin hiçbirisi ilmza-
laimaldı mı? 

ŞEREF GÖZÜİBÜYÜK (Devlet Başkamı Hukuk 
Danışlmanı) — Halyır efemdii'm. Bu, însan Halkları Be-

, yanıniaimiesi değil; Avrupa îmisam Haklan Sözleşmesi-
dir. Bizim, alitıbihküsur numaralı kanunla onayladı
ğımız ve bu bizim hukuk sistemlimize göre, Anayasa

ya eşjilt bir met/in durulmunldadır. Bunu imzalayan 21 
üllkcdir. O bakıımidan, biziim içhulkuıkulmuzun ıbir par-
ça'sıdır. Buma üymalk zorundlayız. Bem bu nok'tad'a, 
herhangi b.ir çelişkiye düşmeyelim... 

IBAŞKAN — Orada sual açsınlar bize. 
ŞEREF GÖZÜİBÜYÜK (Devlet Başkamı Hukuk 

Danışmanı) — Hayır, oradan sual açılmaz efendlilrrı; 
bizden açılır ve mahkemelerin önüme gittiği zaman, 
hâildim, önüne gelen bir dalvayı çözmek içlim uygüla-
malk zorunda olduğu ilki kanunla karşı karşıyadır: 
BSlri, bu kamum; düğeri de, bizim, Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmeydi omayilaldığıimız kanundur. O kanun 
Anlayasa dlüzeyimıdediır. O za'mam, bumu uygulamaz, 
on'u uygular. Çümlkü, bir sorunu çözlm/ek içlin ellimde 
'ilkli kamun varsa, birli üslt düzeyde ise, hâlkibı alarak 
onu uygular. 

'Benîm bütün end'işlem burada. Belli bir düzeyde 
bir ısialkınüalyı önHöyelimı deriken, o sakımcaldan kurltu-
lalliıim deriken, tümüyle içline düşmekten endliişe ede
nim. 

ıBAŞKAN — İçlinde bulunduğumuz şu dönemde, 
çıkardığılmız kanunlarım In'san Halkları Sözleşmesi me 
uygum oiluıp olmadığımı, biziim mahkemeHer dlilkkate 
alıyorlar mı? 52 Sayılı Karar çıkardık... 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkamı Huikulk 
Damışlmianı) — Sayın Başkanım, bu, olağanüstü dö
nemi iliç'in çıkarılan bir kamum değildir; fakat normal 
düzen içlin çılkartılam ve Türkiye'min en önemli hu
lkuk düzen imli, idare düzenimi düzenleyen bir kanun
dur. En azından, Anayasada yapılan halfalar çok 
ömelmlıj değildir, çümlkü omlar soyuıt küırafarldır; fa
kat bu solmulttur; ildare ile vatanidlaşı karşı klarşıya ge
tiren bir kanundur. Bu açıdan, buna çok özen göster
memiz gereklir. Ben durumu takdü'r/lenimlize arz ed'iiyo-
ruım. efendim. 

IBAŞKAN — Bill'iyoırum; siz orada ü'ye öldüğü
nüz içlin..... 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkana Hulkuk 
Danışmanı) — Durulmu, bütün içtihatları yakımdan 
biliyorum. Bir şey, bilr aksaklık oıllmaısın; benlim en
dişem burada, 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu 
konuda bir hususu arz edeyim. Bu düzenlemeyi, da
ha evvel düşündüğümüz düzenlemeyi yapltığımız tak
dirde, hiçbir sıkıntı doğmasına imkân yok. Zatem bu
güne kadar iki tane dava söz konusu oldu; ikisi de 
seçimle ilgili idi. Seçimle ilgili işlem Devlet Başkanı
nın takdiridir; istediği gibi yapar; 'oma kimsem im ka
rışmaması gerekir. Zaten Devlet Başkanınım bütün 
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önemli tasarrufları ya müşterek kararname ya Ba
kanlar kurulu kararı iledir; zaten o, denetime tabi 
Hükümet dolayısıyla; hükümet çünkü denetime Ita'bi; 
orada mesele yok. Devlet Başkanının direkt atadık
ları, Anayasa Mahkemesi üyesi, Yüksek Hakemler 
Kurulu, Hâkimler 'Savcılar Yüksek Kurulu üyesi, 
Danıştay üyesi... Bunlar, zaten Devlet Başkanının 
takdiridir, 'bu takdire kimse karışamaz; zaten bunun 
da denetimi söz konusu olmayacak. Onun dışında, 
olabilmesi muhtemel bir iki ufak, basit olayı - ki bu
güne kadar olmadı, zaten olmasına da imkân; yoktu -
muhakkak ki, bir Devi e11 Başkanı kanuna ayları yap
maz. Zaten bu takdir yetkisinde oportunite meselesi
ni kanuna koyarak, Danıştayım, o yetkisi nti de sınır
ladık. Onun için, 'hiçbir sakınca doğurmayacak bir 
şey içim, böyle bir düzenlemeye gerek olmaz düşün
cesindeyiz. 

BAŞKAN - - Yani bu maddede bu fıkra hiç ol
masın mı diyorsunuz? 

DEVLET (BAKANİ İLHAN ÖZTRAK — Bu 
fıkrayı değiştireceğiz. 

BAŞKAN — Nasıl olması lazım? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Dev

let 'Başkanının seçimle ilgili kararları» diyeceğiz. 

BAŞKAN — Yani, Devlet Başkanının, seçimle 
ilgili, yaptığı işlemler idarî yargı denetimi dışındadır. 

DEVLET BAKANI ORHAN ÖZTRAK — Evet; 
«Onun dışındakiler 'gider» diyeceğiz. Seçimle ilgili 
tasarruflarına kimse karışamayacaktır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ondan 
'başkasına karışacak demektir. 

DEVLET BAKANİ İLHAN ÖZTRAK — Om
dan sonraki de yok. Zaten şöyle efendim : 1. Se
çimle ilgili olanlar, ki bütün önemli olan o. Onun dı
şındakiler, bir iki, kendi Genel Sekretenliğindeki ata
madan ibarettir ki, bugüne kadar hiçbir dava konusu 
olmadı. Zaten, yenindeÜğini de kontrol edemeyece
ğine göre Danıştay, el süremeyecektir ona; hiçbir 
problem çıkarmayacak. Buna yüzde yüz emin oldu
ğumuz için, tekrar tekrar arz ettik. 

BAŞKAN — Nasıl yazılacak efendim, onu söy
leyin. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, daha evvel düzen
lenen metim, Danıştay in Kanununa göre düzenlen
mişti; Devlet Başkanının, dava. konusu olabilecek iş
lemlerine Danışitayda bakılacağını söylemek içindir. 
Bunu söylemediğimiz takdirde üst derece idare mah
kemesince 'bakılır; fakat buraya getireceğimiz hü-
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küm, «Devlet Başkanının doğrudan doğruya, seçim 
yoluyla yaptığı işlemler yargı denetiminin dışındadır» 
şeklimde olacak. 

BAŞKAN — Onu diyorum ben de : Devlet Baş
kanının, doğrudan doğruya, yaptığı seçimle ilgili iş
lemler, idarî yargı denetimi dışındadır, zaten o mai-
yetindekini de kendisi seçiyor. 

ADALET BiAjKANI CEVDET MENTEŞ — O, 
atamadır efendim. 

BAŞKAN — Hayır, «falan ıkiınise gelsin» diyor, 
seçiyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dimi. mesela Devlet Denetleme Kurulu var, bu 'seçim; 
Anayasa, seçiim; Danıştay, seçim; Hâlkimter Savcılar, 
Yükscık Kurulu, seçim, yani hepsi seçıita; öt'ekli atama 
oluyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Talbiî 
•efendiiım, zaıten biz omu düşündük. Meclisi fesih, ısıeçi-
m'ii; ydnii'eme »kararları Vesaire, bunların hiçbiri yargı de
ri alimine tabi olamaz. Bu, Devlet Başkanınım, Ana
yasadan aldığı, münhasıran kendi tasarrufundaki yet
kidir; bunun ihlali filan düşünülemez dahi. Bizimki, 
sadece başlka k'otau ile illgilüydıi. Bu (konuda, çok haklı 
endişelere Sayın Genel Sekreter değindi; ama, Devlet 
Balkanının yetkilerimin en geniş şekiMe düzenlenmesi 
haliinde dahi, o makama en ufak gölge düşmemesi jçijm 
ger'dklii 'dilklkalti gösterdik. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, uygun glörürisienıiz, 

BAŞKAN — Birkaç kişi o. 
Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, tabiî, bu 
hukukî mütalaa üzenimde, derinlemesine 'bir şey söyle-
niük mümkün değil. Ancak, biz Cumhurbaşkanının, 
yaıhut Devlet Başkanımı halihazırdaki Anayasanın 
Curdhuüba'şlkam ilkelerinde görüyoruz. Acaba bu önü-
muzdaki Anayasa nasıl yetkilerle donatacaktır Dövlet 
Başkanımı, bunu da düşünmemiz lazımıdır; BilemiıyD-
rum talbiî, Anayasa ne getirecek? Binaen aleyh, bunu 
yazanken, ıbu supdeksi, ıbu elastikiyeti dikkate alımak 
lazım. Belki Devlet Başkanıma Meclisi feshetmek, şu
nu yapmak., bunu yapmak gibi geniş başkanlık yettlkıi-
1er i de tanıyacaktır. Anayasada, ıbiileimıiyoruz talbiî ne 
getireceğini. Bu itibarla, Devlet Başlkafnının yetkilerini, 
halihazırdaki Anayasa çerçevesindeki yetki içinde dü
şünmemek gerekir yahut da daha geniş yetkilerin die 
geleceğimi düşünerek, maddieiyi oma göre dizayn etmek 
icap eder. 
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ara yendiğiniz, zaman, bu 3 ncü fıkra ile ilgili yenli bir 
metin - 'ki, Sayın Genel Sekreterlin haklı endişelerini 
da giderecek bir metin ? düzerleydim; öğleden sonra 
eğer delvam edeceksek, o zaman, arz edeliımı. 

ıBAIŞK'AN — O zaman, bu maddenin Komisyona 
iadesini teklif edeceğim; öğleden slonra tekrar konuşu
nuz. 

Bu 2'inci maddenin 3 ncü fıkrasının Komisyona 
iadesini ve 'bundan sonraki oturumda görüşülmesini 
^oylarınıza isunuyoruim : Kabul ©dlenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddelyi lokütuyoruım : 
idarî Davaların Açılmialsıı: 
MADDE 3. — 1. İdarî davalar, Danıştay, İdare 

Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi Başkanikllarına hifca-
ben yazılmış dilekçelerle açılır. 

2. DiMöçelendle; 
a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya teinsûllcifo-

riınin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri* 
<b) Davanın konusu ve sebepleri ille dayandlığı de

liler, 
e) Davaya 'konu olan idarî işlemin yazılı bildirirn! 

tarihi, 
id) Vergi, neslimi, harç, hemzen malî yükümler ve 

(buraların zamı Ve cezalarına ilişkin davalarla tam yar
gı dıavaUarınıdla uyuşmazlık konusu mükltar, 

e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu ver
ginin Veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ «dilen ifı-
bartnamenin tarihi Ve numarası ve varisa mükellef he-
isap numıaralsij 

Gösterilin. 
3. Dava konusu Ikararın Ve mıülslbit evralkın asıları 

veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile 
bunlara ek'lıi evralkın örnekleri karşı taraf sayışımdan 
bir fazla olur. 

BAŞKAN — 3 ncü maldde üzerinde söz almak is;-' 
teyen var mı efendim?... Dava açılmiaisıyla ilgili işlemi-
leri bdlinti'yıor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BÂŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Tatmaımıen, 
dava açılmasıyla illgıilii teknik işlemleri açıklıyor. Bü
tün yangıiamıa usullerinde bu «istem vardiır efendimi. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde başka sıöz al
mak Jsiteyen var mı?... Yoktun. 

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

4 ncü malddeyi okutuyorum : 
Dilekçelerin Verileceği Yeniler: 
MADDE 4. — Dilekçeler ve savunmalar ile da

valara ilişkin her ıtürlü evrak, Danıştay veya ait oldu

ğu mahkeme Başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek 
üzere idare veya Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına 
İdare vaya Vergi Mahkemesi bulunmayan yerlerde as
liye hukuk hâkimliklerine veya yabancı memleketlerde 
Türk Konsolosluklarıma verilebilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almıak iste
yen var mı?... Yoktur. 

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

5 noi 'maddeyi okutuyorum : 
Aynı Dilekçe ilet Dava Alçılaıbilecek Haller : 
MADDE 5. — 1. Her idarî işlem aleyhine ayrı 

ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddî ve hukukî 
ba'ki'rridan bağlılık varsa, aynı şahısı ilgilendiren Ibirdien 
fazla iş'lclm aleyhine bir dilekçe ile de dava açılabilir. 

2i Birden fazla şahsı ilgilendiren işlemden dolayı 
müşterek dilekçe ile dava açılabilmesi halk veya men
faatte iştirak ile maddî ve hukukî sebeplerde birlik 
bulunmasına bağlıdlrr. 

BAŞKAN — Demek ki, birden fazla şahıslar için 
de bir dilekçeyle olabiliyor. 

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

BAŞKAN — Alma, maddî ve hukukî birik bulu
nacak. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Evet ©fendim, 

BAŞKAN — Zannediyorum eskiden de böyleydi, 
değil mi? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Tabiî, aynısı efendim. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ge
neli yangıda da böyle efendim:. 

BAŞKAN — Yalnız, mesela aym işlemden dola* 
yi mutazarrır olmuş yüzlerce kişi oluyor, hepsi ayrı 
ayrı dalva açıyordu, ibenim bildiğim!; müşterek yapıl-
miiyordu. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Zaten ayrı 
aıyrı açabilecekleri gibi, müşterek de açabilirler. Onun 
islelbdb'i şu idi : Tek tek dava açtıklarımda, tek tek yar-
gılalma giderlerinden Ve avukatlık ücretinden faydlala-
nııyoriardı, ona özen gösteriyorlardı. Oha mani olacak 
bir hükmü de aşağılarda getirdik : «Tek tek dlaiva aça-
'bileceikıleri gilbi, müşterek de dava açabilirler; ama ay
rı ayrı dava açmalarında tek avukatlık ücreti ödenir» 
düye özel bir hüküm getirdik. 

BAŞKAN — Benim bildiğim kadarıyla herkes ay
rı ayrı açmak zorundadlır. 

— 10 — 
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HAlKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalliet Komisyonu Başkanı) — Yüksele 
idare Mahkemesinde genelde başımızdan geçti. 

BAŞKAN — Herisinden ayrı ayrı para alması için.. 
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Ve bir 
davayı kazandılar ve Silahlı Kuvvetler, ıbelki 2 bin 
davamın 'karşılığı olan aivukaltlılk ücretiyle, mahkeme 
masrafına da mahkûm edildi. Suiistimali önlemek içıin-
dir. 

BAŞKAN — 5 noi maddle üzeninde söz almak is
teyen var mı?.. .Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza ısunuyorıum : Kabul edenler...; 
Etmeyenler... Kalbufl edilmiştir. 

6 neı maddeyi okutuyorum : 
Dilekçeler Üzerinle Uygulanacak işlem : 
MADDE 6. — 1. Danıştay, idare Mahkemesi ve 

Verisi Mahkemesi Başkanlıklarıma veya 4 ncü mad
dede yazılı yerlere verilen dilekçelerin hariç ve posta 
ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları ya
pılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazı
lır. Daiva bu kaydıin yapıMiıığı tarihıte açimış sayılır. 

2. Davacılara, Ikayit tarih ve sayısını gösteren im
zalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı verilir. 

34 4 ncü maddede yazdı diğer yerlere verilen di
lekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay veya ailt oldiu-
ğu mahkeme başkanlığına taahlhüitillü olarak gönderi
lip Bu yerlerde harç pulları bulunmadığı takdirde bun
lara karşılık alınan paraların miktarı ve alındı kâğıdı
nın taniıh ve sayısı dilekçelere yazılır, 

4. Herihaıngiı ıbir sebeple ihaırcı veya posta pulu ve
rilmeden veya eksik harç veya postta pulu ile dava açıl
mış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve polsıta 
pulunum verMmlesıi 'veya tataamliamımıası hususu daire ve
ya mahkeme başkanlığınca ilgiliye tebliğ olunur. 

5. Harcı veya posta pulu süresi içinde verilmez 
Veya tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaildırılması-
na karar verilir. 

6. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başla
yarak bir /yıl içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle 
yeniden işleme konulması istenmediği takdirde; dava
mın açılmamış sayıüımaisına 'karar veriliir. 

BAŞKAN — Bir yılı tanıyoruz., 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanımı, daha 
önceden işlemden kaldırılan dosyalar, eğer harç ve 
posta pulu 30 günlük ısüre içinde ıtamaimlaînmiaızsâ, dava 
açılmamış sayılarak işlemden kaldırılıyordu; ama bu
nun sakıncası şuydu; büyük ıharçları ödemek gerektiği 
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zaman, 30 gün içinde vatandaş bunu tamamlayamıyor-
du, Biz bunu şimdi 1 yıla çıkardık. 1 yıl içinde tamıarnı-
lanmadığı takdirde, dosya, dava açılmamış sayılarak 
işlemden kaldırılacak, yalnıi dava reddbddlmıiş olacak. 

BAŞKAN — Bu sefer de ifrat yapmışız; eskisi tef-
ritmiş, şimdi de ifrat. 1 ayı 12 misli çoğaltmışız. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Burada hiçbir zararı ol-
muyoi'j Doğrudan doğruya, işlemden kaddlırıyoruız; 
arşivde bekliyor; 1 yıl 'içinde harcını, posta pulunu 
yatırırsa, tekrar işleme sokuyoruz. 

BAŞKAN — Yani, taksite bağlatıyoruz; harcı ve 
putu taksite bağlatıyoruz; o, bir nbvi, budur; «'Bunu 
oniki ayda biriktir, davayı omdan sonra aç» diyoruz. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Eskisilnde 30 gündü efen
dim-

BAŞKAN — 'Eskisinin ne mahzuru görüMil 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Eskiden, 30 gün içinde harç 
ve posta pulunu tam.amılayamıyor ve böylece daiva 
'hakkı elinden alıınmış oluyordu. 

BAŞKAN — 3 ay falan diyelm. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Be

nim hatırladığım kadarıyla, 6 aydır. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Hükümet tasarlısında bir 
yıl olarak geldiği için, biz da Komisyon olarak .ona 
•rnlüıdahale etmedik-

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, burada herhanıgi bir 
zarar ısöz 'konusu değil İdarenin işlemleri, eylemleri do
laylısıyla vatandaş bir an evvel davasını açıp, yürütme
nin durdurulması kararını almak zorunda yalhult iptal 
kararı getirme zorunda. Onun dışında, eğer bir taz
minat davaisıysa, tam yargı dalvasııysa, burada da 
büyük bir sorun yok. Bu balkımdan bir sorun göremi
yoruz. 

BAŞKAN — En fazla ine kadar harç Ödenir?. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Açılan dava miktarına gö
re Sayım Başkanım; 1/4 peşin harç ödemek zorunda. 

BAŞKAN — En fazla miktarı nedir?.., 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — İstediği, dıiyelim 100 mil
yon lira. İstediği tazminat miktarına göre, tam yargı 
davalarında daha ziyade önem kazanıyor bu, iptal 
davalarında çok cüzî. İptal daavlarında zaten problem 
olmuyor, peşin peşin almıyor. Tazminat davalarında, 
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yani tam yargı davalarında istenen tazmıinat miktarına « 
göre 1/4'i peşin alınır. Onun nispeti Harçlar Kanunun- I 
da var. I 

DEVLET ÖAKA.NI İLHAN ÖZTRAK — Adlî I 
yangıda, da benzer bir usulün uiyguüaındığını zannedi- I 
yozum. I 

BAŞKAN — O -da mı 1 yıttr?... 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Efen- I 

tlJm, eskiden 6 aydı, bir değiışllklilk yaparak 1 yıla çı- I 
karımuşuz. I 

BAŞKAN — O zaman mesele yolk. I 
6 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen I 

var mı?.. I 
IBuyurun efendim. I 
ORGENERAL NECDET URUĞ i(1Millî Güvenlik 

IKonseyi Genel Sekreteri) — "Efendim, posta pulunun I 
kıymetini bilemiyorum. Kişiye tebliğ edilecek, «Pos- I 
ta pulunu yatırmadın, şu kadar gün içinde yatır» I 
defken, devlet bir posta pulu ödeyecek. 'Büyük bir 
miktar tutmuyorsa, fkendisine tebliğ yerine, posta I 
puluyla ıglönderse acaba , olur ımu. olmaz mı, tabii I 
bilemiyorum. Harç değil de, posta pulu üzerinden I 
«Harç (veya- posta pulu» diyor. Yani, posta pulunu I 
da vermezse, yine, «Sen posta pulunu vermedin» diye I 
kendisine tebliğ edeceğiz; ibu tebliğ herhalde postayla I 
•yapılacak. Yani, bu posta pulunun devlete maliye- I 
•tiyle, devletin bu posta pulunu tekeffül etmesi aca- I 
'ba hesaplanmış, mıdır?. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let iKojnisyonu 'Sözcüsü) — Sayın Başkanım, Ko- I 
mutanıımın söylediği hususu Danıştay temsilcileri I 
de bize aksettirdiler; hakikaten öyle. Devlet, bu I 
posta pulunu alacağım derken, aldığı posta pulunun I 
birkaç mislini memur maaşı olanak ödeme duru- I 
munda. onu takip edecek, posta pullarının alınması, I 
hesabı kitabını yapacak, bir hayli personel istihdam I 
etme durumunda. I 

(Biz, bir analık, Komisyon olarak, «Posta pulu I 
devlet tarafından yahut Maliye IBalkanlığınca kar- I 
şılanır» şeklinde bir şey düşündük; fakat Hükümet I 
tasarısında, bu, ^kişilerden alınacak» şeklinde geldiği I 
ve bu yüzden Hazinenin de bir kaybı olabileceği dü- I 
şüneesiyle bunu çıkartamadık, Yani', posta pulunun I 
devlet tarafından karşılanması halinde hiçbir zarar I 
olmaz ve bizim tahminimize göre, ki hesap istedik I 
ikendilerinden, senede iki, üç milyon lirayı geçmiyor- I 
ımuş posta pulu muasrafı, açılan dava miktarlarına I 
göre, I 

İBAŞKiAN — Bu şimdi böyle; yarın, öbür gün 4 I 
milyona çıkar, 6 milyona çıkar. j 

— 12 
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HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let (Komisyonu Sözcüsü) — İşte, o nedenle müdahale 
edemedik ve bu posta pulu da, dava açılırken, di
lekçe geldiği zaman peşin olarak kendisinden alını
yor; yetmediği takdirde, yazışma yoluyla posta pulu 
tamamlanması isteniyor. İhtilaf, daha ziyade posta 
pulunda değil, harçlarda oluyor. Çünkü, harç, bir he
sap işi oluyor veyahut da kişi ya noksan yatırıyor 
ya hiç harç yatırmıyor; o nedenle harç pullarında 
problem çıkıyor, posta pulunda problem çıkmıyor. 
Yani peşin peşin kendisinden başlangıçta posta pulu 
alınıyor. Mühim bir şey değil (Başkanım. 

IHÂIKİIM TUĞGENERAL MUZAFFER BA§-
ıKAYNAlK ((Adalet 'Komisyonu IBaşkanı) — Bir dava 
açıldığı zaman, zannediyorum ki, 4 ilâ 6 tablet posta 
puluna ihtiyaç var; bunu peşin olarak alıyoruz. Ko
misyonda müzakere ederken, «bunu acaba Hazineye 
mal etsek de, bu posta pulu külfetinden memur umu -
ızu ıkurtarsak devlet olarak» dedik; ama Maliye Ba
kanı bunun altına bu tarzda imza koymuş; Hükü
met de konuyu bize böyle getirdi. 

IBAŞKAIN — Eskiden de böyle idi. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu IBaşkanı) — Mah
zuru şöyle oluyor: (Bu maksalt için bir memur bulun
duracaksınız; hesabını kitabını yapacak, onu alacak, 
hıfzedecek, bir kasası olacak... Devlete külfet oluyor 
bir yerde; ama bizi aşan bir sorun, Komisyonumuzu 
aşan Ibir sorun. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Zaten 
memuru var efendim; harcı hesaplıyor, 'kaydediyor; 
yani bir şey doğurmayacak. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Adliyede böyle efendim. 

Sayın Başkanım, burada posta pulu, Devlet ta
rafından peşinen, vergi davalarında, itiraz ve temyiz 
Komisyonlarında, posta ücretlerine karşı alınan bir 
şeydir. ,'Biz bunları da bir nebze mahkeme halinde 
düşünüyoruz. (Bunların posta pullarını da vatandaş 
verecelk. (İlk verişte sorun yok. Ondan sonra, herhangi 
bir şekilde tevzie çıkartılıp iade edildiğinde, yeniden 
bir pul yapıştırma gerekirse, dava duruyor. Devlet, 
elinde pul olmadığı için, parasını vererek, ilgiliye teb
ligat yapıyor ve ilgili, posta pulunu tamamlayacak, 
ondan sonra işlem yürüyecek. IBu, davaların gecik
mesine neden oluyor. 

ikincisi; personel giderleri bakımından da, öyle 
Zannedildiği gibi hafif değil, devlete epeyce külfet 
yüklüyor. Bu pul hesabı için ayrıca bir adam orada 
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görevlendiriliyor; Danıştayda bu böyledir; foıir 
adam, bu iş için çalışıyor. Unutmayınız ki, Sayın 
Başkanım, 50 bin dava var ve bunlar tabiî bu andaki 
Danıştaydaki davalar. Bu pul hesabında açık ver
me, zimmet, devlete büyükçe bir (külfet. Hatta ibir 
memurun yıllık gideri bugün brüt olarak 1 milyon
dan aşağı değildir. 

Onun 'için, tüm davaların hızlanması için, bu
nun devlet tarafından karşılanmasında yarar var 
efendim. Yalnız adliyedeki davalarda, hatta ceza 
davalarında devlet karşılar; çünkü kamu ile ilgilidir. 
Burada da, bizim açtığımız davada bir yanı idare
dir devletle ilgilidir. Bu (bakımdan, düşünülebilir; 
ama Maliye Bakanlığı bu konuda nasıl bir tutum 
takınır, onu bilemiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, idarenin elinde pul olma
yabilir, gönderemez... Çok sıkıntılar çekilmiştir; tah
sisat istenmiştir, «pulum kalmadı» demiştir. Onun 
için, işte, kendisi versin pulu; mesele kalmaz. Bu
güne kadar da böyle uygulanmış ve bundan dolayı 
da bir şey çıkmamış. Zaten, o memurları da şimdi 
dışarıya atamayız da; zaten o memurlar var. 

DEVLET BAKANI IİUHA'N ÖZTRAK — Efen
dim, buyurduğunuz çak doğru Tapulama davasında 
böyledir; ama fiilen taraflar gidip yatırmadıkça, 
dava senelerce durur orada; menfaati olan gider. 
Tazminat davası mesela, böyledir; bütün masrafları 
devletin görmesi gerekir. O yüzden, batta, keşif har
cırahı yo'k diye, hâkim keşfe çıkmaz; hangi tarafın 
menfaati varsa, o gidip yatıracakla, olacak. Yani 
pratikte zaten buna dönüşecek. 

BAŞKAN — Şahıs açıyor bunları, şahsın menfaati 
var; o, hakkını arayarak. Zaten, kazandıktan son
ra mesele yok; karşı taraftan alacak. 

16 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Dava Açma Süresi : 
MADDE 7. — I., Dava açma süresi, özel kanun

larda ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda 
ve İdare Mahkemelerinde almış ve Vergi Mahke
melerinde otuz gündür. 

12. Bu süreler; 
a) lldarî uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin ya

pıldığı, 
b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî yü

kümler ve bunların zam ve cezalarından doğan 
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uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan ver
gilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya teb
liğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla 
alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tes
cile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava 
açması gereken konularda ise ilgili merci veya komis
yon kararının idareye geldiği; 

Tarihi izleyen günden başlar. 
3, Adresleri belli olmayanlara özel kanunlardaki 

hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan haller
de, özel kanununda aksine fok hüküm bulunmadıkça 
süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren on 
beş gün sonra İşlemeye başlar. 

4< lîlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava sü
resi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak 
bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici 
işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine 
birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal 
edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin ipta
line engel olmaz. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Sürelerle ilgili Genel Esaslar 
(MADDE 8. — 1. iSüreler tebliğ, yayın veya ilan 

tarihini izleyen günden itibaren işletmeye başlar. 
2ı Tatil günleri '.sürelere dahildir. Şu kadarkl, 

sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil 
gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar. 
uzar. 

3, Bu iKanunda yazılı sürelerin bitmesi çalış
maya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara 
vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 
yedi gün uzamış sayılir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

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

Ben bir şey soracağım; bu, biraz evvelki 7 nci 
madde ile ilgilidir gerçi; ama bilgi için 'soruyorum: 
ilan, herhangi bir mahallî gazete ile veya diğerleriy
le, yapılıyor. Bu bana her zaman biraz garip ge
lir: Gaibe ilan. Onu foilefoilmesi 'için, o şahsın, her 
gün Türkiye'deki bütün gazeteleri okuması ve ilan 
sayfalarını da görmesi lazım. 

Acaba, o gazeteye verilen ilan parası ile, radyo
da yapılacaik ilanı bir karşılaştırsak, hangisi daha 
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ucuza olur ve hangisi daha faydalı olur? Radyo, 
devletin elindedir. Ne diye gazete ile ilan yapılır da, 
radyo ile yapılmaz, anlayamıyorum. 

IBir ısaat konıur radyoya, - bazen Polis Radyosu 
(kayıplar hakkında ilan yapıyor yıa böyle bir şey ya
pılsa nasıl olur? 

IHAVA HÂK'IM ALBAY ZEKt GÜNGÖR (Ada
let (Komisyonu Sözcüsü) — Sayın .Başkanım, bizim 
ımevzuatiımızda - ki, Vergi Usul Kanununda ve 
Tebligat Kanununda da var - bir kişiye ilan yo
luyla tebligat yapılabilmesi için çeşitli şartlar lazım;: 

1. Kendisi gösterdiği adreste bulunamamış; 
olacak; aynı zamanda, komşularından da sorulduğu 
halde bulunamadığı tespit edilecek; muhtara (gidile
cek, muhtar da bulamayacak; emniyete gidilecek, 
emniyetten de bilinmediği söylenecek, ve bundan 
sonra ilan yapılacak. Vergi Usul kanununda - ha
tırımda kaldığına göre - «(Büyük şehirlerde ise bu ki
şiler, belli gazetelerde ilan yapılacak» deniyor. Yani, 
zaten düzenleyici tasarruflar ki, hükümet tasarrufla
rı Resmî Gazetede yayınlanıyor, diğerleri tamamen 
özel işlemlerle ilgili olanlar. Bunlar da, radyoyu çok 
uzun süre işgal edecek miktarı buluyor; bir radyo
nun her gün 1 saatini, daha fazlasını dolduracak 
kadar çok bunlar. O itiıbarla, radyoyu işgal etmek 
doğru olmaz. 

Onun dışında, bu ilanlar büyük gazetelere veril
diği zaman, ilan ücreti çok artıyor; devlet, daha 
fazla külfet yükleniyor. O itibarla, bu ilanlar da, 
ucuz olsun düşüncesiyle, devletin külfetten kurtul
ması için, nerede böyle tirajı az olan gazete varsa 
onlara veriliyor ve böylece vatandaşın da öğren
mesine irrikân olmuyor. 

IBAŞJKAN — Peki, farz edelim ki, o vatandaş 
gördü onu. Aranan kişi bulunduğu zaman, bu ilan 
parası ondan alınıyor mu?,, 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Ondan sonra, gayet 
tabii, alınıyor; haksız çıktığı takdirde kendisinden 
alınıyor. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
ıKAlYNAK (Adalet Komisyonu (Başkanı) — Sayın 
Başkanım, zaten, 7201 sayılı Tebligat Yasası zanne
diyorum ki büyük imkân bahşediyor: Kendisi bu
lunmasa dahi, yakınlarına veya ayni evde, apart
manda oturan Ikomışularına tebligat da mümkün; 
ama, evi tespit edilememiş, yakını tespit edilememiş, 
komşusu tespit edilememiş ise, ilanen tebligata gidi
liyor. 

BAŞKAN — Neyse; ben zaten bunu bilgi için 
sordum. 

MAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BA5-
KAYNAİK ((Adalet Komisyonu Başkanı) — Biz sa
dece iki noktada yaptık bunu: bir «Askerlik Ya
sasına getirdik, bir de 1450'ye getirdik. Radyo ve 
televizyon kanalıyla yapılan ilanlar tebliğ niteliğin
dedir. (Başka yere getiremedik onu. 

«AVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, 
şimdi arz edeyim. 

iBiliyorsunuz, Vergi Usul Kanununda Konseyimi
zin yaptığı son değişiklikte şöyle deniyor: İstanbul 
ve il sınırı dışındaki yerlerde ilan yoluyla yapılan 
tebliğin konusu, 1 milyon lirayı aşan vergi veya vergi 
cezasına taalluk ettiği takdirde, ayrıca Ankara ve 
İstanbul'da çıkan birer gazetede yayınlanır. Yani, 
muayyen miktarı geçti mi, büyük şehirlerdeki ga
zetelerle ilan zorunluluğu getirilmiştir; diğerlerinde 
getirilmedi. 

Arz ederim. 
(BAŞKAN — Peki. 
9 ncu maddeyi okutuyorum: 
Görevli Olmayan Yerlere 'Başvurma : 
(MADDE 9. — 1. Çözümlenmesi Danıştayın, 

idare ve Vergi (Mahkemelerinin görevlerine girdiği 
halde, adli veya askeri yargı yerlerine açılmış bulu
nan davaların görev noktasından reddi halinde, bu 
husustaki kararların bu ve bunlara karşı kanun yol
lan varsa süresi içinde olmak şartıyla bu yollara 
başvurulması üzerine verilen kararların, tebliğ tari
hini izleyen ıgünden itibaren otuz gün içinde görevli 
mahkemede dava açılabilir. Bu yerlere başvurma ta
rihi, Danıştaya. idare ve Vergi Mahkemelerine baş
vurma tarihi olanak kabul edilir. 

'2- Adlî veya Askerî yargı yerlerine açılan ve 
görevsizlik sebebiyle reddedilen davalarda, görevsıiız-' 
lik kararının kesinleşmesinden sonra birinci fıkrada 
yazılır otuz günlük süre geçirilmiş olsa dahi, idarî da
va açılması için öngörülen süre henüz dolmamış 
ise bu süre .içinde idarî dava açılabilir. 

BAŞKAN — Bu 1 nci fıkrayı ben biraz karışık 
buldum, izah eder misiniz? 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, orada bir yanlışlık var. 3 ncü satırdaki «Bu» 
kelimesi fazla yazılmış; matbaa hatası var orada. 

'BAŞKAN — «Bu ve bunlara karşı» denilmiş, 
«bu» olmayacak. 

9 ncu maddeyi Komisyon biraz açıklar mı efen
dim? 

14 — / 
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HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada- I 
let Komisyonu Sözcüsü) — Arz edeyim Sayın Baş
kanım. 

Malumunuz, davaların nerede açılacağı .kanunlar
da gösterilmiş; idarî, adlî yargı mercileri görevli kı
lınmış. Bir kişi, yanlış idarî yargı merciinde dava aç
tığı takdirde, o idarî yargı mercii, görevsizlik kararı 
verir. 'Bu görevsizlik kararının kendisine itelbliğ edil
diği tarihi veya kanun yoluna başvurulmuşsa, kesin
leştiği tarihi takiben 30 'gün içinde, kararda gösteri
len görevli vargı merciinde dava açması lazım. Aç
madığı takdirde, 'bu süreyi kaçırdığı anda, dava sü
reden reddedilecektir. 

'2 nci fıkra, Komisyonumuz tarafından ilave edil
miştir. Bunun da gerekçesi şu : İdarî yargı merciinde 
dava açacak olan bir k'mse, süresi içinde adlî yargı
da da dava açmış, idarî yargıda da dava açmış; iki 
yargı davası açmış, ikisi de süresi içinde. Adlî yargı- I 
nın, idarî yargının görevli olması nedeniyle görevi 
reddetmesi karşısında, 30 günlük süreyi kaçırmış; I 
idarî yargıda dava açma zamanını kaçırmış; ama, 
kişi, daha önce, bu süreden önce, idarî yargıda za
ten davasını açmış. O itibarla, eğer idarî yargı görev- | 
iiyse ve davasını da süresi içinde açmışsa, adlî yar
gının, görev 'noktasından reddi üzerine 30 günlük 
süreyi geçirmiş olsa bile, bu davalara idarî yargı 'bak
sın, devam etsin düşüncesiyle 'bu 2 nci fıkra Komis
yonumuzca ilave edilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümetimiz bu ikinci fıkraya iş
tirak ediyor mu? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet 
efendim. 

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

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

10 ncu maddeyi okutuyorum : I 
idarî Makamların Sükûtu : 
MADDE 10. — 1. İlgililer, haklarında idarî da

vaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapıl- I 
ması için İdarî makamlara 'başvurabilirler. 

2: Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek 
reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği ta- I 
rihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna I 
göre Danıştaya, İdare ve Vergi Mahkemelerine dava i 
açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen I 
cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi I 
sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekle- 1 
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yebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Dava 
açılmayan haller ile davanın süreden reddi halinde, 
altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idarî 
makamlarca cövap verilmesi ıhalinde, cevabın tebli
ğinden itibaren dava açma süresi yeniden işlemeye 
başlar. 

3. Vergi Usul Kanununda yer alan vergi hata
larının düzeltilmesi istemleri dışında, bu madde hü
kümleri vergi uyuşmazlıklarında uygulanmaz. 

'BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde bir izahatı
nız olacak mı? 

HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayı.n Başkanım, mad
dede d'e görüleceği üzere, ilgili kişi, bir idarî işlemin 
yapılmasını idareden istediği takdirde, 60 gün bek
leyecektir; bu, bekleme süresidir.'€0 gün içinde ce
vap verilmediği takdirde, isteği reddedilmiş sayıla
cak; dava açma süresi içinde davasını açacaktır; an
cak, bu bekleme süresi içinde, idare bazen «durumu
nuz incelenmektedir» şeklinde veyahut da kısmen 
kabul, kısmen reddi tazammun edecek biçimde tam 
sarih olmayan şekilde cevap vermişse, kişiye bir hak 
tanıyoruz. İsterseniz beklersiniz, dava açma süresi 
işlemez. Çünkü, idarenin kesin cevabı olmadığı sü
rece dava açmaya imkân yok; çünkü idarenin, lazı-
mül icra bir kararı, bir işlemi olması lazım. İsterse 
dava açabilecektir; buna imkân sağlayan bir (hüküm
dür. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Tam cevap vermedi de, böyle bir 
cevap verdi; ine kadar bekleyecek, onun da bir süresi 
var mı? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü)' — Şimdi, onun, genel dava 
açma süresi : Zamanaşımı süresi içinde davasını 
açabilecek. Yani, burada biz, idare kesin cevap ver
mediği takdirde, onun dava açma süresini başlatma
dık; çünkü, birçok hallerde, idare, «Durumunuz in
celenmektedir; durumunuz incelenmektedir* gibi 
oyalayıcı bir tavır takmıyor, kişiye, bu gibi hallerde, 
«durumunuz incelenmektedir» denmesine rağmen, 
bunu kesin kabul edip, davasını açma hakkı tanıyo
ruz. 

Arz ederim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER >BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — İdarî bir 
tasarruftur. Hakkı .muhtel olan kişi, dava açmadığı
na göre, idarî tasarrufa rıza göstermiştir. Bu süre 
eskiden idi, burada 60'a indirildi; daVa sürçai.ni kı
salttık. 
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HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR f 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü ) — İdarî işlemlerde I 
istikrarın bir an önce sağlanması ve bu davaların 
uzamaması için bütün idarî dava açma süreleri 90 
günden 60 güne indi. 

BAŞKAN — Gerçi biraz idareyi sıkıştırır. Çün
kü, idare re'sen hemen cevabı d'a hazırlayamıyor, I 
biliyorsunuz; alt makamlardan soruyor, işlemi yapan 
makama soruyor; cevap gelinceye kadar 'bir hayli I 
zaman geçiyor. Eskiden 3 ay idi. Hükümet teklifin
de de 60 mıdır? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Aynen Sayın Baş- I 
kanım, ona dokunmadık Komisyonda. 

BAŞKAN — DaVa açtıktan sonra savunma hak- I 
ki var zaten, idarenin; mesele yok. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, I 
ileride gelecek maddemiz : Cevap, için, eğer söyledi- I 
ğiniz gibi, idare sıkışık bir durumda İse, süre uzatı- I 
mı talebinde bulunacak ve o süre uzatımı 'talebi de I 
karşılanacak. 

BAŞKAN — O hakkı zaten var. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu sa
dece vatandaşın müracaat etme süresi. Dava açtıktan I 
sonraki o süreler devam eder efendim. I 

BAŞKAN — Var mı efendim 10 ncu madde üze- I 
rinde söz almak isteyen?.. Yoktur. 

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

11 nci maddeyi okuyunuz : I 
Üst Makamlara Başvurma : I 
MADDE 11. — 1. 'İlgililer tarafından idarî da

va açılmadan önce, idarî işlemin kaldırılması, 'geri I 
alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması I 
üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan 
makamdan, idarî dava açma süresi içinde istenebilir. 
Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idarî dava aç- I 
ma süresini durdurur. I 

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek 
reddedilmiş sayılır. I 

3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması I 
halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve I 
başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba ka- 1 
tılır. 

4. Vergi Usul Kanununda yer alan vergi hatala- I 
rının düzeltilmesi istemleri dışında, ,bu madde hüküm- 1 
leri vergi uyuşmazlıklarında uygulanmaz. I 
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BAŞKAN — Burada «60 gün içinde verilmezse 
reddedilmiş sayılır» diye bir daha tekrar ediliyor. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Arz edeyim. 

Sayın Başkanım, dikkat ederseniz, 'bundan önceki 
maddede yapılan bir işlem var : Kişi hakkında yapı
lan işlem var; o işlemle ilgili müracaatı var. Aşağı
daki, o işlemin geri alınmasını istiyor, 'değiştirilme
sini istiyor veya yeni ibir işlem yapılmasını istiyor, 
Bu, yukarıdaki halden değişik bir durum. 

BAŞKAN — Yine, onda da, 60 gün içerisinde... 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Aynen orida da, 60 
günlük dava açma süresi içinde bu söylediğimiz hu
suslarda talepte bulunacak. Diyelim -ki, 30 ncu ıgün 
talepte bulundu; 'geriye, kendisinin 30 günlük bir da
va açma süresi kalıyor. O halde, kendisi 60 gün için 
bekleyecek; cevap verilmezse, geri kafan 30 gün için
de davasını açacak veya kesin cevap verilirse, kesin 
cevap verildiği andan itibaren geri kalan 30 günlük 
süre içinde davasını açacak. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Efendim, bu maddenin sevk amacı, 
vatandaş idarî işleme karşı daVa 'açtığında, geriye 
doğru üst makam varsa, oraya başvurarak hatayı 
düzeltmek içindir. 

BAŞKAN — Üst makam yoksa yahut o yapan 
zaten en üst makamsa?.. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk' 
Danışmanı) — Yine o makama başvurup, bir gözden 
geçirilmesini sağlamak. 

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

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

12 nci maddeyi 'okuyunuz. 
İptal ve Tam Yargı Davaları : 
MADDE 12. — İlgililer haklarını ihlal eden bir 

lidarî işlem dolayısıyla Damştaya ve İdare ve Vergi 
Mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası 
veya iptal ve itam yaflgı davalarını birlikte açabilecek
leri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın ka
rara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya 
kanun yollarına başvurulması halinde verilecek k'arâ-
rın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan za
rarlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi 
içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgi-



M.: G, Konseyi B : 91 6 . 1 .1982 O : 1 

lilerin 11 nci madde uyarınca idareye başvurma hak
ları saklıdır. 

BAŞKAN — 12 noi madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

13 ncü maddeyi oyunuz. 
Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması : 
'MADDE 13. — 1. 'İdarî eylemlerden hakları ih

lal edilmiş olanların idarî dava açmadan önce, bu 
eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başika suretle 
öğrendikleri tarihten itibaren ıhir yıl ve her halde ey
lem ıSarihinden itibaren Ibeş yıl içinde idareye başvu
rarak hakl'anınım yerine getürilmesiini istemelileri gerek
lidir. 'Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi ha
linde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden 
itibaren veya istek hakkında altmış gün işinde cevap 
verilmediği takdirde bu sürenin 'bittiği tarihten itiba
ren, dava süresi içinde dava açılabilir. 

2. Görevli olmayan adlî ve askerî yargı merci
lerine açılan tam yargı davasının görev yönünden 
reddi halinde sonradan idarî yargı mercilerine açıüa-
cak (davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye 
başvurma şartı aranmaz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında izahat verir 
miisiniz? 

HAVA HÂKİM ATJBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Adalet 'Komisyonu Sözcüs) — «Doğrudan Doğruya 
Tam Yargı Davası Açılması» 'başlıklı 13 ncü madde, 
idarî eylemlerle ilgili. Bunun hususî hukukta karşı
lığı, haksız fiiller. 

Bir kamu hizmeti görüldüğü sırada, kamu hiz
metini gören şahsın-, bu kamu hizmeti sırasındaki ey
leminden ddlayı meydana gelen 'bir olay, idiydim ki, 
bir vasıta kullanılıyor; şoförün dikkatsizliği, tedbir
sizliği sebebiyle vasıtanın bir kişiye çarpması veya 
vasıtanın devrilmesi Sonucu, içindeklilerin zarar gör
mesi hallerinde açacakları tam yargı davalarıyla il
gili. Yani, buna, İdare Hukukunda, «Eylemden Do
ğan Tam Yargı Davaları» ismi veriliyor. Bu gibi 
hallerde kişinin, bu haksız eylemlin vukuu tarihinden 
İtibaren 1 yıl içinde idareye (başvurup, 'bir talepte bu
lunması lazım, tazminat istemesi lazım. 1 yıl içinde 
müracaat eldecek ve 2 aylık dava açma süresi içinde 
'bekleyecek. Kendisime «ret» cevabı verildiği takdir
de, ret cevabı verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde 
davasını açacak; ret cevabı verilmediği takdirde, o 
bekleme süresi sonunda yine davasını açacak; ama 
her halükârda olay tarihinden itlübaren 5 yıl içinde 
bu talebimi de yapacaktır. | 
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2 nci fıkraya gelince, 2 nci fıkra şudur : İktarî 
yangıda, yukarıda bahsettiğimiz gibi, dava açmadan 
önce idareye 'başvurma ve 'bir talepte bulunmak ge
rekiyor. Adlî yargıda bu yök; adlî yargıda bir kişi, 
doğrudan doğruya karşı tarafa, davalıya müracaat 
etmeden davasını açabilir, bir istekte bulunabilir, taz
minat isteyebilir. Halbuki, idarî yargıda, evvela bir 
talepte bulunması ve o talebinin reddi diye bir ön 
şart müessesesi var. Adlî yargıda dava açmış olan bir 
kimse, yanlışlıkla dava açmış, halbuki idarî yargıda 
dava açması lazım; adlî yargının görevi reddetmesi 
üzeıûne, biraz önce bahsettiğimiz 30 günlük süresi 
içinde idarî yargıda dava açmışsa, artık, idareye baş
vurmadı diye davası reddedilmesin; davası, ön şartı 
yoktur diye reddedilmesin; davasını, idarî yargı mer
cileri görmeye devam etsin düşüncesiyle 2 nci fıkra 
getirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu 5 yıl, 1 yıl meselesi Askerî Yük

sek İdare Mahkemesinde de geçti. 

HAVA HÂKÜM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Aynı Sayın Başka
nım. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Haksız 
fiilden doğan tazminat davaları, mutlaka 1 yıl için
de... 

BAŞKAN — Ama sonradan müttalli olur, 1 yıl
dan sonra mütltali olur; onun için 5 yıl diye bir za
man tanımıyor, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 

HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — O ıttıla ile ilgili. 
Yani, eylem oldu, içindeydi kendisi, yaralandı; her 
halükârda 1 yıl içinde müracaat edecek. Bu, daha 
ziyade, eyleme bizzat maruz kalmayıp da, dolaylı 
olarak olanlar için 5 yıldır. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNÂK (Adalet Komisyonu Başkam) — Efendim, 
haksız fiilden doğan tazminat davalarımda, hukuk 
usulünde de aynen var, adliyede de bu aynen var. 
Aynı ilke burada benimsenmiş oluyor. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Yalnız şu da ola
biliyor; doğrudan doğruya da oluyor Sayın Başka
nım : Bir trafik kazasında kişi 1 yıl zarfında hiçlbir 
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zarara maruz kalmıyor; ama 1 yııl geçtikten sonra or
taya çıktığı takdirde ve irtibat da kıırulaıbiliyorsa, 
yine ona da bir müracaat ve dava 'hakkı tanınıyor. 

Arz edenim. 
ADALET BAKANI CEVDET ME'NTEŞ — Sa

yın Bakanım, Borçlar Kanu'nunda da var aynı hü
kümler. Dava zamanaşımı süreleriyle ilgili hükümler, 
idarî yargıda süre olarak gösteriJmliş. 

'BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen Var mı efendim?.. Yoktur. 

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

14 ncü maddeyi okuyunuz. 
Dilekçeler Üzerine tik İnceleme : 
MADDE 14. — 1. Dilekçeler Danıştayda Evrak 

Müdürlüğünce kaydedilir ve Genel Sekreterlikçe gö
revli dairelere havale olunur. 

2. Dilekçeler, İdare ve Vergi Mahkemelerinde, 
Mahkeme Başkanının havalesi ile kaydolunur. 

3. Dilekçeler, Danıştayda Daire Başkanının gö
revlendireceği Ibir tetkik hâkimi, İdare ve Vergi Mah
kemelerinde ise Mahkeme Başkanı veya görevlendli-
receği bir üye tarafından : 

a) Görev ve yetki, 
b) İdarî merci tecavüzü, 
c) (Ehliyet, 
d) Husumet, 
e) 3 ve 5 nci maddelere uygun Olup olmadıkları, 
f)' Süre aşımı, 
Yönlerinden sırasıyla incelenir. 
4. Dilekçeler bu yönlerden kanuna aykırı görü

lürse durum; görevli Daire veya Mahkemeye 'bir ra
por ile bildirilir. 

5. İlk incelemeyi yapanlar, bu noktalardan ka
nuna aykırılık görmezler veya daire veya mahkeme 
tarafından ıilk inceleme raporu yerinde görülmezse, 
tebligat işlemi yapılır. 

6. Yukarıdaki hususların (ilk incelemeden sonra 
tespit edilmesi halinde de davamın her safhasında 15 
nci madde hükmü uygulanır. 

(BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edimiştir. 

15 nci maddeyi okuyunuz. 
'İlik İnceleme Üzerine Verilecek Karar : 
MADDE 15.— 1. Danıştay veya İdare ve Vergi 

MabJkemelerincie yukarıdaki maddenin 3 ncü fıkrasın
da yazılı hususlarda Kanuna aykırılık görülürse, 14 ncü 
maddenin; 

a) 6/a bendine göre adlî ve askerî yanığınım gö
revli olduğu konularda açılan davaların reddine; idarî 
yargının görevli oılduğu konularda ise, görevli veya yet
kili ıdmayan mahkemeye açılan davanın göırev ve yet
ki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli ve
ya yetkili mahkemeye gönderilmesine, 

b) 3/c ve 3/f bentlerinde yazılı hallerde davanın» 
reddine,, 

c) 13/d 'bendine göre davanın 'hasım gösterilmeden 
veya yanlış (hasım gösterilerek açılması halinde, dava 
dilekçesirDin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine, 

id) 3/e 'bendinde yazıllij Ihalde otuz gün liçinde 3 ve 
5 nci maddelere uyigun şekilde yeniden düzenlenmek 
veya noksanları tamamlanmak yahut (c) beridindle ya
zılı hallerde, ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili 
tarafından dava açııliması takdirinde otuz gün içinde 
bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere 
dildkçeilerin reddine, 

e) 3/b bendinde yazılı 'halde dilekçelerin görevli 
idare merciine tevdiine, 

Karar verilir. 
'2- Dilekçelerin görevli ımercie tevdi ihal'inde, Da

nıştay'a veya "ilgili mahkemeye 'başvurma tarihi, mer
ciine ibaşvurma tarihi olarak kabul edilir. 

3. Dilekçelerin 3 ncü maddeye uygun olmamaları 
dolayıisııyla reddi halinde, yeni dilekçeler için ayrıca 
harç alınmaz. 

4. İlk inceleme üzerine Danıştay'ca verilen ka
rarlara karşı bu maddenlin 'l/d bendinde yazılı teller 
dışında düzeltme yoluna başvurulabilire, 

İBAŞKAN — Bu madde hakkında diyeceğiniz?.. 
IHAJKİM TUĞGENERAL MUZAFFER (BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu, di
lekçelerin verilmesi ihal'inde, üzerinde yapılacak iş
lemleri ifade ediyor. 

•BAŞKAN — 15 nci maddte üzerinde söz almak 
isteyen 'var mı?.. Yoktur, 

ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Ejtımeyenıller... Kalbul edilmiştir. 

(116 nci maddeyi okutuyorum : 
Tebligat ve Cevap Verme : 
IMAÖDE 16. — (1.; Dava dilekçelerinin ve ekle

rinim birer örneği davalıya, davalının vereceği salvun-
smia davacıya tdbiğ olunur., 

'2. Davacının (ikinci dilekçesi davalıya, davalının 
vereceği ikindi 'savunma da davacıya tebliğ edilir. Bu
na karşı dalvacı cevap veremez. Ancak, davalının ikin
ci savunmasında, davacının cevaplandırmasını gerekti
ren (hususlar bullıurnduğu, davanın görülmesi sırasında 
anlaşılırsa, davacıya, cevap vermesi için (bir süre Verilir̂  

18 — 
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3, Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tart- ı 
hinden Itilbaren otuz ıgiin içinde oeivap verebilirler. Bu 
süre, ancak haklı sebeplerin 'bulunması hainde, taraf
lardan birinin isteği üzerine görevli mahkeme ikararıı 
ile lattuız ıgünü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak 
üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden isorara yapılan 
uzatma talepleri Ikabul edilmez. 

4, Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekle
ri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak halk 
iddia edemezler. 

5, Mlalhalli idarelerin seçilmiş organlarının organ
lık isiıifatlarımı kaybetmeleri ile 'Igilıi işlerde yetkili mer
cilerce gönderilen dosyalar belediye başkanlarıınım düş- I 
meşine ilişkin ise belediye 'balkanlarının, belediye mec
lislerinin veya il genel mecHslierinJin feshi istemine iliş- I 
kin 'ise. meclis başkartvekiliriin, derneklerini feshine itiş- I 
ikin 'dosyalar ise dernek Başkanının savunması otuz 
ıgün içinde alındııktan sonra tdkemmül eder. Kanunlar- | 
da ıgösterlilen küreler bu itarihten sonra işlemeye başlar, j 

6, (Vergi davalarında, uyuşmazlık konusu işlem 
dosyaları, İdarenin savunması ile birlikte mahkeme 
başkanlığıma gönderilir. 

BAŞKAN — 5 nci fıkraya belediyeler, il genel 
meclisleri falan niye konldu?.Hükümetim tefcMmde yok
tu zannediyorum. 1 

(HAVA HÂKİM ALBAY ZEİKIt GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, İçişleri I 
Bakanlığı Temsilcisinin uyarısı ve talebi üzerine bunu 
ikoymuş bulunuyoruz. I 

(BAŞKAN — iBaşıka makamlar için 'bu gibi durum- I 
lar söz ıklonusu değil midir; yalnızca belediyeler ve I 
'û genel meclisleri diye iburaya (konmuş? I 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK «(Devlet Başkanı Hukuk 
'Danışmanı) — Sayın 'Başkanımı müsaade öder misiniz? I 

'BAŞKAN —- Buyurun efendim., 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışman) — Sayın 'Başkanım, bizim hukuk sistemi- I 
mize göre, belediye ve il igenel meclislerin feshi ve baş- I 
k'anlıiktan 'düşürtme, belediye meclislerinde özel bir dü- I 
zenlemîeye tabidir. 'Buralarda idarenin fazlaca yetkisi I 
ydk. 'Meclis, başkanın düşürülmesine karar vermiş ise, I 
bunun nihaî alarak Danıştay taraflından incelenmesi 
gerekiyor. 'Bu inceleme sistemi, itam bir dava ilkesi- I 
dir; IB'fr Itür yalrı dava; yarı idarenin bir görevi olu- I 
yor. Onun için, içişleri IBalkanlığı haklı; ayrı bir dü- I 
zenleme yapmak gerektir, Danıştay naSıt bir yol iz- I 
ıleyeceğini bilemiyor uygulamada; içtihatlarla 'böyle bir I 
yol geliştirildi. Bumun hüküm halime getirilmesi bir I 
boşluğu dolduracaktır. | 
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'BAŞKAN —- Sıkıntıdan çı'klü bu öylece. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet 

İçtihatta olduğu için, baştan konmamış; sonra Danış-
taydan gelen temsilciler, içişleri Bakanlığından gelen 
temsilci, yararlı olduğunu söylemiş; omun üzerine, kon
ması kararı verilmiş Kornisyomda. Biz de katıldık 
efendim. 

BAŞKAN — Eveit. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, bele
diyelerin de bünyesinin ne şekil alacağını bugünden 
bilemiyoruz. Bu bakımdan, müsaade buyurursanız, 
bu hususu Belediyeler Kanununun içine koyalım. Da
nıştay,, Belediyeler Kanununa bakmak suretiyle, be
lediye meclisleri - olacaksa meclis - hakkında o za
man peşinen karar verecek'tir; ama şimdi bunu koyar
sak, belediyelere de şimdiden şekil vermiş oluruz., 
Henüz daha zannediyorum ki, belediyelerin ileride 
nasıl bir şekil alacağını bilemiyoruz; seçimle mi ge
lecek, başka türlü mü olacak? Anayasada belediyeler 
için nasd hüküm öngörülecek bilemiyoruz. Bu iti
barla, bu maddeyi, eğer bugünkü sistem devam ede
cekse - ki belediyelerin bugünkü sistemine göre ha
zırlanmıştı bu madde - Belediyeler Kanununa koy
makta yarar görürüm efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar bu yoktu. Bu gibi 
davalarda ne gibi aksaklık oldu ki, bunu koymak lü
zumunu hissettiler? Görülmedi mi bu gibi davalar 
Danıştayda? 

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

BAŞKAN — Yürüdü. Ne diye bunu ayrıca koy-
• duk şimdi? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Gerek Danıştay temsilci
si ve gerekse içişleri temsilcileri ısrarla, bu bendin 
konmasını söylediler; Komisyon olarak da benimsedik 
Başkanım, 

BAŞKAN — Doğrudur Genel Sekreterimizin söy
lediği; daha belediyelere bir şekil verilmedi. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Dernekler de var. Der
neklere de, Komutanımın dediği gibi, ileride ne ola
cak, ne şekil verilecek?.. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şimdi, as
lında efendim, tabiî, bugünkü sistem içerisinde bele
diyelerin hukukî statüsü dikkate alınarak konmuş... 
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BAŞKAN — Bu zalten yürüyordu. Yapmıyoruz 
diye bir şey oldu mu bugüne kadar? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır. 
Sadece, başkanın değişim esinde, «cevabı kim verecek, 
savunmayı kim yapacak?» tarzında bir özel düzenleme 
oluyor; yalnız belediyeleri alacak. Hükümetten geldi 
metin. Çok çetin bir konu. «Peki» dedik biz. 

BAŞKAN — Hükümetten; ama İçişleri Bakanlı
ğından geldi. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekrelfceri) — Efendim kaldı ki, 
bugün, belediyelerin 'bünyesi de bu 'tertip içinde de
ğildir; atama ile gelirler. 

BAŞKAN — Tabiî; il genel meclisi falan yok. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Binaenaleyh, acil bir 
şey de değildir bu efendim. Bugünkü bir ihtiyacı kar
şılamaya da matuf değildir. Binaenaleyh, bunu Bele
diyeler Kanununa bırakmakta yarar vardır. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Komisyon olarak fıkra
nın çıkarılması yönündeki açıklamaya katılırız, 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, 5 nci fıkra çıktığı za
man, büyük bir karışıklık da olmaz. Yalnız, bu 5 nci 
fıkra, ileride belediyeler ne şekil alırsa alsın, yine bir 
mekanizma olarak belediye başkanının yahut mecli
sin feshi müessesesi olacak. O bakımdan, bu madde
nin bulunması büyük bir sorun yara'tmaz, çıkması da 
sorun yaratmaz. Çünkü, halen şimdiye kadar bu uy
gulanıyordu; yalnız, bazı aksaklıklar vardı;- İçişleri 
Bakanlığı sıkıntıya düşüyordu ve bir miktar da ya
pıya düzen getirmek için böyle bir düzenlemeye gi-
dildi.ı 

Çıkarsa, büyük bir sorun olmadığını belirttim. 
BAŞKAN — Bence Belediyeler Kanununu görü

şürken ele alırız. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayıştay 
Komisyonunda konuşulduğu gibi, belediyeler hukukî 
statüsüne bir şeyler kazandırıyoruz bu şekliyle. 

BAŞKAN — Ama, o zaman, bağlayıcı bir şey 
vermiş oluyor. 

O bakıımdan ben, 16 nci maddenin 5 nci fıkrası
nın metinden çıkmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci fıkra çıkarılmıştır. 
Bu şekliyle 16 nci madde üzerinde başka söz al

mak isteyen var mı? 
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HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanını, Komis
yon olarak burada bir tek değişiklik yaptık; ona dik
kati çekmek isterim. 

Hükümet tasarısında, cevap verme süreleri 15 gün 
olduğu halde, Komisyon olarak biz, zaruret halinde, 
30 güne uzatılma durumunu getirdik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hükümet de zaten buna uydu; me

sele yok. 
Başka söz almak isiCeyen yoktur. 5 nci fıkra çı

karılmış ve 6 nci fıkra da 5 nci fıkranın numarasını 
almıştır. 16 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi 'okuyunuz. 

Duruşma : 

MADDE 17. — 1. Danıştay 'ile İdare ve Vergi 
Mahkemelerinde açılan iptal ve ikiyüz bin lirayı aşan 
tam yargı davaları ile tarhedilen vergi, resim ve harç
larla benzeri malî yükümler ve bunların zam ve ce
zaları toplamı ikiyüz bin lirayı aşan vergi davaların
da, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır. 

2. Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması ta
rafların istemine ve Danıştay veya ilgili Bölge İdare 
Mahkemesi kararına bağlıdır. 

3. Duruşma, ı dava dilekçesi ile cevap ve savun
malarda istenebilir. 

4. Danıştay ve mahkemeler kendiliğinden duruş
ma yapılmasına karar verebilir. 

5. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en 
az otuz gün önce taraflara gönderilir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde &öz almak 
isteyen1 var mı?., 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bura
da, üçüncü bentte bir anlaşilmazlık var efendim : 
«Duruşma dava dilekçesi ile...» denilmiş, «Duruşma
da da» şeklinde mi olacak acaba? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZBKlt GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Hayır, hayır; arz ede
yim. 

«Duruşma, dava dilekçesi ile cevap ve savunma
larda istenebilir.» Sayın Başkanım, daha önceki uy
gulaması şöyle : Davanın her 'safhasında duruşuna ta
lep edilebilirdi. $u, suiistimal edildiği için, biz, du
ruşma taleplerini, yalnız dava ve cevaplarda mümkün 
kıldık. Mesela 2 bin dava açıyor; evvela birini duruş-
malı istiyio'r. Kazandıktan ısonra diğerlerini istiyor. 
Onu önlemek için bunu getirdik. 
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'BAŞKAN — Biz Ibunu, Askerî Yüksek İdare Mah
kemesinde de getirdik.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Balkanı) — Efendim, 
şimdi, kanunun 1 nci maddesine göre, zaten, idarî 
davalar hakkında, üzerinde inceleme yapılarak karar 
veriliyor; duruşma yapılması, istisnasıdır. IBu konu 
suiistimal ediliyor; ıbaşta duruşma istememesine rağ
men, davayı 'kazanacağını anlayınca, istiyor. Çünkü, 
duruşmalı olursa, avulkaltük ücreti artıyor, duruşma-
sız olursa az oluyor. 

DEVLET IBAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanını, üçüncü fıkrada Türkçe bakımından bir tu
tukluk var; acaba biraz daha açık yapamaz mıyız? 

'BAŞKAN — 17 nci maddenin üçüncü fıkrası «Du
ruşma, dava dilekçesi ile, cevap ve savunmalarda is
tenebilir» şeklinde; ama, «Duruşma isteği», yabüt «Du
ruşma talebi» denebilir. 

•ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devle! Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — «Duruşma istemi» denilebilir. 

BAŞKAN — «ttalebi» daha uygun; talep... «Du
ruşma talebi ancak dava dilekçesi ile cevap ve savun
malarda yapılabilir» şeklinde, değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanımı, «ancak» 'kelimesine Iben ıgerek görmüyo
rum. 

BAŞKAN — Olmasa da olur... «Duruşma talebi, 
dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabi
lir.» 

17 nci maddenin üçüncü fıkrasını bir kere daha 
okur musunuz efendim. 

ı«3. Duruşma 'talebi, dava dilekçesi ile cevap ve 
savunmalarda yapılabilir.» 

BAŞKAN — Şimdi, 17 nci maddeyi bu şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum : 

Duruşmalara ilişkin Esaslar : 
MADDE 18. — 1. Duruşmalar açık olarak ya

pılır. Genel ahla'kın veya kamu güvenliğinin gerekli 
kıldığı hallerde, görevli daire veya mahkeme kararı 
ile, duruşmanın bir 'küsmı veya tamamı gizli olarak 
yapılır. 

2. Duruşmaları Başkan yönetir. 
3. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. 

Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları din
lenir; hiç biri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme ev
rak üzerinde yapılır. 
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4. Danıştayda görülen davaların duruşmalarında 
savcının bulunması şarttır. Taraflar dinlendiklten son
ra savcı yazılı düşüncesini açıklar. Bundan sonra ta
raflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşma
ya son verilir. 

5. Duruşmalı işlerde savcılar, keşif, bilirkişi in
celemesi veya delil tespiti yapılmasını yahut işlem 
dosyasının getirilmesini isitedikleri takdirde, bu istek
ler1! görevli daire veya kurul tarafından kabul edil
mezse, işin esası haikkında ayrıca yazılı olarak dü
şünce bildirirler, 

BAŞKAN — 'Bu maddenin 1 nci fıkrasında, «Du
ruşmalar açı'k olarak yapılır. Genel ahlakın veya ka
mu güvenliğinin gerelkli kıldığı hallerde, görevli daire 
veya mahkeme kararı ile, duruşmanın bir kısmı ve
ya İtamamı gizli olarak yapılır» deniyor. Cümlede bir 
noksanlık var gibi geliyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Şöyle 
olabilir, «...dairenin veya mahkemenin kararı ile...» 

Belki, takıldığınız nokta burası olabilir. 

BAŞKAN — Evet, «görevli dairenin veya mahke
meni n kararı ile» demek lazım veya «... Görevli dai
re veya Mahkemenin kararı ile duruşmanın bir kısmı 
veya tamamı gizli olarak yapılır» demek lazım. İki 
defa «nin» dememelc için böyle diyebiliriz. 

«daire» deyince, ben, idare... 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Danıştayın dava dairele
ri kastediliyor Sayın Başkanım. 

iBAŞKAN — Düzelttiniz değil mi, «mahkeme
nin» diye?.. Evet. 

18 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yok., 

18 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okuyunuz. 
Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi : 
MADDE 19. — Duruşma yapıldıktan sonra aynı 

gün, bu mümkün olmazsa gerekçesiyle birlikte otuz 
gün içinde karar verilir. Ara kararı verilen hallerde, 
bu kararın yerine getirilmesi üzerine, dosyalar önce
likle incelenir. 

BAŞKAN — «iDuruşmalı işlerde...» Yani, illa 30 
gün içinde karar verme mecburiyeti var, öyle mi? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, bunu 
Komisyon olara'k biz getirdik, Hükümet tasarısında» 
«15 gün içinde 'karar verilir» şeklinde; fakat karar 
yazılması, gerekçesiyle 'beraber anlamına gelmiyor, 
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Uygulamada beş altı, hatta bir sene dahi gerekçeli 
kararın yazılmadığı da görülmekte. Biz (bunu önle
mek 'bakımından, «gerekçesi ile birlikte 30 gün» kay
dını getinniş bulunuyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Gerekçe yoktu; yalnız karar 15 

günde... 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Şöyle oluyor : Duruşma 
yapılıyor; aynı gün toplanılıyor, 'karar veriliyor, da
vanın kabulü veya reddi diye; ama gerekçesinin ya
zılması aylarca sürüyor. Eğer, aynı'gün karar verilip, 
gerekçesi yazıılmamışsa, 30 gün içinde gerekçesiyle 
'birlikte karar verilsin ve tebligatı çıksın gerekçesiyle 
bu değişikliği yaptık. 

Arz ederim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Baş
kanım, şöyle arz edeyim : Duruşmasız dosyalarda, ev
rak üzerinde inceleme yapılıyor; incelemenin bitimin
den itibaren karar verme durumuna getiriliyor. Du-
ruşmalı dosyalarda zaten evrak üzerimde inceleme ya
pılıp, taraflar dinleniyor. Ne var ki, özellikle adliye 
mahkemelerinde oluyordu, hukuk usulünde bu deği
şikliği getirdik; mutlaka karara girmiyor. Şimdıi mese
la uygulama, duruşma bitiyor, «Sonra kalemden alır
sınız» diyorlar; ondan sonra kalemden almak bir yıl 
sürüyor... 

BAŞKAN — Aylarca bekle... 
19 ncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — efen
dim, daha önceki kanuna bakıyoruz; acaba orada da 
15 gün müdür, adliye mahkemelerinde? Orada da ge
rekçe ile birlikte yazılır. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Oradaki süre daha kısa. 

ADALET ©AKANI CEVDET MENTEŞ — Ben 
süreyi daha fazla buluyorum. 

BAŞKAN — Gerekçeli olarak 15 gün içinde ver
sin. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Aslında, Sayın Başkanım, 
biz gerekçesiyle birlikte yazılma zorunluluğunu geti
rince, Danıştay temsilcileri, 15 günlük sürenin, dava
ların çokluğu nedeniyle, yetmeyeceğini ifade eUtiler. 

Bu, zaten azamî süredir, 30 günlük süre azamî 
süredir; 30 gün içinde bunu daha önce de yazmasına 
hiçbir mani yok, 

15 güne de düşürülebilir Sayın Başkanını. 
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ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Bu 
maddenin ikinci cümlesindeki iki virgül arasındaki 
kısım fazla gibi geliyor bana : «Ara kararı verilen hal
lerde dosyalar öncelikle incelenir» şekli uygun; yani, 
«bu kararın yerine getirilmesi üzerine...» ibaresi haşiv 
gibi geliyor. Zaten ara kararı verilmiş efendim; bir 
de neyle getirecek yani? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Arz edeyim efendim : 
Duruşma yapıldı, heyet müzakereye çekildi, bazı bil
gi belgeleri noksan görüldü; ara kararı verdi, bu bilgi 
belgelerinin getirilmesini istedi. Bu bilgi belgeler gel
diği tarihte, gelmesi üzerine, dosyalar ivedilikle ince
lenecek; yani bu ara kararı yerine getirilmeden bir 
öncelik kazanamayacak. Gayet tabiî, 'istenen bilgi bel
geleri gelecek, dosya İtamamlanmış olacak; dosya ta
mamlanınca, öncelikle bu ele alınıp, incelenip, ka
rar verilecek. 

ıBAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkanım, 

Usul Hukuku Kanununun 384 ncü maddesi şöyle : 
«iSö'zl'ü yargılama oturumunda mahkeme, iki tarafın 
iddia ve savunmalarını dinledikten sonra yargılama
nın bitniğini ve hükmünü bildirir; kararını gerekçe
siyle yazarak imza ve tefhim eder. IBu mümkün ol
mazsa, mahkeme, yazılacak gerekçeli kararın tefhimi 
için 15 günü geçmemek 'üzere başka bir oturumda ka
rar verir» diyor. 

BAŞKAN — O halde, onda öyle olduğuna gö
re, bunda da 15 gün yapmak lazım.: 

Hukuk Usulü Muhakemeleri (Kanununda, gerek
çeli kararların 15 gün içerisinde yazılması yer aldığı
na göre, Adalet Bakanımız burada da 30 günün 15 gün 
olarak düzeltilmesiini teklif ediyorlar. 

Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde, 19 ncu maddeyi «... gerekçeyle birlikte 
- 30 gün içinde değil - 15 gün içinde karar verilir» 
şeklinde oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 20 nci maddeyi okuyunuz. 
(Dosyaların İncelenmesi : 
(MADDE 20. — 1. Danıştay (ile idare ve vergi 

mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her 
çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahke
meler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evra
kın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini 
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taraflardan ve üligili diğer yerlerden isteyebilirler. 
(Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde ye
rine getirilmesi mecburidir^ Haklı sebeplerin bulun
ması halinde tbu süre, bir defaya mahsus olmak üze
re uzatılabilir^ 

% Taraflardan bin ara kararının icaplarını ye
rine getirmediği takdirde, Ibu durumun 'verilecek ka: 

rar Üzerindeki etkisi mahkemece önceden takdir edi
lir ve ara kararında Ibu husus ayrıca «belirtilir. 

3. Ancak, istenen bilgi ve ibellgeler Devletin gü
venliğine veya yüksek menfaatlerine veya Devletin 
güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı 
devletlere de ilişkin ise, 'Barbakan veya ilgili Bakan, 
gerekçesini »bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve 
belgeleri vermeyebilir. 

4., Getirtilen veya idarece ıgönderilen gizli bel
ge ve dosyalar taraf veya vekillerine incelettirilmez. 

5. Danıştay, ıbölge idare, idare ve vergi mahke
melerinde dosyalar, Ibu Kanun ve diğer kanunlar
da belirtilen öncelik veya ivedilik durumları ile Da
nıştay için »Başkanlık Kurulunca; diğer mahkemeler 
için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu 
itibariyle tespit edilip Resmî Gazetede ilan edilecek 
öncelikli işler gözönünde (bulundurulmak suretiyle 
geliş tarihlerine göre incelenir ve tekemmül ettikleri 
sıraya göre sonuçlandırılır. 

(BAŞKAN — Maddenin üçüncü fıkrasında, «gizli 
şeyleri vermeyebilir» dedik; dördüncü fıkrada da, 
«eğer verirse, o takdirde, vekillerine veya taraflara 
incelettirilmez» diyoruz. Hiç dte vermeyebilir. Verir
se, «gizlidir bunlar,» dÜ'yeoek tabiî. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER ıBAŞ-
KAYNAK i(Adalet Komisyonu Başkanı) — O kayıt
la gelecektir, j 

(BAŞKAN — Evet, o kayıtla gelecek; «Bu gizM- | 
dir, devlet sırrıdır taraflara vermeyin» diye ikaz et- I 
mesi lazım,* J 

HAVA HÂKİM AUBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada- I 
let Komisyonu Sözcüsü) — Zaten, 'gelen yazılarda 
«çok gizli» damgası oluyor; onun üzerine, bu bel-
ıgeler ilgililere gösterilmiyor; yalnız, karar verecek 
olan heyet tarafından ancak incelenebiliyor. 

IBAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler.,. Kalbul edilmiştir. 

'21 nci maddeyi okutuyorum!: 
Sonradan İbraz Olunan Evrak ve Belgeler : 
MADDE 21. — Dilekçeler ve savunmalarla bir

likte verilmeyen belgeler, bunların vaktinde ibraz I 

edilmelerine imkân bulunmadığına mahkemece ka
naat getirilirse, kalbul ve düğer tarafa tebliğ edilip 
Bu belgeler duruşmada ibraz edilir ve diğer taraf 
cevalbım hemen verebileceğini (beyan eder veya cevap 
vermeye lüzum ıgörmezse, ayrıca tebliğ edilmez. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

'Buyurun^ 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Efendim, 21 nci maddenin başlığında, 
«İbraz Olunan Evrak ve (Belgeler» denmiş. 

Oradaki, «övrak» sözü fazla kalıyor; çıkarılması 
gerekir., 

'BAŞKAN — Evet, «Sonradan İbraz Olunan Bel-
geler..^ 

IBelgedlir zaten; dbğru.: 
HAVA H^KtM AUBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Madde metninde, «müs-
Ibit evrak» tabiri vardı; onu çıkarmışız; fakat baş
lığı kalmış 'Başkanını. 

IBAŞKAN — IBelge mahiyetindedir zaten. 
O halde, kenar başlığından, «evrak ve» kelime

leri silinecek ve şöyle olacak: «Sonradan İbraz Olu
nan (Belgeler,» 

21 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?... 
Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

122 noi maddeyi okutuyorum: 
Davaların Karara (Bağlanması : 
(MADDE 22. — 1. Konular aydınlandığında 

meseleler sırasıyla oya konulur ve karara bağlanır. 
(2. 15 ndi maddede sayılan sebeplerden biri ile 

veya yargılama usullerine ilişkin meselelerde azınlık
la kalanlar işin esası hakkında da oylarını kullanır
lar̂  Azınlıkta kalanların görüşleri, kararların altına 
yazılır. 

IBAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.., Yök, Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıŞimdi 23 ncü maddeyi okutuyorum: 
Tutanaklar :« 
MADDE 23. — Her dava dosyası için görüşme

lere katılan başkan ve üyelerin, Danıştayda düşünce 
veren savcının, tetkik hâkiminin ve tarafların ad ve 
soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava 
konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve 
azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenle
nir. Bu 'tutanaklar görüşmelere katılanlar tarafından 
aynı Saplantıda imzalanır, ve dosyalarında saklanır^ 
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'BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Ka/bul edenler... 
(Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum': 
Kararlarda Bulunacak Hususlar : 
MADDE 24. — (Kararlarda : 
a) Tarafların ve varsa vekillerin veya temsilci

lerinin ad ve soyadları yahut unvanları; ve adresleri, 
Ib) Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayan

dığı 'hukukî sebeplerin özeti, 'istem sonucu ile dava
lının savunmasının özeti, 

c) Danıştayda görülen davalarda tetkik hâkimi 
ve savcının ad ve soyadları ile savcının düşüncesi, 

di) Duruşmali davalarda duruşma yapılıp yapıl
madığı, yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve vekil 
veya temsilcilerinin ad ve soyadları, 

e) Kararın dayandığı hukukî sebepler ile gerek
çesi ve hüküm; tazminat davalarında hükmedilen 
tazminatın miktarı, 

(f) Yargılama giderleri ve hangi tarafa yüikletil-
diği, 

g) Kararın tarihi »ve oybirliği ile mi, oyçokluğu 
ile mi verildiği, 

Ih) Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin 
veya (hâkimin ad ve soyadları ve imzaları ve varsa 
ayrışık oyları, 

ı) Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı 
ve dosyanın esas ve karar numarası, 

Belirtilir,, 

(BAŞKAN — «lÂyrrşık», muhalif demek, değil 
mi? 

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

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hükü-

v metten öyle gelmişti. 

İDEVTJET BAKANI 'İLHAN ÖZTRAK — Artık 
Danıştay hep «ayrışık!» yazıyor diye koyduk efen
dim: 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, uygu
lamada, ekseriya, «karşı oy, ayrışık oy, muhalefet» 
deniyor;. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Ayrı-
şik» olur mu? Olmaz... O, ayırmak gibi bir şey, 
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ŞEREF GÖZÜİBÜYÜK (Devlet (Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — (Efendim, bu terimlerin ikisinin de ay
rı anlamları var. (Burada aslında «ayrışık, ve karşı 
oy» diye yazmak: gerekir; fakat 'bizim dilimizde, biri 
diğerinin yerini alıyor. Şimdi, gerekçe itibariyle fark
lı düşünülse de aynı sonuca varılır: O zaman, ayrı
şık bir oy görüşündedir yahut karşıdır; muhalif
tir. 

Onun için, herhalde, «karşı ıoiy» bizce daha uy
gun düşecektir. 

BAŞKAN — «..> varsa karşı oylan - ayrışık de
ğil -»; Yani, muhalefet şerhi. O «ayrışık»'ı «karşı» 
olarak değiştiriyoruz., 

24 ncü madde Üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?*. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir.; 

25 nci maddeyi okütuyorumi: 
Kararların Saklanması ve Tebliği : 
MADDE 25. — Kararların mahkeme başkanı 

ve üyeleri veya hâkimi tarafından imzalı asıllarından 
biri, karar dosyasına, diğeri de dava dbsyasına ko
nur; mahkeme mührü ve başkan yahut hâkini, Da
nıştayda daire veya kurullbaşkanı veya görevlendire
ceği bir üye imzasıyla tasdikli birer örneği de taraf
lara tebliğ edilir. 

'BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

26 nci maddeyi okutuyorum : 
Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik : 
MADDE 26.; — Dava esnasında ölüm veya her

hangi bir selbeple tarafların kişilik veya niteliğinde 
değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçe
nin başvurmasına ıkadar; gerçek kişilerden olan tara
fın ölümü halinde, idarenin mirasçılar aleyhine takli
bi yenilemesine kadar, dosyanın işlemden kaldırılma
sına ilgili mahkemece karar verilir. Dört ay içinde 
yenileme dilekçesi verilmemiş ise, varsa yürütmenin 
durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. 

2. Yalnız öleni ilgilendiren davalara ait dilek
çeler lip'tal edilir, 

3. Davacının gösterdiği adrese tebligat yapıla
maması halinde, yeni adresin 'bildirilmesine kadar 
dava dosyası işlemden kaldırılır ve varsa yürütmenin 
durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. 

A,, Dosyaların işlemden kaldırılimasına ait karar
lar diğer tarafa tebliğ edilir, 
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'BAŞKAİN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mu efendim?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum:: Kaibul edenler,,. 
Etmeyenler.^ Kaibul edilmiştir. 

/. — İdarî Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 312 
ve 312'ye 1 nci ek) (Devam) 

'BAŞKAN — Öğleden evvelki löturumıda, İdarî Yar
gılama Usulü Kanun Tasarısının 27 nci maddesine ka
dar gelmiştik; şimdi 27 nci maddeyi okutuyorum : 

Yürütmenin Durdurulması : 

MADDE 27. — 1. İDanışltayda veya İdarî 'Mah
kemelerde idarî dava açılması veya ikamın yolarına 
başvurulması dava edilen idarî işlemin yürütülmesini 
durdurmaz. 

2. Danıştay veya 'İdarî Mahkemeler, »idarî işlemin 
uygulanması (halinde telafisi güç veya imikânsıız zarar
ların doğması ve idarî işlemin açıkça Ihukulka aykırı 
olması şartlarının Sidikte gerçekleşmesi durumunda, 
gerekçe 'göstererek yürütmenin durdurulmasına karar 
verebilirler.; 

3. Yürütmenin durduruinalsı kararı verilen dava 
dosyaları öncelikle incelenir. 

(4, Yürütmenin durdurulmasına doksan gün içlin 
karar verilebilir. Tarafların istemi üzerine gerekçeli 
olarak yeniden yürütmenin durdurulmasına karar ve
rilmesi mümkündür. Yürütmenin durdurulmasına ka
rar verilen davalar, tekemmül etmelerinden itibaren 

Öğle yemeği zamanı geldiğinden, öğleden sonra 
saat 14.Q0Tte toplanılmak üzere 'birleşime ara veriyo
rum,. 

Kapanma Saaü : 12.10ı 

altmış ıgün içinde esastan Ikarara (bağlanır.. Alklsli halde 
yürütmenin 'durdurulması Ikararı kendiliğinden hü
kümsüz kalır. 

5. Yürütmenin durdurulması kararlan teminat 
karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine ıgöre 
teminat aranmayabilir. Yürütmenin durdurulmıaisı is
temli davalanda 16 ncı madd'ekle yazılı süreler 'kısaltı-
lalbiîeeeği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da 
karar verilebilir. 

6. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan 
anlaşmazlıklar, yürütmenin (durdurulması hakkında 
karar veren daire veya mahkemece çözümlenir. 

17. İdareden ve adlî yardımdan faydalanan (kim
selerden teminat alınmaz. 

18. Vergi Mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıkların
dan doğan davaların açılması, tarih edilen vergi, resim 
Ve harçlar ille (benzeri malî yükümlerin ve ibumlların zam 
ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil 
işlemlerini durdurur. Ancak 6 ncı maddeye göre iş
lemden kaildırıılan vergi davası dosyalarında tahsil iş
lemi devam eder. Ihtirazi kayıtla verilen 'beyanname
ler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden do
layı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar 
hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir, 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Orgeneral Keman EVREN (Devlet Başkanı, GemcEkurmay ve Millî GüvenCik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin» ERSİN (K. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyî Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAıHtNKAYA (Hv. K. K. ve Mîllî Güvenlik Konteeyi Üyesi) 
Onamiraî Nejat TÜMER (Dz. K, K. ve MM Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J, Gn. K. ve MfflK Güvenlik Konseyî Üyesi) 

• 

BAŞKAN — 91 nci Birleşimıin 2 nci Oturumunu açııyorulm. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

— 25 — 
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9. (Savaş hainde lyürü'tmenin durdurulmasına ka
rar verilemez. 

!1Ö,. Sıkıyönetim veya olağanüstü (hallerde; sıkıyö
netim ve 'Olağanüstü halin ilan edildiği 'bölgelerde gö
revli olan veya sonradan bu bölgelerde görevlendirilen 
kamu personeli hakkında yapılan idarî işlemler ile, sı-
kıyönetim veya olağanüstü Ihalıin ilan edildiği bölge
lerde grev ve lokavtların ertelenmesi, toplantı ve gös
teri (yürüyüşlerinin ertelenmesi, dernek ve kuruluşla
rın kapatılması veya faaliyetten menedilmesi kararla
rıma ilişkin davalarda yürütmenin durdurulmasına ka
rar verilemez. 

!BAŞKAN — Şimdi, tabiî, ibu hem uzun, hem de 
mühim bir konu olduğu için, Komisyon Başkanından 
açıklanmasını rica ediyoruz, 

Buyurun, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanımı, İbu 'buyurduğunuz gibi, çok önemli ıbir mad
de. Aslında, birimdi fıkraya göre, Danıştayda veya İda
rî Mahkemelerde idarî dava açılması veya kanun yol
larına başvurulması, 'idarenin eylem ve işleminin ye
rine getirilmesini durduramaz. Ancak büyük bir zara
rın vuku bulması ve bunun yanında hukukî ''büyük bir 
hatanın da var olması koşuluyla yürütmenin dürdürul-
masma karar 'verilebilecek, ©u süre 90 gündür. 90 
günün sonunda, taraflar isterlerse 'bir 90 gün daha 
yürütmeyi durdura'billiyoriları. üSKCı gün sonra, 60 gün
lük süre içerisinde, davanın esası hakkında karar ver
mek mecburiyeti vardır. Konu bu açıdan çok önemli 
ve sıkı sıkıya idarenin istikrarlıyla bağlantılıdır. 

(BAŞKAN — Yani, evvela bir 90 gün, sonra bir 
90 gün daha, 180 gün ve ondan sonra da 60 gün içe
risinde karar verecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet Sa
yın Başkanım. 

Malumunuz, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde 
ibu süreyi kısıtlayarak 'Vermiştik; özellikle bir 90 gün
lük süre içerisinde yürütmeyi durduralbiliyordu, istek 
Ihaİinde Ibir 90 gün daha uzaitalbili yordu; ne var ki 30 
gün içinde de karar vermek mecburiyeti varda. 

BAŞKAN — iBurada 60 gün., 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAIK (Adalet Komisyonu Başkana) — Burada 
60 gün Sayın Başkanım. 

IBu süreler içerisinde eğer esasa dair bir karar ve
rememiş ise mahkeme, yürütmenin durdurulması orta
dan kalkıyor. Şimdüye kadar yürürlükte bulunan metin-
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de bu sistem yok. Yani, yürütmenin durdurulmasına 
karar verdiğiniz zaman esas hakkında karara girme-
sieniz dahi, sonuna kadar yürütmeyi durdurma kararı 
yürürlükte kalıyor; dolayısıyla, açılan dava ister lehe, 
ister aleyhe dahi neticelenmiş olsa, davayı açan taraf 
arzusunu yerine getirmiş oluyordu. Bu bakımdan, çok 
kısıtlı bir hüküm. 

İkinci bir konu : Savaş halinde özelikle, her ne 
şekil ve şartta olursa olsun, yürütmenin durdurulma
sına katiyen yanaşmıyoruz. Bir de, olağanüstü halde, 
sıkıyönetim halinde, sıkıyönetim bölgesinde veya ola
ğanüstü hal ilan edilen yerlerde bulunan memurlar 
hakkındaki idarî tasarruflar için yürütmenin durdurul
ması söz konusu olmayacak. Bir önemli konu da bu. 

Maddenin sadece vergi mahkemeleriyle ilgili bir 
konusu var; bunu, müsaade buyururlarsa, Maliye Ba
kanı izah etsinler. 

'BAŞKAN — Bir de ikinci fıkrada da, «... açıkça 
hukuka aykırı olması şartlarının birlikte...» ibaresi var.. 

IHÂlKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Danış
tay ve idare mahkemeler, idarî işlemin uygulanması 
halinde telafisi güç veya imkânsız..,» ibaresi var. 
Bunun yanında, her ikisinin yanında, tabiî, ayrı ayrı 
olmak koşuluyla, telâfisi imkânsız zararların doğ
ması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması 
şaftlarının birlikte olması koşulu var. Yani, telafisi 
güç bir eylem ve işlem; aynı zamanda imkânsız za
rarların tevlidi tek başına bir şey ifadee etmiyor; her 
iki halde de, hukuka açıkça aykırı olmak şartı aran
maktadır,, 

Arz ederim.;. 
BAŞKAN — Buyurun efendini. 

.IDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkanım, şimdi burada Sayın Komisyon Baş
kanının da söylediği gibi, savaş halinde hiç söz ko
nusu değil.] Olağanüstü halde ve sıkıyönetim halle
rinde bu bölgelerde veya illerde sadece kamu perso
nellinin atanmasına ilişkin konular değil tabiî, grev, 
ve lokavt, toplantı ve gösteri yürüyüşleriniin ertelen
mesi, dernek ve kuruluşların kapatılması ve faaliyet
ten men edilmesi kararlarında da, yürütmenin durdu
rulması kararı verilemeyeceği öngörülmekte. 

Yalnız Ibir nokta var Sayın Başkanım; bu 27 nci 
maddenin 4 numaralı bendinde, sıon cümlenin çıkar
tılması yolunda bir önergemiz var. 

IBAŞKAN — Yani «Yürütmenin durdurulmasına 
90 gün içinde karar verilebilir. Tarafların istemi üze
rine /gerekçeli olarak yeniden yürütmenin durdurul
masına karar verilmesi mümkündüri» 
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Tekrar ,bir 90 ıgün uza'tılır diye ib'ir îbare yok hu- ı 
ra'da, 

ı̂ Yürü'tmeriin durdurulmasına karar verilen dava
lar tekammiüit ötmelerinden itilbaren 60 gün içinde 
esastan karara Ibağlanır.»; 

(DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAtK — İfa
denin orada (bitmesi yolunda hir önergemiz var. 
Çünkü, «Aksi takdirde, yürütmenin durdurulması 
kararı kendiliğinden hükümsüz kalır» dersek, bu tak
dirde, verilmediğini 'biran için düşünelim, yürütme
nin durması kalkar; kendiliğinden kalktığı zaman, 
vatandaş bundan zarar görebilir efendim. Meselâ 
evinin yılkılması..̂  Verilmemişse mahkemeye; çün
kü, «Verin» diyoruz, emrediyoruz; ama, uymadığını, I 
düşünüırsek..y 

(BAŞKıAIN — Ne olacak o zaman? 
IDEVUET 'BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Va

tandaşın Iburada zarara uğramaması için, bu son ifa
deyi çıkarırsak iyi olacak. Aksi takdirde, vatandaş 
zorlanıyor bu kanunla. I 

ıBAŞKAN — O zaman hiç yazmamak daha iyi 
bunu, 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAİK — Efen
dim, sıon cümleyi çıkarmamızda yarar var. I 

önergeyi sundum. I 
IBAŞKAN — Evet, önce önergeyi, okutalım da I 

efendim, onun üzerinde konuşuruz. 
iBuyurun okuyunuz efendini, I 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «İdarî Yargılama 'Usulü Ka
nunu Tasarısının 27 nci maddesinin dördüncü fık- I 
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz., I 

Devlet Bakam Adalet Bakanı 
İlhan ÖZTRAK: Cevdet MENTEŞ 

«4< Yürültmeriin durdurulmasına 90 ıgün için ka
rar verilebilir. Tarafların istemi üzerine gerekçeli I 
olarak yeniden yürütmenin durdurulmasına karar ve
rilmesi mümkündür. Yürütmenin durdurulmasına ka
rar verilen davalar, tdkemmül etmelerinden itibaren I 
altmış ıgüiln içinde esastan karara bağlanır.»1 

IBAŞKAN — Evet; önergeyi veren Sayın Bakanı
mız Ibunun 'izahatını yaptılar. I 

ıŞimdi, 'Komisyon ne diyor? I 
KÂİKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, (biz Ibuna katılamıyoruz. Zaten, konunun I 
esas temeli dd İbu. | 
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!Biz diyoruz ki, Ibir davada esas olan, idarede is
tikrardır, devamlılıktır ve idarenin etkinliğidir. Bir 
idarî işlem hakkında dava açıldığı zaman, bir 90 
gün yürütmenin durdurulmasına karar veriyor, bir 
90 ıgün daha veriyor; arkasından 'biz (bir 60 gün da
ha tanıyoruz ki - bizde daha az bir süre - 240 gün 
oluyor. 240 ıgünı içerisinde esastan bir karara varma-
mışsa o mahkeme, demek ki, o konuya ciddî eğilme
miştir veya o konuyu istismar ediyor demektir. Bina
enaleyh, eğer esastan (bir karar vermemişse, müsaa
de ederlerse diyorum, 240 gün sonra yürütmenin dur
durulması kararı kalksın. İş ehemmiyetini kaybetmiş
tir evvelemirde; o zaman, idarenin işlemi yerine gel
miş olsun. Aksi olduğu takdirde, mahkeme şu veya 
ibu nedenle, hüsnüniyetli dahi olsa, 60 günü geçire
rek karar vermemesi halinde süreler 1 yıl olur, 2 yıl 
olur, 3 yıl olur; halen yürürlükte ıbulunan metni tek
rar yürürlüğe koymuş oluruz. Büyük mahzurlarını 
iberalberinde getirir, örneği çok ıbasit talbiî; herhangi 
bir memur hakkında olur, olağanüstü hal olmadı 
farz edelim ki... 

BAŞKAN — Hayır; olağanüsü hal değil zaten bu 
madde. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalelt Komisyonu Başkanı) — Hayır, ol
madığını kalbul ediyorum talbiî. İdanenıin herhangi bir 
konuda bir kararı olur; kararın aleyhinle dava açar
ısınız, yürütmeyi durdurursunuz. İdare, yürütme dur
durulduğu için, infaza giremeyecektir. Bdz diyoruz ki, 
idare 240 ıgün buna tahammül edebilir, infazım gecik* 
tirabilir; idarenin yerine kaim olan mahkeme artık 
o konuda 240 gün içinde bir karara varısın, Karara 
vararnamışisa, iki nedene dayalıdır bu; ya olayın üzeri
ne tam gitmemiştir, idareyi anlayamamıştır veya orada 
bir istismar konusu vardır, 240 günle mahkemeyi bağ
layalım; idareyi mutlaka ve mutlaka etfldn vie hâkiknı 
kılalım; idarenin vermiş olduğu bu konuya ilişkin ka
rarlar yerine getirilsin. İdarıe aksi halde aoz içimde 
olur. Çünkü, bir karar vermiştir, o karar şöyle veya 
böyle Ibir tasarruftur; devletin idaresi yönıündle almımış 
bir kararıiıır; devletin idaresi yönünde atamış olan 
bir karan 2'40 günden fazla bekletmek, bir yerde ida
reyi acze düşürür, zaafa düşürür, etkinliğimi azaltır. 
Belki çok önemli bir karar almıştır; önemli kararın ye
rine getirilmesine manî olur. Bu itibarla, mahkemeleri 
bağlayalım. Şimdiye kadar olan tatbikat zaitten bu tarz
da bir bağlantı olmadığı için isltismar ve suiMtnat edil
miştir. O noktadan, iştirak edemiyoruz. 

Arz ederim'. 
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BAŞKAN — Buyurun elendim. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet 'Başkam Hulkulk 

Danışmanı) — Efendim, Sayın Muzaffer Paşanın söy-
Icdüklerine aynen katilinim; fakat sonucuna katılamıyoı-
rum. Çünkü biz mahkemeye ıbeli süreler veriyoruz. 
Yürütmenin durdurulması kararım ıniiçin mahkemeden 
istiyoruz?.. Hangi .halde istiyoruz?.. İdare bir işlem ya
pacak; yaptığı işlem ıhüiyük oir zararı doğuracak ve 
hukuka aykırı lolacak. Bu 'ilki şarta dayanarak (mıalhikfâ-
ıms yürütmenin durdurulmasına karar almıştır. Diyo
ruz ki, kendisine, 90 gün, Ibir 90 gün daha; «60 gün 
tdkemmiül ettikten sonra kararımı ver.» Vermediği talfc-
dirlde, bunun sonucuna vatandaş katlansın diyoruz. 

Ben buna katdamıyoruımı; vatandaşı cezalandırmış 
oluyoruz, idarenin, hukuka aykırı bir işleminden 
dolayı, eğer mahkeme görevini yapmamıışsa, bunun 
cezasını mahkeme çdker. Eğer, hâkimlerin oezalan-
dırıtaua'sı için herhangi bir öneri varsa, iben omıa 
Ikattîıınırn, görevlerini yapmadıklarından dolayı; ama 
idarede istikrarı sağlayacağız diye, ibunun müeyyide
sini valtandaşa yüfcleyemıeyiz. Çünklü, vatandaş zarara 
uğraıdtıığj liçin malhfceımenıiın önünle geliyor. iB'iz buna 
nasıl, Malhkeme görevini yapmadığı için sizi bu hak
tan yoksun bırakıyoruz deriz?. Ben, hu ıbaflcımdlan, 
sonucuna kMılamıyoruım'. 

BAŞKAN — Haklısınız da, eğer, «60 gün içinde 
da >bu 'kararı vermeyen daire (o hangi daireyse), hâ
kimleri o vazifeden muaf tutulur; yerlerine başkası 
seçMıir, diyebilirstek; kalbol; çünkü başlka bir makamı 
yok. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danişm'anı) — Sayın Başkanımı, yürütmenin durdu-
rulma'sı kararı şu düzenlemeye göne çok istisnaî bir 
hale geldi. Artık, dikkat buyuraiursa, idarenin istemi-
lerini köstekleyecek bir yürütmenin durdurulması ka
rarı alması söz konusu değil; ama, 'buna rağmen ko-
liol bazı 'Süreler Vardır; 'bu sürelerle mahkemeler uy
muyorsa, ıo zaman ibu, hâkimin görevini ya kötüye kul
lanması anlamıma gelir yahut dinideki iş durumu iti
bariyle karar veremeyecek durumdadır; ama her iki 
halidıa de bunun cezasını vatandaşa yükleyemeyiz., 

Bu bakımdan, son cümlenin... «Alksıi halde yü-
rültmenin durdurylrnıası karanı Ikmdiliğindao hülküımı-
süz kalır» 'kısmının çıkartılması, hem hukuk devleti 
iülkteisi'yie, hem yargılamayla, hem adaletle uyulşan <bk 
durum haine gelecek. Aksi halde, bunun savunması 
çok güç olur. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, iburada demin de işaret edileni nıokita, Mah-
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i kemenin, bunu sürüncemede ıbırakmau; 240, gün gıeç-
î miş, hâlâ bitmemiş, dosyalar »tekemmül etmiş. Bura

da birtakım disiplin cezalan ön görülebilir. Hâkimler 
Kanunu Komisyonda incelienmıeklte; yakımda sizin de 
huzurunuza gelecek; orada (bazı şeyleri öngörebiliriz; 
bu gibi, görevi yerine getirmeyen mahkemeler, he
yetler hakkında birtakım disiplin cezası uygulamaları
nı getirebiliriz. Zaten, o disiplin uygulaması da belir-1 

li bir yere geldikten sonra başlka sonuçlar da doğura-
calk. Onun için, bu değişikliği ıburada yapmayalım^ 
Bunu, ıbiız, sadece memurları düşünerek gidliyoruz, 

BAŞKAN — Hayır, memurlar değil tabiî; <başka.., 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Me
mur atamasında, kolay kolay olamayacak efendim; o 
(kadar çok sınırlama var ki... Hukuka açıkça aykırıysa 
ancak, verebileaök; ytoksa, 'veremez yeni düzenleme 
karşısında. Yani, birtakım vatandaşın evi yıkılacak; ko
lay değil.. Evi yıkılan vatandaşlar dava «onunda ip
tal kararı olursa, evi de yıktık; 'bu sefer devlet ödeye
cek. Yani, bir de bunu düşünelim. Bir şey sağlaya-
lıım derken, devlete yeni bir yük gıetiiriyoruız, MaJhıke-
menin görevini vaktinde yapmamasından dolayı va
tandaş zarara uğrayacak, ayrıca, 'bir de, tekrar davayı 
kazanırsa, devlet de bir zarara uğrayacakltır, tazmin 
edecektir. 

BAŞKAN — Devlet ödemez işte o zaman. O kara
rı •vermeyen hâkimler ödlesin. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet KomıilSyonu Başkanı) — Sayın Baş* 
kanım, maddenin başında da 'belirtildiği üzere idarenin 
eylem ve işleminin yerine getirilmesi şarttır; istisnaî 
faali ise, fevkalade ahvalde yürütmenin durdurulması
dır. «Yani, bir yerde, devlete» dur, bu tasarrufun ye
rine gelmeyecektir» diyor hâkimi. Biz, hâkime; «[Bunu 
diydbıillmlan için şu 180 gün 've 60 günü dikkâte al. Sen 
180 günde karar veremliyorsan - dosya tekemmül et
miş - 6Q günde dâhi karara giremeyecek isen, bu fca-

, rar yürürlükten kalkacaktır; davaya ta başından dik
lkat et» yani, «Devleti, hükümeti aez içinde bırakma» 
drlyoruz. 

Şimdi terazinin bir tarafında 'devlet, bir tarafında 
vatandaş var. Doğru; ama vatandaşı kurtarırken, dev
leti cezalandırmış oluyoruz. Yanıi, sakıncasını 'berabe
rimde getiriyor. Doğrudur; 'belki vatandaş cezalanmış 
gilbi oluyor, aslında kanaatimce pek cezalanmıyor; 
ama fauna rağmen, bu ktere de, vatandaş karşısında de
meyeceğim'; ama mahkemenin karşısında devleti ihmal 
ediyoruz; devleti otoritesiz, zaaf içerisinde bırakıyo 
HUİZ. 
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IBundan böyle, mahkemeler ve hâkimler, yürütme
nin durdurulması kararı verdiklerinde, eğer vatandaşa 
himaye etmek istiyorlar veya devletin karşısında bir 
tavır almak istiyorlarsa - iki, bundan önce olduğu; gi
bi - 6Q günü geçirirler, esas hakkında karara da gir
mezler. Zaten, iki üç sene sonra esas hakkında ka
rara girdiklerinde slizin haberiniz olmaz. Bini'eroe da
va açılacaktır; «hangisindla yürütmenin durdurulima-
ısı var, hangisinde yok; hangiisi zamanında verilmiş, 
hangisi verilmlemiş?.» /bunun takibi de imkânsızdır, 

O itibarla, kaMamıyoruz. Zaten, 'bu ilkeyi biz Yük
sek İdare Mahkemesinde de ıbenimsedik. Talbiî, biz, 
özelliğimiz nedeniyle dalha ralhat karar verebiliyoruz, 
çok değişik. Burada bü kalksa dahii, bizde mutlaka 
bulunması gerekir, soıstemimiz dana başka. O bakım
dan, biz, Komisyon olarak katJamıyöruz bu önerge
ye. 

Arz edenim!. 
BAŞKAN — Evet, buyurun Zeki Güngör. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım!, bu fık
ranın can damarı, esas ınıoktaisı, bu. Bunu kaldırdığınız 
zarnlan, bundan önceki ı«?60 gün» falan dermemizin ge
reği yok. 

BAŞKAN — Hiç gereği yok, 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Müsaade ederseniz, mü
şahhas bir olay arz edeceğimi* 

Üniversiteye devam ©den bir kişi, üniversiteyle ili
şiğinin kesilmesiıne dair işlemin iptali için dava açar 
- kendisi birinci sınıfta - yürütmemi durdurulması ka
rarını alır. Dosya tekemmül eder, üç sene Danıştay'da 
bu bekler. Mezun olur; mezun olduktan sonra Danış-
tayca davası reddedilir; kendisi de diplomayı almaş
tır... 

Şimdi, bu gibi durumları da dtikkate aldığımız tak
dirde, bu, zaruridir. Aksi halde, biz burada «Dosya
yı şu kadar «üre içinde tekemmül ettirin» demiyoruz 
ki... YÖO... Dosya ıtekemmül etmiş, bitmiş, karar veri
lecek hale gelmiş. 60 gün içinde, müsaade ederseniz, 
kararınıda versin Danıştay, müspet veya menfi kararı-
m versin. Eğer rnlüsplet kararını veriyorsa mesele yok; 
menfi Verdiği zaman, hocaların endişesi şu : Bura
da davacı zarar görüyor. Davacı zarar görebilir; ama 
zarar görmüş ise, 60 gün içinde... 

BAŞKAN —Sonradan kazanmışsa, tdafi edilir o. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada-

ieJC Komisyonu Sözcüsü) — Gayet tabiî, telafi edilir. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Ayrıca, 

i Sayın Başkamm, müsaade edersenâz, daha müşahhas 
bir örnek arz edeceğim. 

Yüksek Öğretim Kurumu, bir profesörü veya bir 
doçenti Doğuya bir yere tayin etti; o da davayı aç-

I ti, yürütmeyi durdurdu... Orada, öğrenciler, öğretmen
siz; kaldılar oradakiler cezayı yediler veya mesela Ibir 

I memurun îş'ine sön verilmesi sakıncalı olduğu için, bir 
I başka yere a'hnması gerekiyor... Yürütmenin durdurul-
I masuna karar alan o memur, talbiî, hizmete devam ede

cek; eğer, yürütmenin durdurulması üzerine karar ver-
mıırrişise bir mahkeme, üç sene, dört sene, o memur, 
bütün küsurlarına, bütün malhızurlarına, ıbütün fena
lıklarına rağmen görev başında kalacaktır.; Bu çok 
önemi bir konudur. O itibarla, biz Komisyon ola
rak, katılamadık. 

Takdir yüksek heyetinizindir., 

'BAŞKAN — Öyle garip kararlar alınmıştır ki, ya
ni burada saymakla tütmez. Vaktiyle şöyle bir karar 
almışlar : Askerî lisenin sıon sınıfına geçen bir çocuk 
tek dersten 'imtihanını verememişıse, Harp Okuluna de
vam eder. Ve bir siene donunda, o ikmate kaldığı' ders
ten imtihanı verirse miesiele yoktur, devam eder; ve
remezse ilişiği 'kesilir. 'Böyle birkaç tane çocuk [geçmiş 
Harbiyaye. Harbiyede de birinci sınıfın İmtihanım ver
miş, ikinci sınıfa geçmiş; fakat lisedeki imtihanını ve-
remiemiş. Danıştay demiş İki, «Olimıaz. Birinci sınıftan 
ikinci sınıfa geçtiğine göre, artık, o, keenlemyekûndur.» 
Lisa diploması yoktur o çocuklamnı - yani vaktiyle ol̂  
muş bunlar - lise diplomasız, Harp Okulu mezunudur... 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sayın 
Bakamım, müsaade eder misiniz?... 

IBAŞKAN — 'Evet, buyurun efendim. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Efen
dim, talbiî gerekçeler çok kuvvetli; geçmişten örnek
ler vermek suretiyle daha da güçlendirilöbilir; ama 
ben devletten kopmuş 'bir Danıştay olarak görmüyo
rum Şimdiki düzen içerisinde. Geçmiş böyleydi; bun
dan sonraki dönem için düşünüyorum. Danıştay bu 
düzene girdikten sonra, sanmıyorum bunlar olsun1 

artık; zaten, olması da istenemez. 
Mahkemenin gecikmesinden, hâkimin bu sürelere 

riayet ütmemesinden bir hakikin ziyaı haltta ortadan 
kaldırılması bence en büyük haksızlık olacaktır, bu sön 
fıkra kaldığı takdirde. Talbiî, aksi de çok kolay savu-
nülaMiyor. Yalnız, memur atamalarında yürütmenin 
durdurulması söz konusu değil. Demin de arkadaşlar 
izah ettiler; bir yıkım kararı düşünelim; bu durdu-

I rülmuş'tur ve süresi içerisinde de karar çıkmamıştır. 
I Durdurma kararı kalkınca, talbiî, o bina yıkılacaktır. 

29 — 



Mj Gs Konseyi B : 91 6 , 1 . 1982 O : 2 

BAŞKAN — Onun zararını da devlet ödeyeceMlir 
ama, gene o getireceğimiz «Hâkimler Kanunu»na, bu 
gibi zamanında karar veremeyenlere de ayrıca bazı 
müeyyideler 'koyacağız. 

ADAUET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ben 
derim ki, «Hâkimler Kanunu»ında getireceğimiz bu 
disiplin cezaları içerisinde bunları koyarsak artık bu 
son hükme gerek 'kalmaz* 

BAŞKAN — Bu da olsum. Üç beş vatandaşım za
rarını da dlövleıt ödesin; devlet ödetsin ama, ıbillirsleki 
o (kararı verecekler, ıbuınun 'sonunda vatandaş da mu
tazarrır olabilir; ona glöre kararını çabuk vermekte 
isltical gösterir; ama Ibunu kaldırırsak biz «Nalsıl olsa 
dâvam edeodk bu, Versek de vermesdk de. İleride bize 
bir ihtar verilecek» dliye bu işi savsaklayabilirler yine. 

iSonra, «Bundan sonra böyle olmayacak...» deni
yor. 

Olmayacağını ine ıbiİyoruız?... On sene sonra ne olla-
cağını biliyor muyuz?., İnşallah olmaz; oümazsia, zaten 
zamanında karar verirler. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Kom|ilsyonu Başkanı) — Şfrndî, 
yürütmenin durdunıflmasma karar venirken, Marti, iş
lem, telafisi iimlkâti'sız bir zarar tevlliıt edecek ve hu
kukla iaiyikıırıliığı tdspilt edilecektir. Hâk'im, yürütmeyi 
durdururken zaten bunun farkında ollmak duruımun-
da. Yan'i tefllafii'si ilmlkânisız bir zarar tevlit edliyor bü 
'kîarar dilye durduracak vte hukuka da açık seçlik ay-
kıim olduğunu da tespit, etmiş olacak. 240 gün içlinde 
davaya yaklaşımı o açıdan olmalı özelikle. Eğer böy
le bir açı/dan yaklaşım yapmıyorsa, yüınüfcmlenin dur-
duırulmasındalki kararın ciddiyeti de düşünülabilr. 
Yani, «Ben böyle bir karar verfdilm. 240 gün içinde 
Ikaınar vermeye meüburuim esas hakkında. Çünlkü, ak
si. hailde, telafisi mümkün olmayan büır zarlar odaya 
çılkııyor ve doğuyor, onun için 240 günle bağlıyım» 
di'yebilllmielli! hâkim başında bir kere. Onu bilmediği 
zaman, öyle zannedÜyorünı ki, çok değişik beyanlar 
ve gferekçeler bulabiir karar vermemekte; «Dosyayı 
tetiklifk ediyorum, bir yargıya varamadım; Vicdani 
kanaalte varacağım» der haklim. «Yalnızca deflerim 
takidiri ve tartışması bana ait; ama bir de buna vic
danımı da kaltacağım. Bir vicdanî noktaya kadar ge
lemedim. O jlttibarla 60 günde veremeden» der ve bu 
lişij böytllece savsaklar. 

•BAŞKAN — «60 gün az» deniyorsa, 90 gün dli-
yelm; ama bir şey d/üyellim;.. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
'(Adalet Komlilsyoniu Sözcüsü) — Sayın Başkanımı, bu 
süre 30 gün idi; Danıştay mensuplarıyla yapitığımıız 
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ItdmasDa, «30 gün az, iş durumu itibariyle» dediler. 
Aslkerî Yülklsek İdare Mahkemesinin iş durumunu 
da dikkate alarak onlda 3Q, bunda ise 60 gün olarak 
Ikalbul1 etltiilk, 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, biz mahkemeye, hu-
Ikulk devletine güvenlmdk zorundayız. Kötüyü örnek 
alarak bir düzenleme yapamayız; çünlkü, anayasallar
da dahi bazı süreler öngörülimüşitür, «Şu kadar süre 
fİ!çerlİlslin|d)e çıkacak» denmişt'iır; bazen çıkmayabilir. 

(Mahkemeye biz öyle bir yetki veriyoruz ki... Işlie-
ırriiln 'tümünü ortadan kaldırma, iptal etme ydîklüsini 
veriyoıruz; fakat bu işlemin beli bir süre ertel'enme-
«ünde onu da kayjjt altına alıyoruz; oırtada, mahkeme
ye güvenisizlÛk gösteri yoruız. Bunu hukuk devletliyle 
bağdaşltırlmak mümkün değftlı ve bunun müeyyidesi 
aslında vatandaşa yönelMc mahkemeye değÜ. 

ıBu 'bakırnldam bir ilki örnek elle almanak büküm te
sis dtaıek mümkün olm'az. Eğer biz eskii! örnekleri 
dikkate alarak yeni hüküm teslis etaieye kalkarsak, 
•bir ddliiği tıkamış oluruz, öbür tarafta hiç ıbeklemddi-
ğ'lmiz yerde on tane daha delik açılmış ota. Bu ba
kımdan, alsllunda şu son cümle hukuk sILstemfiyle bağ
daşmaz. 

Mahkemeye yetki vermeyebilirsiniz «Ben devle-
iflüm, ilcra ederim; zarfaır olursa, bunu da yerine ge
lirlim:» diye düşünüleblir; ama, mahkemeye, belli 
:bir yerlde uğranılacak zararı önleyici, bir tddlbir ka
rarı alma yetkisi veriyoruz; ondan sonra, «Kararını 
şu kadar süre içerlilstinde vermezsen, bunun cezasını 
vatandaş çeker» diyoruz, 

«Bu, mümkün değü Aynı düsltıur hükümleri) adli
yede de Var; onun üzeninde fazla durmuyoruz. YSne, 
mallumunu'Z, yönetli'diler, idalrecilerle ilgul'ü kararilar 
Yargıtay içtihadı ile - siadece Danışltaydan değil -
Yargıltaydan da ge'îmişitliır, .tazminat davası yoluyla... 
Bunun üzerinde kamuoyu durmuyor, hiç kiknise bu
nunla (ilgilenmiyor; ama Hr yürütmemin durdurulma
sı kararı, bliiztfm, ters bfoı düzenleme yapmamıza ne-
iden olmamalıdır. Ben bu noktayı arz dtaıek isliyo
rum, 

IBAŞKAN — Ama vatandaşın hukukunu koruya
cak olan da kim? 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmamı) — Devldt. 

BAŞKAN — Alma, o hangli vasıfla ile bunu sağh-
yor? 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Yargıyla sağlıyor, 



Mi G. Konseyi B : 91 6 . 1 . 1982 O : 2 

'BAŞKAN — Yargı vasııtasuylla sağlıyor. O za
rdan, görevini yapısın; yapmıyorsa devlet her şeyi üsıt-
lenîmesliln. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Bakamım, valtandaşı devlete 
Ikarşı koruyan yegân© mekanizma, yargıdlır. Eğer 
(biz bunla şu veyalhult bu rtddenle güVenemilyorsak, 
o zaman hiçbir mekanıizma, koyacağımız hiçbir sis
tem işleniyor. 

BAŞKAN — Güvenmemekten değil, îşHer)in sü
rüncemede ka'lmaisından dolayı pelk çolk zarara uğru
yor DeVlet. Bu, yalnız Danııştayda açılan davalarda 
değil, diğer dlavaflaıida da öyle... Boşanma davaların
da dla öyle; yirmii senedir devam ediyor bostanıma da
vası... Ee, böyle şey olmaz yani, dünyanın hli'çIMr ye
rende görü'tmemişitiir... Ya o suçlluidur, ya o suçlıuldur 
veya hÜçibirlisli suçlu değliilldir... Öir karar VermeWir... 
Yirmii sene bir boşanma davası devam eder mıî? 

il'971 senestiride'kfi sıkıyönetim devresinlde mahke
melere inltiikıal dtimıiş, sonra'dan slivil mahkemelere in-
ttilkal etömiiş dosyalllara ilklinci sılkıyönelim devresine 
kadar hliç el sürüı!imeimıişse Ve sıkıyönetim iilan edli'llir 
edilmez bu dosyalar devredilmiişise, bunun cezasını 
Devlet çekmemel. Yargııya hürmetlimiz var; ama, 
yaltfgı da lâ-yüs'el değildi*. Her şeyi böyle serbest bı-
ralkırlsiak, netice bu oluyor. Kaç tane dosya gtösltere-
yim ben slize?... Yüzlerce ıdosıya, silkiyöneüim ilan edi
lir edilmez, derhal deivrtedilmi'ş'tlir, hiiçb&r kenarından 
Itultıâmaımııştır., 

ŞEREF GÖZÜİBÜYÜK (Devlet BaJşIkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, bu örnekller'i, Dev
letin tüm keşlimi içlin bulmak mümkün. Türkiye Oum-
tarilyeltlin'in bir işlieyiş büçümii vardır, bir gelişmişlk 
düzeyli vardır. Devletin ibir kesiminin iyi, bir kesiminim 
'kötü oîması söz konusu değiıl. Bu aksaklllık, adliye 
malhlkeimellerünıde olduğu gübli, idare mahlkemeılerlinde 
de vardır. "Hükümette de vardır, Mecliste de varıdır; 
ama 'biz düzenfememıizi yapanken, normal bir düzen
leme yapmamız gerekir. Eğer burada alacağımız ted
birler genel düzene ters düşerise, bu alıac'ağımıız ted-
birHer çdk Ikısa ömürlü olur ve geçerlSliğinii muihafa-
Za edemez. 

Bertim arz etmeye çalışltığım husus budur. Mah
kemeye tedbir alma konusuhdia yetki veriyoruz. «Bu 
yötMnliı kullan; küllanamazisıaîi burnun zararını vatan
daş çdMn.» Bu oitmaz.. Benüm üzednde durduğum 
nokta bu. 

IBAŞKAN — 60 gün az görülebilir, 90 gün yapa
rız, ona da «90 gün içerMnde kararını ver» deriz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Bir 
nolkitayı tavzih etmeme müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Evet. 
HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

DKAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yünüıt-
meniiln durdurulması ilkli defa kullanılmıyoriia bir 90ı 
ıgün kollanacaksınız, geril gönderme koşulu ile bir 90 
gün daha... Yine karara girmemişsiniz, yani dosyayı' 
ıtdkeımmül etltirielmeımıilşiler isle, yine gereikçe gösterl-
mdk suretiyle bir 90 gün daha... Bizim buradaki! 60 
gün, tökeımmül dtimliş karar siafhasına geümliş, dosya
lar içlin mevzuubahis. YanlışUılk oradan kaynaklanı
yor. 

'BAŞKAN — Yani, tdkemmıii eıtmüş olacalk dosya. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu; Sözcüsü) — Bütün bilgililer, bel-
getltar, esas hakkında karar, vermedi içtin yeterli. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Defaatle 
de yürütoenıin durdurulmasına karar , venmüşisliniz, 
doisya tekemmül etimelmliş, tekemmül etmemiş, tekem
mül etmiemliş diye. Ondan sonra, dosya tam tekem
mül «telisken diyoruz kli, «Üç defa, dörît defa yürüt
meyi durdurma kiararı verldin sayın hâkim, 60 gün 
de sana bir mehil verdim şu kararını ver de, bıir 
an önce bu dava ndtiicelenslin.;>> AlkiAİnli' kalbul etıtiğiilmiz 
zaman, öyle tahmin ediyorum kli, bu 60 gün isltismar 
edilir; yani, bir defa yürütmeyi durdurdunuz, gerekçe 
gösterldiniz; bir daha durdurdunuz, gerekçe göster
diniz; bir daha durdurdunuz; ondan sonra artık dos
ya tekemmül! etti, gereikçe gösteremiyorsunuz. Çün
kü hep gerekçeleri «Tekemmül etmedi;» dîye göste-
rliiyoirdunuz; karar safhasına gelmedi, karar safihası
na gdİmedi diye. «Karar safhasına geldi elhaik» di
yor hâlk'im ve 60 gü'n içerisinde karar verelblil'iyor. 
Çdk önemli bir şey değil bu. Zaten Sayın Gözülbü-
yülk'ün dedliği gibi, bumdan böyle yürütımenlin durdü-
ıriuİmalsına pek az karar veriledelk... 

'BAŞKAN — Ve dolsyalar da az olacak. 
HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalöt Koimüisyonu Başkanı) — Hâkim
lerin eİndede çok az dosya olacak. 

IBAŞKAN — Çok az olacalk, esikisii gibi de değil. 
Kaildi ki, biz bunu Yüksek Asker idare Mahke

mesi Kanununa koyduk. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adaîet Komisyonu Başkanı) — Koyduk 
ve 30 gün dedik. 
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İBAŞKAN — Şlümdii bunu kabul etmezsek, oraya ' 
nüye koyduk bunu. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Bakanı Huıkuk 
Danışmanı) — Sayın Blaşikanım, eğer oraya haitaen 
(köymüş ilsek, hatayv düzeltımdklte yarfar görüyorum, 

BAŞKAN — Haitaen değil, bilerelk koyduk. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Talbiî, takdir sizferih efendim1. 
(BAŞKAN — BiDerdk koyduk, 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Sayın Başkanımı, müsaade eder miMniz, çok önemli 
bir konu; vakitli rnizi befllki alıyoruz, arma ilerlilde ışık tu-
Dablilecek bl'Jr açıklamada bulunacağum, 

'Bir hâkülmîn haftasından, bir hâktain veya mah-
kemenıin iy*i i'şHiememeisiınden vatandaşı cezalandırma
yı, ben, hulklıık sfistlemiihe, hukuk anlayışıma uygun 
'brjlmuiyorum, tamamien ters düşüyor. 

Şilmld'i, genel mahkemelere glildellim; hakıilklalten, 
sıöyledilkfainliz çok doğrudur. Bir m'alhkelme bir İhti
yati tedbir kararı verfdi ve bitti, tekemmül dM, her 
•işli biititfil; ama karar vermedi. Bu tedbir karan kalkışın 
mı? 

Aynı şey olur; bu da bir tedbir; hatta ıben dlaha 
'iler/i giötüreyimı bunu, bir tedbir kararı veıliyor hâ-
klilm, mevkuf odma hali devam ediyor; doisya tekem
mül etmliişltıir, muayyen bir süre de geçmiştir, «Elfen-
dilm, bunu karara bağlamadı» d'iıye, o uâamx saflııve-
reililm m/i? Yanii bu, o kadar genıiiş, şümullü bîr şey
dir M, üzerinde durulmayı gerekitlilrir. 

ıBen derim kî, böyle bir safhaya gelen hâlkim ka
raranı vermliyoılsa, onu cezalandıralım; ama, vatan
daşı cezaDandıtrmayalım. Son siözüım budur. 

Teşlekkür eder'ilm. 
HAVA HAKtM ALBAY ZBKt GÜNGÖR 

(Adalelt Komiisıyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanımı, 
çolk özür dillbrtlm... 

Sayın Balkanımın söyledliği, özel hükukıta 'ilkti köşi 
araBinldaikli münasebetlerde siöz konusu; halbulkiiı bu
lada Devlet var. 

'BAŞKAN — Devlet var... Karşıfflannda görülen, 
Devlet, yürülömenin dürdunJmasınlda, 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Devlet var «fendlilm.. Vatandaşım tutuklu olması, 
salıiverdlmesfi Devletle iillgli değil miıldfir? 

iBAŞKAN — Yani, bu davalarda, bir tarafta Dev
let, bir tlarafltla şahıis vaır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Bkitfakîım dMpl'in hükümleri «-HâlkteHer Kanunıu»nda 
getîrfllikıse, o zaman bunu yapmayan o hâkim, zaften 
cezalanacak,. Birtakım dilsıilpl'in cezalarıdır bunlar. 
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iBAŞKAN — Onu da 'götüreceğiz; binaenaleyh 
karar vertmelk zorunda. Zamanında bitiremeyene ce
za vereceksek, oraya bazı cezalar k'oyaoaikfsak, zaten 
oridan çeklinerdk, zamanında karar vermek zorun
da oillduğun'a göre, o halde bunu da versin. O zaman 
bu hüiklmü niye koyuyoruz? Hiçbir şey yazmayalım, 
eski haüiyle devam eMn; «90 gün zarfında verilir, bir 
dlaha verffîliir» falan demeye h'iç gerelk yolk, o Zaman 
o fılkraya hiç gerek yolk; esikli halinde bırakalım!., 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAIK (Adalet Kotmıiısyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanıım, izlin verdılsenfiz şu hususu arz edeceğim: 
Yargıltay Yasasında, bizüm Askerî Yargılüay Kanu
numda ve Yüksek îdarte Mahkemesi Kanunlarında 
yükjsek diısiiplllim kurulu olmasına ve «Uyarma, kına
ma cezası meslekten çtelkfilme cezaisi verilir» demesi
ne rağmen, bizde hiç uygulamadık, defaa'rle bu fcö-
nu, bu suç yahut da bu eylem üşjlenmuş otoasına nağ
men. Bilknliyarum, «Zamanında karar verilmemiş» 
diye, Yargıltayda bu sistem İşliyor mu? 

•BAŞKAN — Muhakkak bir sebep bullmoışltur; 
Jışlte şundan dotöayı veremedli'k, demişitlir; o sebebi de 
muhik görmüştür karşı taraf; kapanmış, girmiişftlir. 

'HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komfeıyonu Başkam) — Tatbi
katı olunuyor düsüplin cezalarının. 

İBAŞKAN — Ben, bir doktorun, yanlış ittlaç ver-
imesıilnıden ddlayı, yanlıış tedaviden dolayı öDen bir 
baıslöadan dolayı açılan davada, diğer bir dolkltoiriun, 
«Evet yanlliış ilaç verlmîşltıir» dediğini görmedlim bu
günle 'kadar; bir tane varsa, gösterin, 

Bu önerge, üzerlinde epeyce konuşuilldu; şlilmdi 
oylamaya koyacağum, arlkadaşlarımın taflcidl'rlerine bı-
ıralkaöağıta. 

27 nai madderuin 4 ncü fılkriasının değiıştirıillmesıi 
ıhalkikmıdaiki Önerge üzerfihde sayın üyelerden söz al-
malk ilsltleyen var mt? 

HAVA HÂKfM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Kom'isiyonu Sözcüsü) — Efendim burada ce
zaî müeyyide koyacağız, «Hâlkimler Kanunu» na da 
cezaî müeyyide koyacağız. 

iBAŞKAN — Orada da koyarız. Tabiî, o kanun 
gdldiğıi zaman onu ayrıca düşürteceğiz. 

iBu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... KaJbul edlilmeml'ışltür, 

O halde, 27 noi maddenin diğer fıikraları üzerlin
de siöz allmalk islteyen var mı efendim?.. 

'Buyurun efendim, 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, son fıkra-
ıda sıkıyönetimi halinden bahsediliyor ve sıkıyönettinı-
de de, «Grev ve lokavtların ertelenmesi, toplanfo ve 
giösitterö yürüyüşlerlinin ertelenmesi, dernek ve kuru
luşlar in kapatılması veya faaliyetten men edilmesi 
kararlarına ilişkin davalarda yürütmeyi durdurma 
karan verilemez» diyor. 

Bütün bunlar, sıkıyönetim komutanının görev ve 
yetiklerini açıklayan 3 ncü madldıede mevouıt. Buna 
ilaveten 3 ncü maddede, 15 tane daha fıkra Var ve 
bu 15 fıkranın hepsi, aynı şekilde idarî davaya 
mevzu olan konulardır. Burada kli, sıkıyönetlilm ka
rarlarına ilüışjkin açıklayıcı hükme rağmen bunların 
burada zikredilmesi] bir şüpheyi celp eder. 

Binaenaleyh, eğer uygun görülürse, başkaca bir 
bir hukukî mahzur yoksa, «Sadece sıkıyönetim görev 
'bölgelerinde, sıkıyönetim komutanlığının görev ve 
yötkülerfei tariilf eden 3 ncü madlde dolayısıyla sıkı
yönetim komutanlığının aldığı kararlar» desek ve tü
münü bunun içlime soksak?.. Çünkü, öyle bir durum 
var ki, mesela ben gazeteyi kapattım ve toplattırma 
karan Verdim; iki gün sonra, Danıştaydan, Cum
huriyet Gazetesi yürütmeyi durdurma karan a'Mı... 

Böyle bir huısuis burada zikredilmeırfş; önemli 
bür şey. 

BAŞKAN — Bu doğru. 
Ne diyorsunuz Sayın Komisyon?.. 
(HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 

(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Müsaade ederseniz 
Sayın Balkanım, biz Sayın Komutanımın söylediği 
hususu dikkate aldık. Yalnız, Sıkıyönetim Kanunun
da; rrtaiDuımıunuz, «Sıkıyönetim komutanlar mm işlem-
l'erli hakkında dava açılamaz, yürütmenin durdurul
ması kararı verilemez» der. Burada bahsettiğimiz, 
«YürülDmenin durdurulmasıdır.» Esasen, daıva açıl
mayan bir halde, yürütmenin durdurulması talebin
de bulünuiamayacalkltır, 

Ancak, Komulbanımın dediğit, şu husus olabilir: 
Biz gerek görmedik; ama tereddüdü önleyebilir; fık
ranın sonuna «140(2 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda-
kli özeli hükümler sakilidir» diyebiliriz. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, şunu da söyleyebilir miyiz? 

«Bu maddede, sıkıyönetim komulüaınının dışında
ki mülkî idare amirlerinin alacağı kararlar hakkında 
yüriitmenih durdurulması kararı verilemez» ifade

lini kullandık; halbuki, Sıkıyönetim Kanununun 3 
ncü maddesli şöyle diyor: «Bu kanunla sıkıyönetim 
kdmuıtanlarına tanınan ye'tkilerin kullanılimasına 
'ilişkin idarî işlemler hakkında iptal davası açılia-
maz.» İptal davası açılllmayınca, zaten yürültmenlin 
durdurulması olmaz, söz konusu değil. «Şahsî ku
surları nedenliyle hukukî sorumHulukları ileri sürü
lemez» diyor. Yani dava açılmıyor ki yürütmeyi dur
durma kararı mümkün olabilsin, 

BAŞKAN — Onu ne diye yazdık buraya? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Büz sı
kıyönetim kıomütianlarmın dışındaki.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayıır, «Sıkıyönetim 
veya olağanüsitü hal illan edildiği bölgelerde» diyor. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Karriisıyonu Sözcüsü) — Yalnız Sıknyöneli'fm 
kdmultanlarını değil; sıkıyönetim komutanını da kap
ışıyor; olağanüstü hallerde mıüllkî amirleri de kapsı
yor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sıkıyönetim komu
tanını kapsıyor. Bakınız, «Sıkıyönetim böllgesıi» di
yor, gayet sarih: «Sıkıyönetim veya olağanüstü ha
lin ilan edildiği bölgelerde grev ve lokavtın...» 

Sılkııyönetimiin ilan edildiği bölgelerde grev ve lo
kavta mani olacak kjişji, sıkıyönetim kumutanıdır. 
Binlaenaleyh, sıkıyönetim komutanının orada üç ta
ne ydükiısli zikredilmiş, burada zikredilmemiş. Acaba 
ibir tereddüt hâsıl olur mu, «Öbürleri niye yazıllma-
mıış da, bu yazılmış» diye Tümünü alırsak ne mah
zur var acalba? Ona rağmen, buraya geçtiğine göre, 
'tümünü buraya yazmakta ne mahzur var? 

BAŞKAN — Sfcyöndtiimii buradan kaldır: 
«Olağanüstü hallerde, olağanüstü halin ilan edildiği 
bölgelerde, görevli olan veya sonradan bu bödlgelerde 
görevlenen kamu personeli hakkımda yapılan idarî iş
lemler ilıe oiBağanüsltü halin ilan edildiği bölgelerde 
grev ve lokavtların ertelenmesi...» dersek, dediğiniz 
doğru ölür. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başjkanım, burada bu endişe izhar edildiğine 
göre, bu 10 ncu fıkranın ikiye bölünmesi gereklir. 

Birinde memur atamalarını belirteceğiz; sıkıyö
netim ve olağanüsitü hallerde, sıkıyönetim ve olağan
üstü halin ilan edildiği bölgelerde görevli offlan veya 
sonradan bu bölgelerde görevlendirilen kamu perso
neli hakkındaki idarî işlemler* ayrı sayacağız. Çünkü, 
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memur atamalarının hepsi sıkıyönetim komutanlı
ğınca değil, başlkalannca da yapılıyor. 

Ondan sonrakti ikindi fılkrad'a, yalnız olağanüstü 
hail olmak üzere... Diğerlerini, grev, lokavt vesa'ire-
yii sayarsak bu endişe ortadan kalkar. Yari, iptal 
•davası olmadığına göre, bu zalten açılamaz; ama sıkı-
yönetülm kanunu değişir vdsaıire... Onun idin, bu ih-
'timali madem düşünıüyomz ve bir endiişe doğuyor; bu 
10 ncu fıkrayı ikiye bölelim; memur atamalarında 
sıkıyönetim Ve olağanüstü hali beraberce zikrede
lim. 

11 ncıi fıkra olarak, sadece olağanüstü hale mün-
baısır olmak üzere bir noktada .şüphem var: Şimdi 
sıkıyönetim ilan edilen bir bölgede, sıkıyönetim ko-
multanı dışında grev ertelemeye kimse ydttoilli değil. 
Derndk kapatma/sıma.. 

BAŞKAN — Eveft, bir fıkra daha konması, Ja-
zılm, 

DEVLET SAİKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Memur atamasını sıkıyönetim olanak şu halde be
raber yapacağız; «Grevler, lokavtlar vesaîr dernek-
11er ve sıkıyönetimle illgilii özel hükümler mahfuzdur» 
diye belki bir fıkra daha olacak efendim. 

BAŞKAN — O hajde, 27 nci maddeyi yen/iden 
düzenfemdk üzere Komlisyona geri vereceğiz. 

Bu hususu Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmıişjtir. 

28 ndi madldeya ofcultuyorum: 
Kariariların Sonuçları : 
MADDE 28. — 1. Daniişjtay, Bölge İdare Mah

kemeleri. İdare ve Vergi. Mahkemelerinim esasa ve 
yürütmenin durdurulmasına ilişiklin kararlarının icap
larına göre idare, en geç altmış gün içinde işlem te
sis etmeye veya eylemıde bulunmaya mecburdur. An
cak, hladiz veya ihtiyati haciz uygulamalaırı ile il'g'ilÜ 
vergi davalarında veflgfi mahkemelerince verilen ka
rarlar. halkjkında, bu kararların kesıinleşmes/inden son
ra idarece işlem teslis edilir-

2. Tam yargı davaları hakkındaki karanlar ge
nel hükümler dairesünde infaz ve icra olunur, 

3(. Danıışitay, Bölge İdare Mahkemeleri,, İdare 
ve Vergi Mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis 
ddiilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde ida
re aleyhine Danışftay ve il'gtili İdarî Mahkemede mad
di ve (manevî tazmıina/t davasu açılabilir., 

4. Mahkeme kararlarının allömış gün içlinde ka
mu görevlilerince kasten yerine getirilmemesli ha
linde IgiHi, idare aleyhine dava açabileceği g'ibi,, ka
rarı yerine getirmeyen kamu görevfei aleyhine de 
Itazmıinat davası açabilir. 
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5. Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme ka
ranlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara gö
re tespit edilecek vergli, res'im, harçlar ve benzeri ma
lî yükümler ile Zam ve cezaların miktarı ilgili idarece 
mükellefe bildlirölıir.. 

16. Taizm'inaJt ve vergi davalarında kararın ida
reye tebliğimden itibaren infazın gec'ikmesli sebebiy
le idarece kanun gecilklme faizi ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde bir açıklama
nız olacak mı efendim? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Koan/isyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanımı, 
«Karariîarrn Sonuçları» başlığımı taşıyan bu madde
ye göre Danıştay, IMare ve vergli mahkemelerinin 
esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişiklin kararla
rını en geç 60 gün liginde yerine getirmeye mecbur 
olacaktır'. 

Anloak, Kolm'isyon olarak biz, buraya, haeliiz Ve 
ihtiyatî ıhaaiz uyguıîamalan ile ülgii vergi davaların
da, vergi mahkemelerince verilen kararlar hakkında, 
bu kararlarım keslinleşmesiinden sonra İdarece yerine. 
geUlirillmesı'i şartını geifcirdiilk. Bu, dünkü metinde yok
tu; Vergi davalarının özelliğine binaen bunu getir
miş bulunuyoruz kıi, lİdareye bir takdfir (hakkı bıra
kıyoruz. 

Tam yargı davaları da fıkraya göre, genel hü
kümlere b'inaen infaz ed'ilecdk'tlkı. Tam yargı davası, 
tazımlinat davasıdır malumunuz; davayı kazanan kim
se, idareden bunu lilsfteyecek, genel hükümlere göre 
talepte buılunacakltıır. 

Üçüncü fıkraya gelince; 3 ncü fıkra, mahkeme 
kararının kasten yerine ıgdtirilfimeımesfi halinde, ülgili, 
dilerse, idare aleyhine davla açabilecek; alma, kasten 
yerline getirmeme halinde... Dilerse, o, kasten kamu 
göreyinli yerine getirmeyen kişi aleyhine adlıiye mah-
kemeslimde dava açabilecektir. Bu husus, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun, 13 ncü ımıaddesiine pa
ralel hükülmde de mevcultltıur. 

Düğerleri tamamen teknlik konular; emrederseniz 
onllar hakkında da ayrı ayrı izalhat verebilirim. 

•BAŞKAN — Kasten yerine geltirip getünmeyeyi 
kiîm tayin edecek? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Koimlisıyonu Sözcüsü) — Mahkeme gayet 
'tab'iî tayin edecek; tazminat davasına bakacak olan 
mahlkeme. 

BAŞKAN — Hayır, şjimldli şahıs kazandı ve 
«Filan idaredeki Ulan şahıs kasten yapmadı» d*iye 
'dava açacaktır. 
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HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Gayet tabiî, o sü
reler liçinde karar yerine gdtiirilsıin diye baştvuriaoak; 
'ildare 'kerndlilsline 'bir cevap verecek. Eğer verilen ce
vapta, yerine g'dtiirillmemenfin baklı sebepleri varışa, 
ıkaisten yerline getirmeme bahis konusu değİdir. Kas
ten yerine getirmeme, ıkişlilyi bizzat zararla sokmaik 
amacına, 'hiçbir idarî zaruret o'lmatmasına rağmen, 
ıkararı yerine getfaneme anlaınınadır, bu durumda. 
yolklsa..., 

•BAŞKAN — O İhlalde şahıs karar verecek ona. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adaîdt Komisyonu Sözcüsü) — Şahıs karar vere-
cdk; mahkemeye müracaat edecek, mahkeme Makidir 
edecek. 

(BAŞKAN — Mahkeme takdlir edecek D zaman, 
k'aısaıt var mıdır, ydk mudur?» diye. 

HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komlilsyonu Sözcüsü) — Evet mahkeme tak
dir edecelk bu tazminat davasını. Daha zliyade şjöyle 
oltuiyor: Tazminat davasını kamu görevlisıinlden talep 
ederse, alamıyor zaten.. Diyellim ki, 100, 20|0, 300 
bin liradıik tazmiöat dava'sı açıyor... Kamu göreviıisii-
nfun maddî durumu müsatiıt değil; ekseriya bu dumuım-
Uarda da (idare aleyhine dava açiııyor Ve idareden taz
minatı lalıyor; İdare omdan sonra rücu Ihakıkına sa
hip. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adatet Komisyonu Başkanı) — Mahke
me Ulamının yerine getirilmediği bir olay ollduğu za
man, valtiandaş düşünecek: İdare aleyhine mi açayım, 
görevi yerine gdtörimeyen memur 'aleyhine mJi aça
yım? Ta'bü, Ika&ılt unsurunu arayacak. 

Yülksek İdare Mahkemesinde bu hülkülm vardı, 
biz çıkardıik; dedilk Udi, Silahlı Kuvvetlerde idare 
aleyhine açılır; ama Silahlı Kuvvetel'er diediiği za
man memurun aleyhine dava likame edebillir; tasar- | 
rufiüa bulunan klişji aleyhine dava açılamaz. Ama bu-
ırada bu çok değişik. 

»BAŞKAN — İdare kabul etmiştir ve yazmıştır 
falan yere, bunun yerine getirilmesi! için; ona nağ
men yenine getirmem'işler hâlâ obadaki memur; o I 
zaman bunda kaısıit vardlır̂  I 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
IKAYNAK (Atfaflat Komisyonu Başkanı) — Çok be-
Ürglin o., 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Ada'let Komisyonu Sözcüsü) — Kişiyi bizzat zara- I 
ita duçar edecek bir durum orlt'aya çıikacakltır. j 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Davayı 
ikazanmıiışltır, ilamı infaza koiyimuşltur, ilamı yerline ge-
ıtiirmiyoir; idare 'getirmiyor veya memur geitiirmıiyor. 
Oturacaktır kişi; «İdare gdtönmiiyorsa, İdaıre aleyhine 
mi açayım yoksa o illamı infaz etmeyen Misli aleyhi
ne mi açayım?» diye düşünece'ktir. Arlkadaşuman ifa
de ettiği gibi, gene'llde, kişiden bir para alamayaciağı-
nı bidüğli için idareye yönelir. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz almak 
işeyen var mı?.. Yoik. 

Maddeyi oylarınıza ısunuyorum: Kabul edenler.. 
Etaeyenilietr... Kabul edilmişitlir, 

29 ncu maddeyi oküituiyorum: 

AçıilMama : 
MADDE 29. — 1. Danıştay, bölge lida/re malâe-

meleri, 'idare ve vergi mahkemelerince verilen karar
lar yeterince açık değilse, yahut birbirine aykırı hü
küm fıkralarım taşıyorsa, tarafılltardan her biri ka
rarın açıklanmasını veya 'aykırılığın giiderilmesîni is
teyebilir. 

2. Açılklama dilekçeleri 'karşı taraf sayısından 
ıbir nüslha fazl'a veriillir. 

3- Kararı vermiş olan daire veya mahkeme işi 
inceler ve gerelk görürse dilekçenin bir örneğinii, be-
îurlleyeceği süre içinde cevap vermek üzere, karşı ta
rafa tebliğ eder, cevap iki nüsha olarak verilir. Bun
lardan 'biri, açılklama veya aykırdığm ka'ldırıtoasını 
Üsteyen tarafa gönderi'lr. 

'4. Görevli daire veya mahkemenin bu huısıMa-
Iki't kararı, taraflara tebliğ olunur. 

5, Açılklama veya aykırılığın kaldırılması1, ka
rarın yerline getirilmesine kadar isitenebilür-

IBAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz allmak 
isteyen?.. 

Buyurun, 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Şurada 
bir noktaya değineceğim: 3 ncü fıkranın sonunda, 
«..dilekçenin bir örneğinii belirleyeceği süre içinde 
cevap vermek üzere...» diyor, 

Neyi kastediyor? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komfisıyonu Sözcüsü) — Arz edeyim. 

AçMama düekçesıi geldliği zaman, bu özel bir 
ifcaüepitiir, kanunlarda bunun belMii bir süresi yok. «Şu 
'kadar süre içlimde cevap 'verilir» diye. O itibarla, 
mahkeme, «Şu Ikadar süre içinde (15 gün içinde, 20ı 
gun idinde) cevap vereceksin bu tavzih dilekçesine 
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karşı; ne diyorsun?» şeklinde bıildireeekltiir kenfdiısi-
ne. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kendi
leri tayin edecek1. 

(HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Kornfisyonu Sözcüsü) — Mahkeme tayin 
edecek, süresini. Çünlkü, kanunî bir süre değil >bu„ 
mahkemenin takdir edeceği bir süredir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Bir ka
rarda ısarahat ydkjsa, kararın Uavzihi gerekiyorsa, 
şahıs müracaatını yapacaktır; tabiî, karşı tarafa da, 
kararın 'tavzihi dilekçesinin bir nüshası güdecektir. 
Ona mahlkeme «15 gün içinde cevap ver; çünkü ben 
tavzüh edeceğim karanımı; senlin de bir görüşün var
sa, bildin.» diyecektir. O, mahkemenin takdir edece
ği bîr süredir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzeninde başka söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

29 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kaibul 
edenler... Etmeyenter... Kabul edimişlttir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum : 
Yanltıışlıklann Düzeltilmesi : 

iMADDE 30. — 1. 'İki tarafın adi ve soyadı ile 
sıif atı ve iddiaları sonucuna ilişkin- yanlışlıklar ile 
hülküm fıkrasındaki hesap yamlışliklarının düzelltil-
mesi de istenebilir. 

2. 29 ncu maddeniin son fıkrası dışımda kalan 
hükümleri, bu listefc'ler hakkında da uygulanır., 

3, Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verîıHinse, 
düzeltime ilamın altına yazılır. 

(BAŞKAN — 2 ndi fıkrayı izah eder misiniz... 
ı«29 ncu maddeniin son fıkrası dışında kalan hü

kümleri, bu istekler hakkında da uygulanur.» Yani, 
sıon fılkrası, «Açıklama veya aykıolığın kalldın'iması 
kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir.» şek
lindedir, onun dışımda kalan hükümleri mi kastedi
yor?.. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komiisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, 
yanlışlığı düzeltme, açıklama ve aykırılığın kalldıırıl-
masu ve kararın 'düzeltilmesi, yerine getirilmesine ka
dar istenebilir bu açıklama, Halbuki, burada maddî 
bir hatla var; o halde, maddi hata her zaman düzeltıi-
leibimelidir. Tazminat davalarında bilhassa bahis 
konusu oluyor; mahkeme yukarıda 500 bin İraya 

hükmetmiş, aşağıda netlice kısmuna gelince bir sıfı
rı atılmış, yanlış olaralk 50 bin olarak görülmüş. Bu, 
ilamın yerine getirilmesinden sonra dahli, ıbu maddî 
hatanın düzeltilmesine imkân veren »bir hüküm olu
yor; yani yanlışın düzeltilmesini, kararın yerine ge-
tiri'lmeslinden sonra da istenebi'lmesini sağlamak ba
kımından. 

Arz ederim. 

ıBAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

31 nci maddeyi okutuyorum1: 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun Uygula

nacağı Haller : 

MADDE 311. — Bu Kanunda hüküm bulunma
yan hususlarda; hâkinin davaya bakmaktan mem-
nüilyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya ka
tılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve 
Ikaibuffi, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşfitf, delille
rin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım hallerin
de ve duruşma sırasında tarafların mahkememin sü
kûnunu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı ya
pılacak işlemlerde Hufloıfk Usulü Muhakemeleri Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 31: nci madde üzerinde söz almak 
İsteyen?.. 

Buyurun. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkanım, Maliye Bakanlığının gösterdiği lü
zum üzerine, bir ikinci bent şeklinde ilave sunmuş
tuk değişiklik önergesiyle; birinci bent hiç değişmi
yor. 311 nci madde iki fıkradan ibaret olacak; birin--
ci fıkra, tasarıdan demin okunan hülküm; bir ikinci 
fılkrla eklenmesi gerekiyor, vergi usul kanununu hü
kümlerine atıf yapan ibir hükümı. 

BAŞKAN — Sayın İlhan Öztraik ve Sayın Cev
det Menteş tarafından verilmliş bir müşterek önerge 
varidır; okutuyorum,1: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «İdarî Yargılama Usuîü Ka

nunu tasarısı»nın 31 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İlhan ÖZTRAK Cevdet MENTEŞ 
Devlet ©akanı Adalet Bakanı 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu üte Vergi j 
Usul Kanununun Uygulanacağı Haller. 

«Madde 31. — 1. Bu Kanunda hülküm bulünlma- \ 
yan hususlarda, 'hakimlin dadaya bakmaktan mem- j 
nuniyeti ve reddi, ahi yet, üçüncü şahısların dava
ya k̂ aıtıiDması, davanın itibarı, tarafların vekilleri, fe
ragat ve 'kabul, teminat, muikaıbil dava, biflirkişi, ke- I 
şif, 'delillerin tespiti, yargılama giderleri, adlî yardım-
hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkeme- I 
nin sükûnunu ve inzabatını bozacak hareketlerine 
karisi yapılacak işlemlerde Hulkulk Usulü Mulhake- I 
meleri Kanunu hükümleri uygulanır. I 

2. Bu Kanun ve yukardaki fıkra uyarınca Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıfta bullunu-
llan haller ayrık olmak üzere, vergi uyuşmazhödları-
nın çözümünde Vergi Usul Kanununun ilgili hüküm-
lerti uygulanır.» I 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde Komisyonu
muzun bir diyeceği var mı efendim? I 

HAVA HÂKÜM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanını, 
Komisyon olarak uzun uzun biz bu hususu tartıştık; I 
gerök olmadığı kanısına vardık. Ancak tatbikatta bir 
teredültü önlemek için açıklık getirilmesini sağladı
ğıma göre katılırız. I 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz.. I 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Ay

rık» mı, «Ayrı» mı? I 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 

«Ayrık» olacak efendlilm. I 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komlilsyonu Başkanı) — Efen
dim, bunu, «Saklı olmak üzere» diyelim. Böyle I 
«Ayrık» kelimesi bizülm usulümüzde hiç geçmedi. I 
Müsaade buyurulursa, şöyle olsun. «Bu Kanun ve I 
yukarıdaki fıkra uyarınca Hukuk Usulü Mulhake- I 
meleri Kanununa atıiflta 'bulunulan haller saklı kal- I 
malk üzere vergi uyuşmazlıklarının çözümünde j 
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.» I 

BAŞKAN — Bütr ma/hzuru var mı, «Saklı» der
sek? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Hayır yok efendim; «Saklı kainafc üzere» I 

BAŞKAN — «Ayrık olmak üzere» şeklindeki I 
ibare «Saklı kalmak üzere» diye düzeltilecek. I 

Buyurun efendilm. I 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Sayın Başkanım, tabiî, bu, beM öl- | 
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çüde tereddütü giderecek; fakat Vergi Usul Kanu
nunu da idarenin süratle bu kanuna uydurması ge
rekmektedir. Bunu uyduramadığımız takdirde, yine 
bazı aksaklıklar devam edip gidecektir; çünkü Vergi 
Usul Kanunu hazırlandığı zaman, yürürlükte oldu
ğu zaman, bir taraftan, hem idarenin işleyişini gös
teren hükümler içinde yer almış, hem de itiraz ve 
temiyiz fcamlisyonlarının işleyişiyle illgil'i hükümlerin 
içinde yer aÜlmıştıir., 

Gerçi biz, itiraz komisyonlarıyla ilgSM hülkümle-
ri yürürlükten kalldırııyoruz; alma vatandaşın lehine 
vergi davaları dolayısıyla konmuş birçok hükümler 
var; bu fılklrayla onlardan halkın yararlanmasını 
sağlamış oluyoruz; fakat süraıtle, idarenin, Vergi 
Usul Kanununu bu kanuna uygun hale getirmesin
de yarar olacaktır. 

BAŞKAN — İşte onun için Komisyon «Biz ona 
gerek görmedik» dedi. Yani, çıiktmazisa o, bir ihtilaf 
doğacaktır, 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Yine boşluk kalabilir. Bu noktanın 
zalbııtlarda bulunmasında yarar var efendim. 

•MEHMET KARADUMAN (Adalet Komisyo
nu Üyesi - Malliye Bakanlığı Temsilcisi) — Sayın 
Başkannım, Vergi Usul Kanununun bu davalara uy-
guHaniması konusunda Maliye Bakanlığının ısrarı ve 
bir yerde de son olarak Yüce Konseyinizin kabul 
etmiş olduğu Vergi Usul Kanununda, ekonomik de
lil konusu vardı. Mailumunuız olduğu üzere, Daoış-
tayda bu tür konularda daha zliyade maddî delile 
güdiliyordu: Belgesi var mı, vesikası var mı? Bel
ge, vesika yoksa, tarh edilen vergiyi reddediyordu. 

Şimdi, Vergi Usul Kanununa Yüce Konseyini
zin getiirmfış olduğu 3 ncü madde, bir seneDik bir uy
gulama içinde, geçen yıl 1981 'de uygulandı; fakat 
bu konuda henüz bir incelemeye, bir vergi incele
mesine giriş/ılemedli. 

Şimdi, vergi idaresi, Vergi Usul Kanunundaki, 
ekonomik delil sistemlinden hareket ederken; vergi 
yargısı, ekonomik delil sistemini saklı tutan maddî 
delil sistemline dönerse ve içtihadı o şekle dönüştü-
rürse, bizim, Vergi Usul Kanunundaki vergi ince
leme usuflüerûmiz'in hiçbir etkinliği kalmayacak. 

Bu açıdan, özelikle ekonomik deli sulstemıinkı 
yargı organlarınca da benimsenmesi ve o usul hü
kümleri dahilinde karar verilmesini sağlamak bakı
mından da Maliye Bakanlığı bunu gerekli görür. 

Arz ederim efendim. 



M. G, Konseyi B : 91 6 . 1 . 1982 O : 2 

BAŞKAN — Anla, Sayın Gözü'büyülk'ün dediği 
ıgübi, onun bir an evvel düzeltilmesi, çıkartılması la-
zıımdır. Onu zapta geçelim de, bir an evveli onu ele 
alaJlım; demek istediği o; yani, «çıksın» demiyorlar. 

MEHMET KARADUMAN (Adalet Komisyonu 
Üyesi - Maliye Bakanlığı Temlslülcisi) — Talbİî efen
dim, tabiî, onu düzenleriz efendim; Sayın Bakana 
arz ederiz.: 

BAŞKAN — Tamam. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Balkanım, Vergi Usul Kanunu, Yargı Usul Kanu
nuna göre düzenlenmemiş, değişik, bir sisıfcem içlinde 
düzenlenmiş. Yargılamada olan sakıncalar nedeniyle, 
uygulamanın bir an önce gelmesi ve buna paralel 
tele getirilmesi gerekiyor. Bunîlar böyle, yargılama
da tatlbifk edilecek maddeler halline dönüşmüş. Ye
niden ele alınması lazım;. 

BAŞKAN — Evet.. 
Başka var mı efendim bu Önerge üzerlinlde söz 

atmak islteyen? Yo(k. O halde 2 nci fıkrayı, bir yan
lışlık olmaması bakımından, düzeltilmiş sekiyle bir 
daha dkuftuyoruim efendim, oylayacağım. 

«2. Bu Kanun ve yulkartki fıkra uyarınca Hukuk 
Usulü" Mutekemeleri Kanununa atıfta bulunulan 
haller saklı kalmak üzere vergi uyuşmazlıklarının 
çözümünde Verigi Usul1 Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır.» 

BAŞKAN — Tamam. 
31 nci maddeyi değlişftliren bu önergeyi oyl'annı-

za sunuyorum efendim: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul editaişitir.: 

'Bu önergeye göre 31 noi madde düzeltiHecekıtlir. 
Şimdi 2 nci bölüme geçtik; 2 noi bölüm ve 32 

udi maddeyü okuyunuz efendim. 

İKİNCİ BÖLÜM 

'İdarî Davalarda YeHki ve Bağlanltı ile Görevsizlik 
ve Yetkisizlik Halinde Yapılacak İşlemler İdarî Da
valarda Genel Yetki : 

MADDE 32. — 1. Göreve ilişkin hükümler 
salklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanun
larda yetkili idare mahkemesinin gösteriltnem'iş ol
ması halinde, yetklili idare mahkemesi, dava konu
su olan idarî işlernıi veya idarî sözleşmeyi yapan 
'idarî merciin bulunduğu yendeki idare mahkemesi
dir. 

2. Bu Kanunun uygülanMasında yetki kamu 
düzeninıdendir. Ancak, idarî ısiözüleşmelerde, sözleş
me ile yetkili mahkeme belirlenebilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi izah eder misiniz efen
dim? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, ye
ni sisteme göre, üçlü bir yargı usulü var malumunuz: 
İdare mahkemeleri, vergi mahkemeleri; bunları içine 
alan bölge idare mahkemesi; onun üstünde de Danış
tay var. 

Türkiye muhtelif bölgelere ayrılacak ve bu böl
geler içimde de çeşitli vergi ve idare mahkemeleri ola
cak. Yetki, bu bölge içinde; çünkü coğrafî bölge ola
rak dikkate alınacak ve bu, coğrafî bölge olarak yet
kiyi belirten bir madde. 

BAŞKAN — Son fıkrada, «... ancak idarî sözleş
melerde sözleşme ile yetkili mahkeme belirlenebilir» 
deniyor... 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) Evet. Yalnız, malumu
nuz, bu idarî sözleşmeler iki kamu teşekkülü tarafın
dan yapılan sözleşmelerdir. Bunda, karşılıklı olarak 
çıkan ihtilaflarda, «Şu idare veya şu bölge idare mah
kemesi yetkilidir» demişse, ona göre işlem yapılacak. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Mü
saade eder misiniz efendim? 

Başlıkta, «İdarî Davalarda Yetki ve Bağlantı ile 
Görevsizlik ve Yetkisizlik Halinde...ı» diyor. Birçok 
şeyler sıralandığı için «hallerinde» olması daha doğ
ru olur düşüncesindeyim. 

BAŞKAN — «Halinde» değil, «Hallerinde...ı» 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Katılırız efendim; 
bölüm başlığı zaten. 

BAŞKAN — «...Görevsizlik ve Yetkisizlik Halle
rinde Yapılacak İşlemler» şeklinde düzeltilecektir. 

32 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
33 ncü maddeyi okutuyorum : 

Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki : 

MADDE 33. — 1. Kamu görevlilerinin atanma
sı ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, 
kamu görevlilerinin yeni görev yeri idare mahkemesi
dir. 

2. Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, 
emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları 
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ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisi- 1 
nin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir, I 

3. Kamu görevlilerinin parasal hakları ile ilgili I 
konulardan doğan davalarda yetkili mahkeme, kamu I 
görevlisinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesi- I 
dir. I 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, burada I 
yeni bir usul geliyor, bilhassa birinci fıkrada : Kamu I 
hizmetlerinin aksamaması için, kamu görevlisinin I 
atanmasıyla ilgili davalarda, kamu görevlisi atandığı I 
yere gitsin, orada dava açsın; böylece kamu görevi I 
aksamasın, zamanında kişi çeşitli bahaneler bulma- I 
sın, , I 

BAŞKAN — Bu karara bir itiraz olursa oranın I 
bölge idare mahkemesi bakacak. I 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada- I 
let Komisyonu Sözcüsü) — Yalnız, malumunuz, böl- I 
ge idare mahkemesi bu iptal davalarına bakmıyor. I 
Bu nakil işlerine üçlü heyet takacak; temyiz yoluyla I 
Danıştaya gidecek. I 

BAŞKAN — Doğrudan doğruya Danıştaya gide- I 
cek. I 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada- I 
let Komisyonu Sözcüsü) — Evet Sayın Başkanım. I 

BAŞKAN — 33 ncü madat üzerinde başka söz I 
almak isteyen var mı efendim?.. I 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 3 ncü parag
rafta «...görevlisinin görevli bulunduğu yer...» deyin- I 
ce, tayin olmadan evvelki mi, yoksa gittiği yerdeki I 
mi, burada belli değil. Birinci ve ikinci paragraflar I 
bunu belirtmiş de, parasal konu bakımından belirtme- I 
miş. Acaba bu, hangisini ifade ediyor. Bir açıklık ge- I 
tirmekte yarar var efendim. I 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Efendim, şimdi birinci fıkrada, kamu I 
görevlisi bir yere atanmıştır; atandığı yere gidecek, I 
bir ihtilafı varsa orada dava açacak. I 

Son fıkra da, malî konularla ilgili idareyle malî I 
konularda bir ihtilafı varsa, o zaman da nerede gö- I 
revliyse, davasını orada açacak. I 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Gitmeden 
açacaksa, o zaman Öbür tarafta davayı açacak. I 

BAŞKAN — Gitmeden olmaz zaten. I 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Gitmeden olmaz efendim. Çünkü, bir I 
yere atama varsa, atandığı yerde davayı açacak. Eğer I 
atandığı yere gittikten sonra, devamlı görev yapar- I 
ken malî konuda bir ihtilaf çıkarsa, görevli bulundu- I 
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ğu yerde dava açacak. Yani, 1 nci fıkrayla 3 ncü fık
ra arasında bir çelişki yok. 

BAŞKAN — Hemen hemen aynı., 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — 2 nci fıkra, 

son görev yeri olarak bir hak verdiğine göre, «... son 
verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştı
rılmaları...» ibareleri var, Uzaklaştırılması konusun
da da bir parasal durum çıkarsa, o takdirde, sizin ifa
denize göre, davanın, gittiği yerde olması lazım; hal
buki gitmeden önceki bir statü oluyor. 

Binaenaleyh, 1 nci, 2 nci ve 3 ncü fıkra arasında 
bir fark var gibi geliyor bana. Belki de ben anlayama
dım. 

Yani, yine, «...yeni görevli bulunduğu yer» demek 
açıklık kazandırır gibi geliyor bana. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, 2 nci fıkrada, kamu 
görevlilerinin görevine son verilmesi işlemi var. Yani 
artık memuriyetle ilişkisi kesiliyor. Emekli edilmesi 
de aynı durumdur. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ama 3 ncü 
kısmı okuyayım : «...görevden uzaklaştırılması...». 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Görevden uzaklaştırılması dahi olsa, 
yine o kişinin son görev yaptığı, yani görevden uzak
laştırıldığı yer mahkemesi. Orada, artık, memur -ne
rede bulunuyorsa- hakkında yapılan işlem dolayısıy
la ancak orada dava açılabilsin. 

Bir açıklık getirilmesi bakımından bunu koyduk. 

BAŞKAN — Şimdi, 1 nci fıkrada «Yeni görev ye
ri» dedik; 2 nci fıkrada, «Son görev yeri» dedik; 3 
ncü fıkrada, «Görevli bulunduğu yer» dedik. Ona da 
ya «Son» diyelim ya da «yeni» diyelim. Çünkü, ka
nun tatbikçisü «Birincisinde yeni görev yeri demiş; 
ikincisinde son görev yeri demiş; üçüncüsünde deme
miş. Acaba niye dememiş?» diye düşünülebilir. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Birincisinde, «Son görev yeri» denme
sinin iki sebebi var : Bir; halen bulunduğu yer; ikin
cisi, gideceği yer. Gitme işlemini dava konusu yap
tığı için -halen bugünkü uygulamada, bugün bulun
duğu görev yerinde davayı açmakta- bunu yeni gö
rev yerine açsın diye düşündük. 

İkincisi; görev yerindedir kimse, işine son veril
miştir veya görevden uzaklaştırılmıştır; kendisi artık 
orada bulunmayabilir, başka bir işe de girmiştir, 

BAŞKAN — Mesela, buradan tayin oldu, gitti; 
fakat tayin olmadan evvel burada bir parasal duru
mu vardı; o esnada da tayini çıktı. Parasal durumu 
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neredeyse -eğer buradaysa buradaki görevli olduğu 
yerde- davayı açar. Ben de öyle anladım. Değilmi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Eğer gittiği yerde parasal bir durum 
hâsıl olmuşsa, orada açacak. Onun için, «yeni» veya 
«Son görev yeri» dememiş; görevli bulunduğu yer. 
Bu parasal durumun nerede olduğu belli değil. Çün
kü, daha tayin olmadan evvel burada bir parasal du
rumu var da, gittiği yerde açarsa, buradaki işini na
sıl halletsin? 

Yani, o parasal durumuyla ilgili olarak, görev 
yaptığı yer neresiyse, davayı orada açacak; ben öyle 
anladım. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, yine birkaç açıklama 
yapmama müsaade buyurun. 

Son fıkrada da, memur nerede bulunuyorsa, nere
de görevliyse, davayı orada açacak.» 

BAŞKAN — O halde, oraya «Son görev yeri» di
yelim. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Eğer, bu bir açıklık getiriyorsa, olabi
lir efendim. Aslında, «Son görev» demeye gerek yok, 
anlaşılıyor; ama bundan bir kuşku duyuluyorsa..,. 

BAŞKAN — işte kuşku duydum. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yal

nız, efendim, bu üç ayrı halde «bulunduğu yer» de
mek kâfi geliyor. «Son» dersek, başka bir şeyle karşı
laşılmasın. 

ıBAŞKAN — Onun için dedim. Bu parasal bir 
durum çünkü... Tayinden mütevellit parasal değil; 
bir başka parasal durum mevzuubahis olmuştur; me
sela maaşının farkını alamamıştır, vermemişlerdir; 
o esnada da tayini çıkmıştır, gitmiştir. «Gittiğin yer
de açma» diyor, nerede görevliysen, orada bu davayı 
aç» diyor; ben öyle anladım. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Öyle anlamamak gerekiyor efendim. 

BAŞKAN — O halde, «Son» diyelim. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Şimdi, burada, parayla ilgili konular
da devlet memuruna bir kolaylık getirilmiştir. Zaten 
Danıştay Kanununda yahut Usul Kanunundaki hü
küm şudur : Bu parayla ilgili hususlarda, memur ne
rede bulunuyorsa, davasını orada açsın. 

BAŞKAN — O zaman ya «Son» diyelim yahut 
«Yeni» diyelim; «yeni görev yerinde» veya «son gö
rev yerinde» diyelim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — 
«Nerede bulunuyorsa» diyelim.ı 

BAŞKAN — Ötekilerinde öyle tabir kullandık 
da onun için. ikincisinde, «Son görev yeri» dedik; 
son görev yaptığı yer idare mahkemesidir. Burada da 
«Son görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir» der
sek, o zaman, Gözübüyük'ün dediği şey tahakkuk 
eder. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, birinci ve ikincide, hep böyle, memuriye
tin nakli veya memuriyetine son verme olduğu için, 
üçünü de onlara bağlı tuttuk. 

BAŞKAN — ©en onun için söyledim. Sayın Gö-
zübüyük, «değil» diyor; «kastımız, ıbunu gittiği yerde 
açsın» diyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
maksat, (bulunduğu yer. 

Birincisinde, memurun, tayini nedeniyle gittiği yer
de tayini aleyhine açacağı dava; 'ikincisinde, memu
run emekliliği veya görevden uzaklaştıri'lması, yine o 
da gittiği yerde olacaktır, görevden uzaklaştırılmasın
da açacağı yer; bunda ise, memurun, devletle olan pa
rasal ihtilaflarında, 'bulunduğu yer idare mahkeme
sinde açılsın deniyor.. 

BAŞKAN — Böyle kalsın. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Böyle 
kalsın efendim. Bu, tayiniyle ilgili değil, (hiçibiri şe
yiyle ilgili değil. Mesela «intibakım iyi yapılmadı» 
diyecek, nerede görevliyse, bulunduğu yerde, «Benim 
intibakımı yanlış yaptınız» veya «Harcırahımı eksik 
ödediniz» diyecek. Bunun 'böyle kalmasında - herhal
de eslkiden de 'böyleydi, Danıştay Kanununa bakarız -
hiçibir tereddüdümüz yok. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şimdi, o 
zaman, para ihtilafı (A) vilayetinde doğmuşsa (A) vi
layetine gider, dava açar. 

BAŞKAN — O zaman, (böyle kalsın. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Burada 
davasını açsın. Zaten devlet ihtilafı her yerde Var
dır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Son 
görev yeri» dersek de aynı anlama gelir; ama böyle 
kalması hiçbir tereddüde yer bırakmayacak efen
dim. 
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HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada- . 
lelt Komisyonu Sözcüsü) — «Son görev yeri» deyin
ce, dalha önce de 'bir iki tayin görmüş anlamına gelir 
ki, o da sakıncalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, memura kolaylık olsun 
diye «talbiî, düşünülüyor. Memur orada ise, orada aç
sın; mesela Ankara'ya gelip girmesin, buradan ayrıca 
'bir avukat falan tutmasın. 

HAVA HAKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Memura 'kolaylık. 

'BAŞKAN — Memura kolaylıksa, «son» demek la
zım; gittiği, yerde, yani, 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
le* Komisyonu Sözcüsü) — Uygulama ibu şekilde 
olacak, 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Sayın Başkanım, «görev yeri», «'bu
lunduğu yer» dediğimiz zaman, son görev yeridir; 
nerede bulunuyor ise, orada görevli demektir. Onun I 
için «son görev yeri» dememizde »bir sakınca yoktur; 
ama 'bu haliyle 'kalması da yine son görev yeri anla
mındadır, 

BAŞKAN — Peki, zabıtlara da geçti. Madem ka
sıt odur, mesele yo!k, böyle kalabil'ir, 

Başka, 33 noü madde üzerinde söz almalk iste- I 
yen?.. Yok. 

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

34 ncü maddeyi okutuyorum : I 
Taşınmaz 'Mallara İlişkin Davalarda Yetki : 
MADDE 34. — İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, 

tahsis ruhat ve iskân gibi taşınmaz mallarla ilgili mev
zuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı »her türlü 
haklara veya kamu mallarına ilişkin idarî davalarda 
yetkili mahkeme, taşınmaz malların bulunduğu yer 
idare mahkemesidir, 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. I 

35 nci maddeyi okutuyorum : 
Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki : 
ıMADDE 35. — Elkoyma ve istimval gibi taşınır 

mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme, taşınır ma
lın bulunduğu yer idare mahkemesidir. 1 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Isltimval» 
ne manaya geliyor, açıklarlar mı? | 

6 , 1 . 1982 O : 2 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — «Istimval», Millî Müda
faa Mükellefiyeti Kanununda da yer almaktadır; ge
çici olarak elkoyma, kullanma anlamına geliyor; yani 
tam bir elkoyma değil. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, taşınır - taşınmaz 
malların kamulaştırılması gibi, taşınır malların kamu-
laştırilmasıdır; fakat hukukumuzda kamulaştırmayı biz 
taşınmaz mallar için kullandığımızdan, bunu eski bir 
deyim olarak hâlâ hukukumuzda muhafaza ediyoruz. 
Çocuklara anla'tenak için, derste, bu, «istimval» 'taşı
nır malların kamulaştırılmasıdır diyoruz. 

ADALET BAKANI CEVDET M'ENTEŞ — Be
deli mukabilinde almak. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Emva
le elkonu'lması, menkul mala elkoymak efendim. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzeninde başka söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmişftir. 

36 nci maddeyi okutuyorum : 

Tam Yargı Davalarında Ye'tlki : 

MADDE 36. — İdarî sözleşmelerden doğanlar 
dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, 
sırasıyla : 

a) Zararı doğuran idarî uyuşmazlığı çözümleme
ye yetkili, 

ıb) Zarar, 'bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hiz
metten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğ
muş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı 
yer, 

c) Diğer hallerde davacının ikametgâhının bulun
duğu yer, 

idare Mahkemesidir, 

BAŞKAN — 36 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki : 
MADDE 37. — Bu Kanuna göre vergi uyuşmaz

lıklarında yetkili mahkeme : 
a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve 

benzeri malî yükümleri tarih ve tahakkuk ettiren, zam 
ve cezaları kesen» 

lb) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen, 
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e) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi ya
pan, 

Dairenin bulunduğu yerdeki Vergi Mahkemesidir. 

'BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

38 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağlantılı Davalar : 
MADDE 3'8. — L İdare Mahkemesi, Vergi Mah

kemesi veya Danışmaya veya birden fazla idare veya 
Vergi Mahkemelerine açılmış bulunan davalarda bağ
lantının varlığına taraflardan birinin isteği üzerine ve
ya doğrudan doğruya mahkemece karar verilir. 

2. Bağlantılı davalardan birinin Danıştayda bu
lunması halinde dava dosyası Danuşitaya gönderilir. 

3. Bağlantılı davalar, değişik Bölge İdare Mah
kemesinin yargı çevrelerindeki mahkemelerde bulun
duğu takdirde dosyalar Danıştaya gönderilir. 

4. Bağlantılı davalar aynı Bölge İdare Mahke
mesinin yargı çevresindeki (mahkemelerde bulunduğu 
takdirde dosyalar o yer Bölge îdare Mahkemesine 
gönderilir, 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde söz almak 
islteyen var mı?«. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş/tir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum : 

Bağlantının Danışjtayca İncelenmesi : 

MADDE 39. — 1, Danıştayın dava konusu 
uyuşmazlığı incelemeye yetkili dairesi, bağlantılı da
va dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve karar 
verir. 

2. Danıştay bağlantının bulunduğuna karar ver
diği takdirde : 

a) Davalardan biri Danıştayda açılmış ve çözüm
lenmesi Danıştayın görevine dahil bir uyuşmazlıkla 
ilgili ise, davaların tümü Danıştayda birleştirilerek gö
rülür ve durum ilgili «mahkemelere ve taraflara bildi
rilir. 

b) Davaların çözümlenmesi, ayrı Bölge İdare 
Mahkemesinin yarığı çevresindeki İdare veya Vergi 
Mahkemelerinin görevlerine giren uyuşmazlıklarla 
ilgili ise, Danıştayın ilgili dairesi yetkili mahkemeyi 
kararında belirtir ve dosyaları bu mahkemeye gön
dererek diğer «mahkemeye veya mahkemelere duru
mu bildirir. Ydtkili (mahkeme de durumu ilgililere 
duyurur, 

c) Danıştayca verilen karar bağlantılı bulunmadı
ğı yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemelere geri gön
derilir. 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

40 nci maddeyi okutuyorum : 

Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince İncelen
mesi : 

MADDE 40. — 1. (Bölge İdare Mahkemesi bağ
lantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler 
ve kararını verir. Bölge İdare. Mahkemesince verilen 
karar, bağlantının bulunduğu yolunda ise, yetkili mah
keme kararda (belirtilmek suretiyle, dosyalar yetkili 
mahkemeye gönderilir. Durum ayrıca diğer mahke
meye de duyurulur, Ydtkili kılınan mahkeme duru
mu ilgililere bildirir. 

2. Bölge İdare Mahkemesince verilen karar bağ
lantı olmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemelere 
geri gönderilir. 

BAŞKAN — 40 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yok. 

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

41 nci maddeyi okutuyorum : 
'Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmemesi : 

MADDE 41. — Bağlantı iddiaları mahkemeler
ce kalbul edilmediği takdirde, bu hususta verilen ara 
kararı taraflara tebliğ edilir. Taraflar, 'tdbliğ tarihini 
izleyen onbeş gün içerisinde, aynı yargı çevresindeki 
mahkemeler için o yer Bölge İdare Mahkemesine, 
38 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkrasındaki durumlarla 
ilgili davalar için Danıştaya başvuruda bulunabilirler. 
Başvuru 'üzerine Bölge İdare Mahkemesi veya Danış
tay görevli Dairesince durum, yukarıdaki maddeler
de yazılı usullere göre incelenerek karara bağlanır. 

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

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

42 nci maddeyi okutuyorum : 
Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar : 
MADDE 42. — 1, Bağlantının varlığı yolunda 

İdare ve Vergi Mahkemelerince veya bu konuda yapı
lacak itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesi veya Da
nıştayca bağlantı hakkında karar verilinceye kadar 
usulî işlemler durur. 

42 — 
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2. Bağlantıya ilişkin işlemler sonuçlandırıldıktan 
sonra bu davalara bakmakla ydtlkili kılınan mahkeme 
veya Danıştay, davalara 'bırakıldığı yerden devam 
eder. 

3. Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki 
Bölge tdare Mahkemesi ve Danıştay kararları kesin
dir. 

BAŞKAN — 42 noi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yoktur. 

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

43 ncü maddeyi okutuyorum: 
Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak 

İşlemi : 

MADDE 43. — 1̂  İdare ve Verlgi Mahkemele
ri, idarî yangının görev alanına giren bir davada gö
revsizlik veya yetkisizlik sebebiyle davanın reddine 
Ikarar •verirlerse dosyayı Danıştaya veya görevli ve 
yetkili idare veya Vengi Mahkemesine gönderirler. 

a) Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda 
Danıştay, davayı görevi içinde ıgörmezse dosyanın 
yetkili ve görevli mahkemeye gönderilmesine karar 
verir, 

b) Görevsizlik veya yetkisizlik sebdbiyle dosya
nın gönderildiği mahkeme kendisini görevsiz veya 
yetkisiz gördüğü takdirde, söz 'konusu mahkeme ile 
ilk görevsizlik veya yetkisizlik kararını veren mahke
me aynı Bölge idare Mahkemesinin yargı çevresin
de ise, uyuşmazlık Bölge idare Mahkemesince, aksi 
halde Danıştayca çözümlenir. 

2.| Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay 
ve Bölge idare Mahkemesince verilen kararlar ilgili 
mahkemelere bildirilir ve hu husus taraflara tebliğ 
olunur. 

3. Danıştay ve Bölge idare Mahkemesince gö
rev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak verilen 
kararlar kesindir^ 

4. Bu madde hükümleri gereğince verilen ka
rarlar ile görevli ve yetkili kılınan mahkemeye yeni
den dava açılması halinde harç alınmaz. 

5. İdare ve vergi mahkemelerinde yetkisizlik iti
razı yapılmadığı takdirde, temyiz ve itiraz aşama
sında yetki itirazında bulunulamaz. 

. (BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edürmştird 

44 ncü maddeyi okutuyorum : 
Merdi Tayini : 
MADDE 44. — 1'. Yeltki mahkemenin bir da

vaya bakmasına fiilî veya hukukî bir engel çıktığı 
veya iki mahkemenin yangı çevresi sınırlarında te
reddüt edildiği veya iki mahkemenin de aynı davaya 
bakmaya yetkili olduklarına karar 'verdikleri haller
de, dava dosyaları, tarafların veya mahkemelerin is
temi üzerine merdi tayini için : 

a) Uyuşmazlığın aynı yargı çevresindeki mahke
me veya mahkemeler arasında çıkması halinde, o 
yargı çevresindeki Bölge idare Mahkemesine, 

b) Sair hailende Danıştaya, 
Gönderilir., 
2. Danıştay ve Bölge idare Mahkemesi görevli 

ve yetkili mahkemeyi kararlaştırır. 
3, Danıştay ve Bölge idare Mahkemesinin bu 

konuda vereceği kararlar kesindir. 
BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.;. Yoktur; 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü Bölüm 45 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kararlara Karşı Başvuru Yolları 
İtiraz : 
MADDE 45. — 1. İdare ve Vergi Mahkemeleri

nin tek hakimli olarak verdiği nihaî kararlara karşı 
tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde mahkemenin 
bulunduğu yargı çevresinin Bölge idare Mahkeme
sine itiraz edilebilir .i 

2. İtiraz, temyizin şekil ve usullerine tabidir.-
3. Bölge İdare Mahkemesi evrak üzerinde yap

tığı inceleme sonunda, maddî vakıalar hakkında ©di
nilen bilgiyi yeter görürse veya itiraz sadece hukukî 
noktalara ilişkin ise veya itiraz olunan karardaki 
maddî yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin 
esası hakkında karar verir. Aksi halde gerekli in
celeme ve tahkikatı kendisi yaparaik esas hakkında 
yeriMen karar verir. 

4. Bölge İdare Mahkemesinin kararları kesindir; 
temyiz yoluna başvurulamaz. 

5. Tek hakimli mahkemede hüküm veren hâkim, 
aynı davanın itiraz yoluyla Bölge İdare Mahkeme
since incelenmesinde bulunamaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde zannediyorum 
Hükümetimizin bir önergesi var. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkanım, 1 nci fıkrayla ilgili bir önerge var. 

— 43 — 
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Maliye Bakanlığı 'bu önergeye ihtiyaç hissetti. Yal
nız bu önerge üzerinde de şimdi ufak bir düzeltme 
yaptık: «idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimli 
olarak verdiği nihaî kararlara karşı, başka kanunlar
da aksine hüküm bulunsa dahi, tebliğ tarihini izle
yen 30 gün içinde mahkemenin bulunduğu yargı çev
resinin Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir.» 
Aslında «özel (kanunlarındaki aksine hükme bakıl
maksızın» denmiş; böyle olması daha doğru olacak. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 
1 Millî GüvenlÜk Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İdarî Yargılama Usulü Ka

nun Tasarısının 45 nd maddesinin 1 nd fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz.: 

İlhan Öztrak Cevdet Menteş 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

1. İdare ve Vergi Mahkemelerinim tek hakimli 
olarak verdiği nihaî kararlara karşı, başka kanun
larda aksine hüküm bulunsa dahi, tebliğ tarihini iz
leyen 30 gün içinde mahkemenin bulunduğu yargı 
çevresinin Böllge idare Mahkemesine itiraz edilebi
lir, 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mü
saade ederseniz, Maliye temsilcisi arkadaşımız açık
lamada bulunacaklar. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET KARADUMAN (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Başkanım, 6183 sayılı Amme 
Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunda itiraz 
komisyonu kararlarının kesin olduğuna dair hüküm
ler var ve halen de geçerli. Bu hükümlerde, daha 
önceki 'Bölge idare Malhkemeleri ile idare ve Vergi 
Malhkemeleri Kanununu görüşürken, itiraz komis
yonu deyimi yerine, vergi mahkemesi deyimi geçer 
demiştim. Dolayısıyla bu 6183 sayılı Kanundaki 
itiraz komisyonu deyimi ile gerek ihtiyatî haczi ta
rif eden 15 nci madde, gerekse ödeme emrine itirazı 
düzenleyen 58 nci maddedeki hükümler şu hale gel
miş oluyor: Vergi mahkemelerinin bu konuda vere
cekleri kararlar kesindir. 

Oysa, biz tasarıyı görüşürken, her türlü kararın 
iki aşamalı olmasını, temyiz ve itirazın kabil olma
sını öngörmüştük. Bir karışıklık olmaması yönünden, 
kesin karar kalmaması yönünden, böyle bir düzen
lemeyi uygun düşündük. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu buna? 
HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.,. Yoktur., 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 nci maddenin diğer fıkraları üzerinde söz al
mak isteyen var mı efendim?.'.. Yoktur. 

45 nci maddeyi, bu önergeyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum1: Kabul edenler.,.; Etmeyenler..,; Kabul 
edilmiştir,, 

45 nci maddenin 1 nci fıkrası bu önerge istika
metinde düzeltilecektir. 

46 nci maddeyi okutuyorum : 
Temyiz : 
MADDE 46. — idare ve vergi mahkemelerinin 

nihaî kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen altmış 
gün içinde Damştayda temyiz yoluna başvurulabi
lir. 

IBAŞKAN — 46 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.., 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu
rada bir önerge sunuyoruz; gene Maliyenin göster
diği ihtiyaç üzerine ve aynı paralelde. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan idarî Yargılama Usulü Ka

nununun 46 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz., 

ilhan Öztrak Cevdet Menteş 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

'MADDE 46. — idare ve vergi mahkemelerinin 
nihaî kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hü
küm bulunsa dahi, tebliğ tarihini izleyen altmış gün 
içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

BAŞKAN — Oraya, «başka kanunlarda aksine 
hüküm bulunsa dahi» diye bir ilave yapılmış., 

Bu önerge üzerinde Komisyonun bir diyeceği var 
mı? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZBKt GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Katılıyoruz. 

IBAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Acaba eksiklik mi var efendim? Esas maddede «Da
mştayda temyiz yoluna başvurulabilir», şeklindedir. 
Burada okuduğumuzda «altmış gün içinde temyiz yo
luna...» diyor. 

IBAŞKAN — «Damştayda», evet. «altmış gün 
içinde Damştayda temyiz yoluna başvurulabilir,» 

46 mcı maddeyi bir daha okutuyorum': 
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Temyiz : 
MADDE 46. — idare ve vergi mahkemelerinin 

nihaî kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hü
küm bulunsa dahi, tebliğ tarihini izleyen altmış gün 
içinde Danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir. 

ıBAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yoktur. 

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

46 ncı madde, bu önerge istikametinde düzenle
necektir. 

47 nci maddeyi okütuyorurn: 
Temyiz Edilemeyecek Kararlar : 
MADDE 47. — İdare ve Vergi Mahkemelerinin 

tek hâkimle verdiği 'kararlar temyiz edilemez. An
cak, mükellefiyetin mevzuuna, esasına, şekline, mua
fiyet ve istisna hükümlerine ilişkin vergi uyuşmaz
lıklarında tek bakimle verilen kararlar Danıştayda 
temyiz edile/bilir. 

IBAŞKAN — Niye tek hâkimin verdiği karar
lar temyiz edilmiyor? 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — itiraz 
ediliyor orada, böllge mahkemelerine gidiyor.' 

IBAŞKAN — itiraz ediliyor; evet; bölge idare 
mahkemelerine gidiyor. 

IH AVA HÂKÎM AUBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Malumunuz Başkanım, 
tek hâkimin verdiği kararlar, prensip itibariyle, 75 
!bin liraya kadar; ama şu söylediklerimiz istisna; 
Tdmyize güder, 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(Adalet Komisyonu Başkanı) — idare ve 
vergi mahkemelerinin tek hâkimle kararına vâki 
itirazlar, temyiz niteliğinde bulunan 'bölge idare mah
kemelerinde bakılıyor ve 'bu temyiz şartlarını taşı
yor. Ancak, vergiyle ilgili konular varsa, o, bölge ida
re mahkemesini aşar; o, temyiz olarak Danıştaya 
gider, istisnasını getiriyor. 

'BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?... Ydktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum: 

Temyiz Dilekçesi : 
IMADDE 48. — 1. Temyiz istemleri Danıştay 

Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır. 
2. Temyiz dilekçelerinin 3 ncü madde esaslarına 

göre düzenlenmesi gereklidir. 

— 45 
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3, Temyiz dilekçekiri Danıştaya gönderilmek 
üzere kararı veren mahkemeye verilir ve bu mah
kemece karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ 
tarihini izleyen otuz gün içerisinde cevap verebilir. 
Cevap veren, kararı süresinde temyiz etmemiş olsa 
bile; düzenleyeceği dilekçesinde temyiz isteminde bu
lunabilir. Bu takdirde bu dilekçe temyiz dilekçesi ye
rine geçer.) 

4. Kararı veren mahkeme, cevap dilekçesi ve
rildikten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı 
dizi listesine bağlı olarak Danıştaya gönderir.; 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

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

49 ncu maddeyi okutuyorum: 
Kararın Bozulması !: 

MADDE 49.: — 1. Temyiz incelemesi sonunda 
Danıştay :i 

a) Görev ve yetki dışında ıbir işe bakılmış ol
ması, 

Ib) Hukuka aykırı karar verilmesi, 
c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması, 
(Sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar.-
2. Temyiz incelemesi sonunda maddî vakıalar 

hakkında edinilen bilgi yeterli görülürse veya uyuş
mazlık sadece hukukî noktalara ilişkin ise veya ka
rardaki maddî yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise 
karar bozulmakla beraber işin esası hakkında da ka
rar verilir. 

3. Yukarıdaki fıkra uyarınca Danıştayca işin 
esası hakkında karar verilmesi mümkün Olmayan hal
lerde karar bozularak dosya, kararı veren mahkeme
ye 'gönderilir. Mahkeme, dosyayı öncelikle inceler 
ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak ye
niden karar verir. 

4. Mahkeme bozmaya uymayarak eski kararın
da ısrar edebilir. Israr kararının ilgili tarafından 
temyizi halinde, dava, konusuna göre Danıştay ida
rî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca in
celenir. Danıştayın ilgili Dava Dairesinin kararı uy
gun görülürse mahkemenin kararı bozulur; aksi hal
de onanır. Danıştay idarî ve Vergi Dava Daireleri 
Genel Kurulları kararlarına uyulması zorunludur. 

5. Kararların kısmen onaylanması ve kısmen bo
zulması hallerinde kesinleşen kısım Danıştay kara
rında belirtilir. 

BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?*. Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum : 
Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak iş

lemi : 
IMAIDDE 50. — Temyiz incelemesi sonucunda 

Danıştayca verilen karar, dosyayla 'birlikte kararı ve
ren malhkemöye gönderilir. Dosyanın mahkemeye 
gelmesi üzerine, Danıştay karan mahkeme tarafından 
yedi gün içinde taraflara tebliğ edilir. Tebliğ gider
leri temyiz dilekçesi ile birlikte temyiz isteminde bu
lunanlardan peşin olarak alınır. 

'BAŞKAN '— 50 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.... Yoktur. 

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

51 nci maddeyi okutuyorum : 

Kanun Yararına Bozma : 
MADDE 51. — 1. iBöllge idare Mahkemesi ka

rarları ile idare ve Vdrgi Maıh'kemelerince verilip 
Danıştayca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan ka
rarlardan niteliği »bakımından yürürlükteki hukuka 
aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili hakanlıkların 
'göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsav
cı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir. 

2. Temyiz isteği Danıştayca yerinde görüldüğü 
takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma 
kararı, daha önce kesinleşmiş olan malhkeme kara
rının hukukî sonuçlarını kaldırmaz., 

3. ıB'ozma kararının 'bir örneği ilgili Bakanlığa 
gönderilir ve Resmî Gazetâde yayımlanır. 

BAŞKAN — 51 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur-

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

52 nci maddeyi 'Okutuyorum : 
Temyiz veya İtiraz istemlerinde Yürütmenin Dur

durulması :• 
MADDE 52. — 1.- Temyiz veya itiraz yoluna 

başvurulmuş olması mahkeme kararlarının yürütüî-
mcSs'ini durdurmaz. Ancak, temyiz veya itirazı ince
lemeye yetkili yargı mercii, teminat karşılığında mah
keme kararının yürü'tülmeslinin durdurulmasına ka
rar verebilir ,| 

2J İptal davalarında teminat istenmeyebilir. 
3. idareden ve adlî yardımdan yararlananlardan 

temlinat alınmaz. 
4. Kararın .bozulması, kararın yürütülmesini ken

diliğinden durdurur. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde s/öz almak 
isteyen var mı?,.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kalbul edenler.̂ . 
Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

53 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yargılamanın Yenilenmesi : 
MADDE 53. — 1. Danıştay ile idare ve vergi 

mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşa
ğıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilen
mesi istenebilir : 

a) Zorlayıcı sebepkSr dolayısıyla veya lehine ka
rar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde 
edilemeyen (bir (belgenin kararın verilmesinden sonra 
ele geçirilmiş olması, 

lb) Karara esas olarak alınan belgenin sahteli
ğine hükmedilmiş veya sahte olduğu malhkeme veya 
resmî 'bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sah
telik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup 
da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin ka
rar zamanında bundan haberi bulunmamış olması, 

c) Karara esas olarak alınan bir ilâm hükmü
nün, kesinleşen bir malhkeme kararıyla bozularak or
tadan kalkması, 

d) IBilirküş'ini'n kasıtla gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğunun malhkeme kararıyla belirlenmesi, 

e) Lehine karar verilen tarafın karara etkisi olan 
bir hile kullanmış olması, 

If) Vekil veya kanunî temsilci olmayan kimseler 
ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması, 

g) Çekinmeye' mecbur olan başkan, üye veya hâ
kimin katılmasıyla karar verilmiş olması, 

h) Tarafları ve sebebi aynı olan bir dava hak
kında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilme
sine sebep olabilecek kanunî bir dayanak yokken, 
aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından 
evvelki ilâmın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bu-
lunlması.! 

2. Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas ka
ran vörmiş olan mahkemece karara bağlanır. 

3. Yargılamanın yeni'lenmesiinde Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun süreye ilişkin hükümleri, 
kıyas yolu ile uygulanır,! 

BAŞKAN — «Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun süreye ilişkin hükümleri, kıyas yoluyla uy
gulanır.» demiyor son bentte; nedendir bu? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKl GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Hukuk Usulü Yargılama 
Kanunumda süreler var; belgenin elde edildiği tarih
ten itibaren şu kadar süre içinde yargılamanın iadesi 
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talebinde bulunabilir veya blirikişiyle ilgili yukarıdaki 
sebeplerin ortaya çıkmasından itibaren muayyen sü
reler konmuş, o süre içinde talepte bulunmasına ait 
hükümler •kıyas yoluyla uygulanacak. 

iBAŞKAN — O ona kıyasla yapılacak... 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Evet; burada süreler kon
muştur. Halbuki, yargılamanın iadesi, hukuk usulün
de ayrı sürelere tabidir. 'Bu haMie, o yoldan kıyas yo
luyla o süreler uygulanacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu, 'idarî 
yargılama usulünü düzenliyor, halbuki öbürü hukuk 
usulünü düzenliyor. Onları burada tekrarlamamaik 
için 'konulmuştur. 

'BAŞKAN — 53 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

54 ncü maddeyi olkutuyorum : 

Kararın Düzeltilmesi : 

MADDE 54. — 1, IDanüştay Dava DaÜreleri ile 
İdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları tara^ 
fından verilen kararlar hakkında, bir defaya mahsus 
olmak üzere, kararın tdbliğ tarihini izleyen on beş gün 
içinde taraflarca: 

a) Kararın esa'sına etkisi olan iddia ve itirazların, 
kararda karşılanmamış olması, 

Ib) Bir kararda birtolirine aykırı hükümler bulun
ması, 

c) Kararın usul ve kanuna laylkıırı bulunması, 
d) Temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını 

eMleyen 'belgelerde hile ve sahitdkârlığın ortaya çıkmış 
olması, 

Hallerinde kararın düzeltilmesi istenebilir. 
!2. Dava Daireleri, İdari veya Vengi Dava Daire

leri Genel Kurulları, tararın düzeltilmesi isteminde Me
ri sürülen sebeplerle 'bağlıdırlar. 

3. Kanunun 15 nci maddesine 'göre verilen ka
rarlar hakkında düzeltilme istemlerinin kabul edilerek 
davaya yeniden bakılması ve esas hakkında karar ve
rilmesi halinde de karar düzeltilmesi isteminde bulu
nulabilir. 

4. Kararın düzeltilmesi istekleri esas kararı ver
miş olan daire veya kurulca incelenir. Dosyanın ince
lenmesinde tetkik hâkimliği yapanlar, aynı konunun 
düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamaz
lar. 

BAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde söz almaflc 
isteyen?.. Yoktur. 

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

55 nci maddeyi olkutuyorum : 
Yargılamanın Yenilenmesine ve Kararın Düzeltil

mesine îlişjkin Özel Hükümler : 
MADDE 55. — 1. İsteğin ilişkin olduğu konu, 

diğer bir daire Veya mahkemenin görevine girmiş ise 
karar 'bu daire veya mahkemece verilir. 

'2. (Karşı tarafın savunması alındıktan sonra istek
ler incelenir ve kanunda yazılı sebepler varsa davaya 
yeniden bakılarak karar verilir. 

3.; Tarafların, yargılamanın yenilenmesi ve Ika-
rarın düzeltilmesi istemleri, kanunda yazılı sebeplere 
dayanmıyor ise, isteğin reddine karar verilir ve Hu-
kuik Usulü Muhakemeleri Kanununun bu husustaki 
hükümlerine göre para cezasına da hülkmolunur. 

4. Yargılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltil
mesi 'istemlerinde duruşma yapılması, görevli daire 
veya mahkemenin kararına bağlıdır. 

15. 53, 54 ve ibu madde hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, yargılamanın! yenilenmesinde ve 'karanın dü
zeltilmesinde (bu kanunun diğer hükümleri uygulanır. 

İBAŞKAN — 55 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

55 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm, 56 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Danış'tayda Çekinme 'Ve Rett: 
MADDE 56. — 1. Davaya bakmakta olan dava 

dairesi başkan ve üyelerinin çekinme veya reddi ha
linde, Ibunlar hariç tutulmak suretiyle, o daire kurulu 
tamamlanarak, bu husus incelenir, çekinme veya ret 
istemi yerinde görülürse işin esası hakkımda da 'bu ku
rulca karar verilir. 

2. Çekinen Veya reddedilenler ikiden fazla ise bu 
husustaki istemi, idarî dava dairesi başkan ve üyeleri 
[için İdarî Dava Daireleri Genel Kurulunda, vergi da
va dairesi başkan ve üyeleri için Vergi Dava Daireleri 
Genel Kurulunca incelenir. Çekinen veya reddedilen 
baş'kan ve üyeler bu kurulara katılamazlar. Üye nok
sanı diğer dava dairelerinden 'tamamlanır. Bu kurul
larca çdkinme veya ret istemıi kabul edildiği takdirde 
davanın esası hakkında da bu kurullarca karar verilir. 

3. İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu ile Vergi 
Dava Daireleri Genel Kurulu 'başkan ve üyelerinden 
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bir kısmının davaya bakmaktan çekinmesi veya reddi 
halinde noksan üyelikler 'diğer dava dairelerinden ta
mamlanır. 

4* (idarî ve Verigi Dava Daireleri Genel Kurulla
rının toplanmasına engel olacak sayıda ret istemlerinde 
'bulunulamaz ve çdkinilemez, 

5. Danıştay tetkik ıhâ'kimleri ve savcıları sebeple
rini bildirerek çekinebilecekleri gibi taraflarca da red-

dedilebiliriler. Bunlar hakkındaki çekinme veya ret is
temleri ıdavaya bakmakla görevli daire tarafından in
celenerek karara 'bağlanır. 

BAŞKAN — 56 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur, 

Maddeyii oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

57 nci maddeyi o'kuituıyorum : 
'Mahkemelerde Çekinme ve Ret: 
'MADDE 57. — 1. Tek 'hâkimle görülen davalar

da hâkimin reddi istemi, reddedilen hâkimin katılma
dığı İdare veya Verigi Mahkemesince incelenir. 

2. İtiraz üzerine veya doğrudan davaya 'bakmakta 
olan Bölge İdare Mahkemesi ile İdare ve Vergi Mah
kemesi 'Başkan ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen 
Başkan ve üyenin katılmadığı Bölge İdare, İdare ve 
Vergi Mahkemesince incelenir. 

13, İdare ve Verigi Mahkemelerinde reddedilen baş
kan ve üye birden çok lise istem Bölge İdare Mah
kemesince incelenir. 'Bölge İdare Mahkemelerinde red
dedilen başkan veya üye birden çok ise istem Danış
tay'ca incelenir. 

4. Danıştay'ca ve bu Mahkemelerce ret istemleri 
yerinde görülürse işin esası hakkında da karar verilir. 

5. Davaya bakmaktan çekinme halinde diğer bir 
hâkimin görevlendirilmesi ile mahkemenin noksan üye
sinin tamamlanması veya görevli mahkemenin belir
lenmesinde yukarıdaki hükümler uygulanır, 

'BAŞKAN — Şimdi 2 nci fıkrada, «İtiraz üzerine 
veya doğrudan davaya 'bakmakta olan Bölge İdare 
Mahkemesıi ile İdare ve Vergi Mahkemesi Başkan ve 
üyelerinin reddi istemi, reddedilen Başkan ve üıyenin 
katılmadığı Böllge İdare, İdare ve Vergi Mahkeme
since incelenir» deniyor. 

Halbuki biz, 'bölge idare mahkemeleri teşkiline bir 
başkan verdik, bir de, ı«idare mahkemesi ve vergi 
mahkemesinin başkanlarından kurulur;» dedik. Bazen 
kadrolu olarak da kurulur; ama kadrolu olarak kurul
madığını kabul edelim; o takdirde nasıl teşekkül ede
cek 'bu? «... reddi istemi, reddedilen başkan ve üye
nin katılmadığı bölge idare, idare ve vergi mahkeme
since incelenir.» 
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«AVA HÂKİM ALBAY ZEIKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, eğer böl
ge (idare mahkemesi başkanı reddedilmişse, bölge ida
re mahkemesine vekâlet edecek kimse orada... 

/BAŞKAN — En kıdemlisi gelecek. 
IHAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada

let Komisyonu Sözcüsü) — Evet, gayet tabiî; o vergi 
rnahkemelerindeki en kıdemli gelecek, onun yerine ge
çecek, mahkeme teşkil edilecek. 

BAŞKAN — Eğer idare mahkemesi başkanı ise, 
o kattlmayacak. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let 'Komisyonu Sözcüsü) — O katılmayacak; ondan 
sonraki en kıdemlisi gelecek, onun yerine katılacak, 
böylece tamamlanacak kurul. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER İBAŞ-
KAYNAIK (Adalet Komisyonu Başkanı) — İdare 
mahkemelerini görüşürken, «başkanın 'bulunmaması, 
mazereti hailinde» ifadesini kullanarak -ki mazeret ha-
lirdi bu- «en kıdemli üye başkana vekâlet eder» deyi
mi kullanılmıştır, O katılmayacak, kıdemli, başkanlık 
yapacak, fiilî ret sebeplerini inceleyecektir. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Zaten ona da imkân yoksa, 
Danıştaya gidecektir. 

'BAŞKAN — O zaman Danıştaya gidecek. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER ©AŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Yeniden 
mahkeme teşkili mümkün olmadığı, takdirde Danıştaya 
gidecektir. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Yal
nız Sayın Başkanım, fiilî ve hukukî sebepler nedeniyle 
teşekkül etmemişse bu, bunlar da bunun içerisine giri
yor, hukukî sebeplerıle, 

'BAŞKAN — Evet., 
ı57 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
58 nci maddeyi okutuyorum : 
İdarî Davalarda Delillerin Tespiti : 
M'ADDE 58. — 1. Taraflar, idarî dava açtıktan 

sonra bu davalara ilişkin delillerin tespitini ancak da
vaya bakan Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemelerin
den isteyebilirler. 

12. Davaya bakan Danıştay, İdare ve Vergi Mah
kemeleri istemi uygun gördüğü takdirde üyelerden bi
rini bu işle görevlendirebileceği gibi, tespitin mahalli 
idarî veya adlî yangı mercilerince yaptırılmasına da 
karar verebilir. 
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3- Delillerini tespiti istemi, ivediikle karara bağ
lanır. 

'BAŞKAN — 58 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen vaır mı?.. Yoktur, 

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

59 ncu maddeyi okutuyorum : 
Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler : 
MADDE 59. — 1. Danıştay meslek mensupları 

ile Danıştay'da görevli idarî yargı hâkim ve savcıla
rından keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin tespi
ti için görevlendirilenlere gerçek yol giderleri ile gö
revde geçen günler için net aylık tutarlarının otuzda 
biri oranında gündelik verilir. Bu gündelikler, zorunlu 
giderleri karşılamazsa, aradaki fark belgelere dayalı 
olmak şartı ile ayrıca ödenir. Ancak, bu suretle yapı
lacak ödemeler, gündeliklerin yüzde ellisini geçemez. 

2. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri hâ
kimleri ile diğer görevlilerin yol giderleri ve tazmi
natları hakkında Harçlar Kanununun 34 ncü mad
desi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddede, otuzda biri deniliyor; ya
rın öbür gün Harcırah Kanunu ile geçici görev öde
neklerini çoğaltırsak, bu otuzda bir az gelirse ne ola
cak? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, bu, 521 
sayılı Kanunda senelerdir uygulanan bir hüküm. As
lında bu, Harçlar Kanunundaki miktardan çok fazla; 
sebebi de şu : Biliyorsunuz, Danıştay, Türkiye ça
pında bir görev ifa ediyor. Delillerin tespiti nedeniy
le gidecek olurlarsa, Harçlar Kanununa göre aldık
ları ücret yetersiz oluyor. O itibarla, böyle bir özel 
hüküm getirilmiş. Askeri Yüksek tdare Mahkemesin
de de aynı, burada da aynı. Bu, hiçbir zaman Harçlar 
Kanunundaki miktardan az değildir, daima çok olu
yor; çünkü maaşa bağlanıyor orada. ' 

BAŞKAN — Niye, «normal harcırahın şu kadar 
fazlasını alır» denmemiş de, maaşa göre yapılmış? 
Çünkü, çoğaldıkça, ona muayyen yüzde şu kadarı 
fazla verilir dersek, mesele hallolurdu, daha doğru 
olurdu. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Olabilirdi gayet tabiî. 

Sayın Başkanım, maddenin 2 nci fıkrasını biz Ko
misyon olarak getirdik. Onun gerekçesi de şu : Hükü
met metninde yoktu; öyle olunca, bölge idare mah-
kemelerindeki idare ve vergi mahkemeleri bu gibi 
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delil tespitlerinde, kendi bölgesi içinde delil tespitine 
gittiği zaman, adliye hâkimi, Harçlar Kanununa gö
re düşük alacak; idare ve vergi mahkemeleri, bölge 
idare mahkemesi başkan ve üyeleri ise fazla bir har
cırah alacak durumuna düşmesinler. Aynı bölge için
de olmaları nedeniyle, her ikisi de, Harçlar Kanunu
na göre harcırahlarını alsınlar diye 2 nci fıkrayı ge
tirmiş bulunuyoruz. 

Arz ederim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, burada bir çelişme var. Yani, Danıştayda 
bulunan kişiler, Harçlar Kanunundan ayrı olarak, 
özel bir sisteme bağlanmışlardır; ama Hükümetten 
böyle geldi; uygulama böyle idi, hiçbir mahzuru ol
madı. Maaş arttığı zaman, katsayı arttığı zaman o da 
artacak deniyor; ama Danıştayın dışındaki idare mah-
kemesindeki hâkimleri ise, adliye mahkemelerinde-
ki hâkimler gibi bir hükme bağladık, ayırdık onları. 
Çünkü, Hükümetten gelen metinde, gerek Danıştay, 
gerek- idare mahkemesi hâkimlerinin tümü yukarıda
ki sisteme bağlıydı. Yok dedik, Danıştaya mademki 
öyle bir... 

BAŞKAN — Peki; Danıştaydaki üye gittiği za
man başka türlü alacak; bölge idare mahkemesi baş
kanı başka türlü alacak. Hani, bir taraftan da diyo
ruz ki, «Bölge idare mahkemesi başkanı, Danıştay 
üyesidir.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, tabiî şöyle bir konu var : Danıştayın yet
ki sahası Türkiye'nin bütününde; halbuki idare mah
kemelerin yetki sahası zaten çok dar; bir kazanın, 
bir vilayetin çerçevesi içerisinde. O nedenle, çok de
ğişik. Örneğin, orada bir hâkim bir teftişe gidip, her
hangi bir tespit yapıp döndüğü zaman, akşam mut
laka evinde kalır. Danıştaydan giden kişi, tabiî ge
ceyi... 

BAŞKAN — Sonra bir de, oradaki bölge idare 
mahkemesi başkanına başka, ötekilere başka verilir
se huzursuzluk çıkacak o konuda. O da zor... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Heyet 
halinde gidecekler; başkan başka para, üyeler başka 
para alamaz. O nedenle bağlamak zorunda kaldık. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder misi
niz efendim? 
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BAŞKAN — Buyurun. I 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Danıştay Kanunu 
ile çelişkili olacak. Buyurduğunuz husus; Danıştay 
üyeliği saklı, devam ediyor ve göreve gittiği vakit 
Danıştaydaki üyeden başka alacak, yani çelişki do
ğuracak. 

HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, özlük hakları değil bu aslında; harcırah. I 

BAŞKAN — Evet, harcırah. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Burada önemli olan, bölge idare mah
kemesinin başkanı keşfe gitmez. Aslında, vergi mah
kemesi ile idare mahkemesinde bölge dışına çıkmak 
söz konusudur. Onların da görev alanları dardır; 
günü birliğine normal olarak işlerini yaparlar. Çok 
arızî olarak başka bir yerde gün geçirebilirler. Aynı I 
durum, adliye hâkimleri için de söz konusudur. 

O bakımdan, orada... 
BAŞKAN — Diğerleri de aynen aldığına göre, I 

bir fark olmaması daha doğru olur. I 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Git

meden talimat da yazılabilir. I 
BAŞKAN — 59 ncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yok. • I 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
60 ncı maddeyi okutuyorum : j 
Tebliğ İşleri ve Ücretler : 
MADDE 60. — Danıştay, Bölge İdare Mahkeme

leri ile İdare ve Vergi Mahkemelerine ait her türlü 
tebliğ işleri, Tebligat Kanunu hükümlerine göre, Pos- I 
ta, Telgraf, ve Telefon İşletmesi aracılığı ile yapılır. 
Bu suretle yapılacak tebliğlere ait ücretler ilgililer ta- I 
rafından peşin olarak ödenir. 

BAŞKAN — 60 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. I 
Yok. 

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

61 nci maddeyi okutuyorum : 
Çalışmaya Ara Verme : 
MADDE 61. — 1. Bölge İdare Mahkemeleri, 

İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri her yıl 
temmuz ayının yirmisinden eylül ayının altısına ka
dar çalışmaya ara verirler. 

2. Ara verme süresi içinde her bölge idare mah- I 
kemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan I 

ve üyeleri arasından görevlendirilecek üç hâkimin 
katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi ka
lanlardan en kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye 
nöbetçi mahkemenin başkanlığını yapar. 

3. Çalışmaya ara verme süresi içinde nöbetçi ka
lanların yıllık izin hakları saklıdır. 

BAŞKAN — 61 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

62 nci maddeyi okutuyorum : 
Nöbetçi Mahkemenin Görevleri : 
MADDE 62. — Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara 

verme süresi içinde aşağıdı yazılı işleri görür : 
a) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tes

pitine ait işler, 
b) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması 

gereken işler. 
BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
63 ncü maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 63. — Vergi Usul Kanununun vergi 

uyuşmazlıklarına ilişkin 379 ila 412 nci madde hü
kümleri, bu kanunla kurulan vergi mahkemelerinin 
göreve başladıkları tarihte yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — 63 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Hükümet metninde bu madde yok. Bunu Komis
yon ilave etmiş, değil mi efendim? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, bu, da
ha ziyade bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri 
kanununda yer almıştı. Tamamen usulî bir hüküm 
olması nedeniyle bunu oradan çıkarttık, buraya ge
tirdik. Bizim tarafımızdan konmuş değil, tasarıda da 
mevcuttur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 63 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

Geçici maddeye geçmeden evvel birleşime yarım 
saat ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 16.20 

_ 50 — 



Mi Gi Konseyi B : 91 6 , 1 .1982 O : 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.50 

BAŞKAN : Orgeneral Keman EVREN (Devlet Başkanı, Genel Kurmay ve M İ Güvenlük Konseyi Başkamı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Miılii Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKAYA (Hv. K. K. ve Mrffî Güverilik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MfflK Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mim Güvendik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — 3 ncü Oturumu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI 1 

1. — idarî Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 312 
ve 312'ye 1 nci ek) (Devam) 

(BAŞKAN — İdarî Yargılama Usulü (Kanun 
Tasarısının geçici maddesine gelmiştik. 

(Bu maddeye geçmeden evvel, Komisyona iade 
dttiğimiz 2 nci maddenin 3 ncü fıkrası ile ilgili ola
rak Sayın Devlet 'Bakanı İlhan Öztrak ile Adalet 
Bakanımız Sayın Cevdet Menteş'in bir 'önergeleri 
vardır, okutuyorum: 

IM'iilî Güverilik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İdari Yargılama Usulü Ka

nununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve ıteklif ederiz. 

(İlhan ÖZTRAK Cevdet MENTEŞ 
'Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

3. — Devlet Başkanının Anayasa ve kanunlarla 
verilen yetkiye dayanarak 'belli görevlere yaptığı 
seçimler ile yasama meclisi ve hükümeitle ilgili ola
rak yaptığı işlemler yargı denetimi dışındadır. 

IBAŞKAN — Komisyonun bu konuda söyleyeceği 
bir şey var mı?. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır 
©fendim, takdirinize bıra'kıyoruz. 

IBAŞKAN — «Anayasa ve kanunlarla verilen 
yetkiye dayanarak belli görevlere yaptığı seçimlerle 
yasama meclıis'i ve hükümetle ilgili olarak yaptığı iş
lemler» den kastımız ne oluyor, onu biraz açıklar-
mısınız? 

ŞEREF GÖZÜİBÜYÜK {Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, Devlet Başkanı
nın yaptığı idarî İşlemler dışında, yasama organı ile 
olan ilişkileri de vardır: IBaızı kanunları veto etmesi 

TEKLİFLERİ (Devam) 

yahut kanunların ciddî Ihir şekilde görüşülmesini 
sağlamak, hükümetle olan dlişkilerdnde... 

IBAŞKAN — Kararnameyi imzalamama yahut 
iade etme.... 

ŞEREF GÖZÜİBÜYÜK (Devlet iBaşkanı Hukuk 
Danışmanı) — O da 'dışında kalabilir, gözükmez; 
fakat onun dışında, IBaşbakanı görevlendirmesi ve
yahut hükümetten gelen listenin tasdiki gibi bazı 
(işlemleri olabilir. Bunlar genellikle Batı ülkelerinde 
siyasî tasarruf olarak nitelendirilir, yargı denetiminin 
dışındadır; bizde de bu böyle kalbul edilmiştir, dokt
rinde de böyledir; ama uygulamada herhangi bir yoru
ma müsait olmasın, - «siyasî tasarruf» deyimi her 
zaman aynı anlama gelmeyebilir - Onun için konuya 
bir miktar açıklık getirilmek istenmiştir. 

IBAŞKAN — Öbüründe «doğrudan doğruya yap
tığı işlemler» diye geçiyor; sakat bir tabir. «Doğru
dan doğruya yaptığı işler» ne demek yani? İş ne? iş
lemler?... 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, bu
rada Devlet Başkanının tasarruflarının hangilerinin 
yargı denetimi dışında kalacağını tadat ettik. Bunun 
dışında olanlar içtin Danıştayda yargı denetimi yapı
lacağına dair bir sarahat yok. Devlet Başkanının 
bunun dışındaki 'işlemlerine, mahallî ilk derece idare 
mahkemesi tarafından bakılmasıyla karşı karşıya 
kalınacağı aklımıza gelmedi. Çünkü, Danıştay Ka
nununda, Danıştayın hangi işlemlere bakacağına 
dair sarahat koyduk; «şu şu şunlara bakar, onun 
dışındakilere (ilk derece idare mahkemeleri bakar» 
dedik. 

Devlet Başkanınkimin tümünü birden çıkarmıştık 
başkngıçlta, hiç Danıştaya gitmiyordu, idare mahke-
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meşine de gitmiyordu. Şimdi, Devlet Başkanının mu
ayyen tasarruflarını yargı denetiminin dışında bıra
kıyoruz; bunun dışında kalanlar ise - Danıştaya da 
sarahat koymadığımıza göre - ilk derece idare mah
kemesine gitme durumuyla karşı karşıya kalacak
tır. Onu belirtmek istedim. 

Arz ©derim. 

(BAŞKAN — -Ne dersiniz? 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Söylenen husus doğru efendim. Dev
let Başkanının yapmış olduğu atamalarla ilgili, köşk-' 
de ilgili bazı işlemleri var; bunların da aslında Genel 
Sekreter tarafından yapılması gerekir. Köşkle ilgili 
kanun iki maddelik bir kanundur ve eskidir; bunun 
düzeltilmesi gerekir. O ızaman, husumet - atamalar 
Genel Sekreterlik tarafından yapılacağı için - Ge
nel Sekretere teveccüh eder ve biz de, daha önce 
kabul ettiğimiz sistemde, bakanların tek başına yap
tıkları işlemler için bölge idare mahlkemesi, idare 
mahkemelerini kabul ettik, bu şekilde sorun çözüle
bilir; lama bunun dışında yine gözden kaçmış bir iki 
işlem çıkarsa, buyurdukları husus varit, böyle bir 
tedbir de var. Onun içindir ki, bu 'tehlikeyi önle
mek için Danıştay Kanununa bir hüküm konmuştur; 
ona benzer bir hükmün yer almasında yarar var. 

BAŞKAN — Danıştay Kanununu zaten tekrar 
görüşeceğiz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — IBunun 
aldığı şekle göre sonradan onu görüşeceğiz. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK ı(Devlet Bakanı Hukuk 
Danışmanı) — Bu öneri kabul edilirse, orada düzelt
me yapmamız gerekir; teklif kabul edilmez, ilk hali 
ile kalırsa, Danıştay Kanununda düzenleme yapma
ya gerek kalmaz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Dev
let Başkanının siyasî nitelikteki tasarrufları bugüne 
kadar yargı denetimine talbi olmamıştır, bundan sonrada 
.olmaması lazım. Orada herhangi bir şüphe kalmasın 
diye, «yasama meclisi ve hükümetle ilgili olarak 
yaptığı işlemler» deniyor. Başbakanı atamak, bakan
lar kurulu listesini kabul etmeyerek geri yollamak 
veya herhangi bir kararnameyi imzalamaması hükü
metle ilgili olarak yaptığı işlemlerdir; zaten o gizli 
kalıyor; kararname tekemmül etmiyor ki, dava olsun. 
Onun için, burada onu düşünmemek gerekiyor; çün
kü o kararname ortada yok. 

Anayasanın alacağı yeni şekle göre, bazı kriz an
larında belki, Devlet Başkam, bazı konuları kamu
oyuna, ıreferanduma götürmeyi düşünebilir; mec

lisin görevinin son bulması konusunda bir tasarrufu 
olabilir. «Nasıl gelişecek?» onu bilmediğimiz için, 
böyle bir şeyi de saklı tutmak için bunu bu şekilde 
formüle ettik, «yasama meclisiyle ilgili yaptığı iş
lemler» diye kaleme aldık. IBunu hiç koymasak dahi, 
yani şu «hükümet ve yasama meclisi» terimini, hiç 
koymasak dahi, zaten dava konusu olması, dünya-1 

mn hiçbir yerinde, hiç bir ülkede söz konusu olma
yacak tasarruflardır; herhangi bir tereddüt olursa, 
diye kondu, içeride, olup olmaması bir fark getir
meyecektir. Mühim olan, seçimle yapmış olduğu 
tasarruflar konusunda kimsenin tartışrnamasıdır. 
(Hüküm konmazsa, o günün birinde tartışma konusu 
olabilir. Mühim olan, onu tam olarak kapatmaiktır; 
özetini koysak da koymasak da Söz konusu olama
yacak şeylerdir. Zaten, Anayasadan aldığı bir yet
kiyle konuyu belki referanduma götürecek, Anayasa
dan aldığı bir yetkiyle de bir buhran anında seçim
lerin yenilenmesini isteyerek, meclisi feshedecek. 
Anayasadan alınan o yetkinin hiçbir yerde tartışıl
ması söz fkonusu olamaz, dava konusu olamaz. Aksi 
takdirde o Anayasa hükmünün değeri kalmaz, o mü
essesenin sebebi hikmeti ortada kalmaz. 

ıBAŞIKAN — Zaten, Anayasa ve kanunlarla ve
rilen yetkiye dayanarak yaptıysa, ne diye yargı de
netimine tabi olsun? Orada, «belli görevlere» deme
ye gerek var mı? «Anayasa ve kanunlarla verilen 
yetkiye dayanarak yaptığı seçimler» desek... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Belli 
görevler» deyimini çıkarsak, o da olur. Sarahat ol
sun diye teknisyen arkadaşlarımız ilave ettiler; çıkar-
tılalbilir. 

IBAŞKAN — iBuradaki belli görevler nedir, belli 
değil. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Onlar zaten kanun
larda gösteriliyor; belli. 

IBAŞKAN — Olsun; yaptığı seçimler... 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Onu 

çıkardığımız zaman hiçbir şey olmaz. Zaten, sara
hat olsun diye koymuşlar; belli. 

IBAŞKAN — «Yasama meclisi ve hükümetle ilgili 
olarak yaptığı işlemler...» Zaten biz onu kastetmi
yorduk; bunu koymuş olduk. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yani, 
bunu koymasak da, bu, zaten Anayasada düzenlene
cek bir konu olduğu için buraya... 

/BAŞKAN — «... Başbakanı tayin eder; hüküme
ti onaylar...» gibi hususlar zaten Anayasada var. 
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MAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAVNAK (Adalet Komisyonu 'Başkanı) — Bunların 
dışında Anayasa neleri getirecek; bunu şu anda 'bil
miyoruz, 

IBAŞKAN — Değil mi? Onları buraya koymaya 
gerek var mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yok, 
Anayasa hepsinin üstünde efendim. 

Şimdi Sayın Başkanım, müsaade buyurursanız, 
bu hususta yaptığınız tashihle okuyayım: «Devlet 
Başkanının Anayasa ve kanunlarla verilen yetkiye 
dayanarak yaptığı seçimler yargı denetimi dışında
dır.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kanun
ların yargı denetimi olur mu? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, yaptığı seçimlerin bir kısmı Anayasada yok; 
belki sonra alacak; ama, mesela son Danıştay Kanu
nunda yapılan değişiklik, esasında bir Anayasa deği
şikliği niteliğindedir. 

BAŞKAN — O kamunla veriyor ya; «Devlet Baş
kanı onu seçer, bunu seçer» falan diye; onu kastedi
yor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yük
seköğretim Yasası Anayasada yok. Burada, talbtiî, 
Anayasada olmadığı için, kanundan geliyor. O da, 
herhangi bir şekilde tartışılmasın diye düşündük. 

'BAŞKAN — «Anayasa ve kanunlarla» mı yoksa, 
«Anayasa veya kanunlarla» mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Efen
dim, hem o, hem de o. 

BAŞKAN — 'Bu, hem Anayasada olacak, hem 
kanunda olacak manasını taşıyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yok, 
öyle olmayacak efendim, o anlama geliyorsa «veya» 
diyelim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Ve» 
olursa, ikisi beraber olur; «veya» olması gerekir. 

'BAŞKAN — «Veya» olması lazım. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Ve

ya» ya çevirelim; doğrudur. 

'BAŞKAN — «Anayasa veya kanunlarla»; ya 
Anayasadan alacak veya kanunlarla verilmiş olacak. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Me
sela, belki yeni Anayasada YÖK ile ilgili madde ya
zılmayacak veyahut da hepsini koymaya imkân yok 
idi... Belki konacak; belki de konulduktan sonra ye
ni bir yasa çıkacak; o yasayla, Devlet Başkanının 

yine birtakım seçim hakları, yetkileri doğacak. Onun 
için, önceden öngörmeye imkân yok; kanuna koy
mazsak olmazdı, koyalım dedik. 

BAŞKAN — Peki, bunu hiç yazmasaydık, ne ola
caktı? Yani, bunu yazmakla, bunun dışındaki şeyler 
sanki yargı denetimi içindeymiş gibi bir mana da 
çıkar. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Zaten 
yargı denetimi içinde olur. 

BAŞKAN — Eğer bunu yazarsak, bu hariç, 
Cumhurbaşkanının yaptığı diğer bütün 'işlemler yar
gı denetimi içindedir manasını taşır. Bunu kendi ken
dimize tasdik etmiş oluyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MM Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, acaba şöy
le toparlayabilir miyiz? Evvela, seçim işlerinin üze
rinde duruyorsunuz; o halde, «Kanunlarla verilen se
çim işlemleri ile anayasal yetkileri bunun dışındadır.» 
«Anayasal yetki» deyince, Anayasadan doğacak yet
kiler anlaşılır. 

BAŞKAN — Yargı denetimi dışındadır. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ana

yasadan doğacak seçim yetkisi varsa, o da girecek. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Anayasal yetkiler 
mühim. 

DEVLET 'BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mü
him olan odur efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Anayasal yetkileri 
yargı denetiminin dışındadır.» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Onu 
takdim tehir yapabilir miyiz? «Anayasal yetkileri ve 
kanunlarla verilen...» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ ( M İ Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî olur; «Anaya
sal yetkileri ve kanunla verilen seçim işlemleri.» Za
ten, «doğrudan» deyince hepsini kapsıyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Ana
yasal yetkiler» dediğimiz zaman hepsi girmiş oluyor; 
«Anayasal yetkileri ve kanunlarla verilen...» Eğer* 
seçimle ilgili bazı şeyler Anayasaya girmezse... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mesela, YÖK Baş
kanını seçer; bu, Anayasaya girmez... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bu 
şekliyle olduğu zaman, bütün anayasal yetkilerin 
hepsini kapsamış oluyor; daha iyi oluyor efendim. 
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BAŞKAN — Bir dalha okur musunuz... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «...anayasal yetkile
riyle, kanunla verilen seçim işlemleri idarî yangı de
netiminin dışındadır.» 

BAŞKAN — Yalnız, niçin, «kanunla verdiği se
çimle» diyoruz? «Anayasa ve ikanunlarla kendisine 
verilen yetkiler yargı denetimi dışındadır.» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ama 
bu, dalha güzel kapsadı. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Amaç şu efendim : 
Devlet Başkanının, anayasal yetkilerinin dışındaki 
diğer işlemlerini kanun çerçevesinde yapıp yapmadı
ğını kamuoyunun gözleri önüne sermek; hem buna 
imkân vermek; ama öbür taraftan da, anayasal ta
sarruflarınızı mutlak surette idarî yangı denetimlinin 
dışında bırakmak. 

BAŞKAN — Za'ten, Anayasa hazırlanırken' bun
lar tadat edilecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Anayasanın ne geti
receğini bilemediğimiz için, şimdilik 'böyle geniş bir 
çerçeveyle, «anayasal yetkileri» deyince, mesele hal
lolur. 

'BAŞKAN — O zaman, «Devlet Başkanının Ana
yasada yer alan...» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yok, 
onu söylemeyeceğiz efendim; anayasal yetkisi, hep
sinden daha geniş oluyor.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri)' — «Anayasal yetkile
riyle, kanunlarla verilen seçim işlemleri idarî yargı 
denetimlinin dışındadır.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu1 Başkanı) — Acaba, 
seçim işlemlerini çıkartsak efendim?.. İşi çok dağı
tıyoruz... «Devlet Başkanının, anayasal yetkileriyle, 
kanunlarla verilen diğer yetkilerinin kullanılmasına 
ilişkin işlemleri yangı denötiminin dışındadır» diye
lim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Seçim, personel se
çimi... 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Se
çim, diğer kanunlardan doğan YÖK seçimi v.s. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteni) — Görevlilerin seçimi... 

— 54 

6 . 1 . 1982 O : 3 

BAŞKAN — İşte, Danıştaya, Yüksek Hâkimler 
Kuruluna, YÖK'e seçim var. Yarın öbür gün bunlar
dan birisi, «Ben daha kıdemliydim, benî seçmedi de 
filanı seçti» diyebilir. 

DEVLET BAKANI ÜLHAN ÖZTRAK — Bütün 
onu kapatıyoruz effendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, burada asıl olan, Devlet Başkanını koru
mak, Devlet Başkanını bir yerde otoriter kılmak, bir 
yerde Devlet Başkanının eleştinilmesıime mani olmak; 
«seçimdeki yetkisini kullanırken eleştiriye muhatap 
olmasın, yargılanmasın» diyoruz. Seçim dışındaki bir 
işlemden dolayı da yargilanmasımı doğal buluyoruz. 
Ya tümünü açık bırakacağız ya tümünü kapatacağız; 
bir kısmını açık, Ibir kısmını kapalı tutmamız sakın
calı. 

BAŞKAN — Biraz önce onu söyledim; bunu 
yazmakla, sanki başka işlemleri mahkemeye gider
miş gilbi bir mana çıkıyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Biz in
san Hakları Sözleşmesine inanıyoruz; ama herşeye 
rağmen, Devlet Başkanını, çok mahdut olan yetkile
rini kullanırken de yargının önüne çıkarmayı arzu 
etmiyoruz. Bu, başka devletlerde de vardır. 

BAŞKAN — Evet... 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, genel hükümleri 
ihtiva eder. 

BAŞKAN — Böyle bir şey orada yoktur. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Bu, tamamen özel, 
çok istisnaî bir hale inhisar ediyor. Zaten, Hüküme
tin önerisi kabul edilirse, 'bizimkimden farklı tair neti
ce doğmuş olmuyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, mü
saade eder misiniz, bu konuda ben de bir şey söyle
mek istiyorum. 

Efendim, ilk teklifte, ı«Ddvlet Başkanının doğru
dan doğruya yaptığı işlemleri idarî yargı denetiminin 
dışındadır» deniyor. Şimdi, sizin de üzerinde durdu
ğunuz, «doğrudan doğruya» durumu var. Şöyle oku-
sak nasıl olur : «Devlet Başkanının yaptığı işlemler 
idarî yargı denetimi dışındadır.» Çünkü, bu zaten, 
İdarî Yargılama Usulü Kanununda, ifade edilmiş ola
cak; yani, bundan sonra gerek Anayasada, gerekse 
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diğer kanunlarda, Devlet Başkanının statüsü, ne ka
dar salahiyeti olduğu 'belirlendiğine göre, bir usulün 
'içerisinde bunu şimdiden ifade etmenin 'bence hiçbir 
önemli tarafı yok. Mesele, Devlet Başkanının bu 
idarî yangıda yargılanamayacağını vurgulamaktır; 
çünkü, bundan sonra birtakım saf atıatleri var. 

Benim teklif im; «Devlet Başkanının yaptığı iş
lemler idarî yargı denetimi dışındadır.» 

Bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Biz şimdi iki kişiyi mi düşünüyo

ruz? Devlet Başkanının orada yapacağı tayin iki ki
şidir; bir, genel sekreteri tayin edecektir... 

DEVLHT BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O da 
Bakanlar Kurulunca... 

BAŞKAN — Peki, o zaman niye bu kadar uğra
şıyoruz? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O zaman 
niye düşünüyoruz bu kadar efendim bunu? Devlet 
Başkanının tasarrufundan niçin bu kadar korkuyo
ruz, onu anlamıyorum efendim. 

BAŞKAN — Başka ne engel çıkabilir yani, böy
le bir şey dersek? Bir misal verin; mesela, «şöyle bir 
şey yaparsak hukukun dışına çıkmış oluruz» deyin. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, atama ile ilgili, Dev
let Başkanına şimdi olağanüstü dönemde getirdiği
miz sistem, Anayasada belli ölçüde Devlet Başkanı
nın yetkilerini artıracak gibi gözüküyor ve bu yalnız 
siyasî alanda olur ise, anayasal yetkilerde hiçbir so
run burada dava konusu olmaz; ama bu yetkiler, 
belli ölçüde idarî alanlara taşıyor, atama işlemine 
giriyor; atama işlemine girince, yapılan bu işlem hu
kuka uygun mu, değil mi? Eğer hukuka aykırı ise, 
bu işlemin bozulması söz konusu. Ben çok basit bir 
örnek vereyim : Diyelim ki, bir kanunda, atanacak 
kişilerin nitelikleri belirlenmiş. Bu niteliklere uyma
yan bir tasarrufla karşı karşıya kalır isek, bu işlem 
hukuka aykırı olur. Bunu kim yaparsa yapsın, iptal 
edilmesi gerekir; hukuk devletinin gereği budur. 

Şimdi, çok arızî işlemler için, böyle, Devlet Baş
kanına karşı, bir faraziye olarak dava açılması yolu
nu tıkadığımız zaman, biz, getirdiğimiz anailkeye ters 
düşüyoruz. Hukuk devletinde, siyasî tasarrufların 
dışında, idarenin tüm eylem ve işlemlerine karşı yar
gı yolu açıktır. Eğer mahkemelere vatandaş başvu
rup, hakkını arayamıyorsa, bu, hukuk devleti ilkesi
ne ters düşer. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, 
özellikle ceza davaları ve medenî haklarla ilgili ko
nularda getirdiği prensip de, bizim ve hukukun ge

nel ilkelerinin benimsediği prensibin bir parçası; biz 
bunu, Anayasa düzeyinde bir metin olarak kabul et
mişiz. 

Şimdi, buna gerek yok iken... 
BAŞKAN — Avrupa ülkeleri, ki o 21 ülkenin içe

risinde acaba hiç Devlet Başkanı aleyhinde açılmış 
bir dava var mı, hiç yapmış mıdır yani böyle bir şey 
devlet? 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Olabilir efendim. Çünkü, Devlet Baş
kanının orada tek başına yaptığı işlemler, hemen he
men, yok denecek kadar azdır; ya siyasî tasarruflar
dır, meclisi feshetmek gibi; hatta meclisi feshetmede 
dahi, Devlet Başkanını yalnız bırakmazlar, muhak
kak yanında başbakanın imzası gerekir, bazı ülkeler
de ise bakanlar kurulu kararını gerektirir. Onun için, 
Devlet Başkanı, eğer sorumsuz ise, sorumsuz oldu
ğu zaman, tek başına yaptığı hiçbir işlem yoktur ya
hut da muhakkak bir imza eden, sorumluluğu üst
lenen bir makam vardır. 

Biz, şimdi, ikisinin ortası bir yol izliyoruz : Ba
zı idarî işlemler için Devlet Başkanına bir idarî işlem, 
tasarruf yapma yetkisi veriyoruz; buna karşı yargı 
yolunu kapatırsak, o zaman, genel ilke ile hukuk 
devletinde... 

BAŞKAN — Seçim işinde de yargı yolunu kapa
tıyoruz. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Seçime taalluk eden hususta, seçme, 
takdire dayanır. Eğer seçimin maddî şartlarında bir 
hata yapılmışsa, biz burada böyle demiş olammıza 
rağmen, bu, dava konusu olur. 

BAŞKAN — Eh, tamam; hiçbir şey yazmayalım 
o zaman; ne diye yazıyoruz? Yani bir şeyi yazmakla, 
«yalnız o hariçtir, diğerleri dahildir» gibi bir durum 
oluyor. Hiçbir şey yazmayız, olur biter. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Yani 3 ncü fıkrayı tümüyle mi kaldı
ralım? 

BAŞKAN — Tümüyle kaldıralım. 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Tümüyle kaldırdığımız zaman, şu en
dişe var efendim : Şu veya bu şekilde, bunlar... 

BAŞKAN — Eskiden var mıydı böyle bir şey? 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Eskiden yoktu efendim; olmadığı için, 
Devlet Başkanı aleyhine Danıştayda dava açılıyordu. 

BAŞKAN — Açıldı; ama hiçbirisi de kazana
madı. 
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ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Kazanamadı. Eğer bunu koymaz isek 
Danıştay Kanununa, bu sefer, Devlet Başkanı aley
hine açılacak davalar, ilk derece mahkemesi olan ida
re mahkemelerine gidecek. Eskiden böyle bir durum 
yoktu; Danıştay genel görevli bir mahkeme idi, ka
nunlarda aksine bir şey söylenmeyen hallerde dava 
Danıştaya açılıyordu. Şimdi getirdiğimiz sistemde 
tersine döndü; kanunlarda hüküm bulunmayan hal
lerde davalar idare mahkemesine açılır. Herhangi bir 
hüküm koymazsak, Devlet Başkanının tasarrufları
na karşı açılacak davalar idare mahkemesine gider. 
O bakımdan, Danıştay Kanununa açık hüküm koy
mamız gerekir. Çıkmazımız burada efendim. 

DEVLET BAKANI ÎLHAN ÖZTRAK — Hü
küm koymak şart, bir hüküm konacak. 

BAŞKAN — Hayır, Hükümetin teklifinde yoktu 
zaten. 
DEVLET BAKAN ilLHAN ÖZTRAK — Efen

dim, Danıştay Kanununda vardı da, oradan çıkar
dık. Burada alırız dedik ya, orada getirmemiştik bu
nun hal çaresini. 

HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (Ada
let Komisyonu Sözcüsü) — İdarî yargının tamamen 
içindeyiz Başkanım. Devlet Başkanlığının idarî işlem
lerinin tamamı Danıştayın yargı denetimi içindeydi; 
bunu oradan çıkardık, istisna ettik; bir kısmı istisna 
ediliyor, bir kısmı açıkta kalıyor. Muhakkak, Danış
tay Kanununa bir madde ilavesi gerekecek o zaman. 
Böyle olduğu takdirde, yargı denetiminin içinde bı
rakacak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bu, şart
lı; yani muayyen- tasarrufları yargı denetiminin dışın
da; onun dışında kalanlar, yargının içinde. 

BAŞKAN — Onun dışında yaptığı zaten ne var, 
Devlet Başkanının? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Şimdi, 
eğer Devlet Başkanının yaptığı seçime dokunulmaya
cak ise, neden dokunulmayacak?.. Seçim... 

BAŞKAN — Onun kendi, şahsî iradesidir, o se
çiyor. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Ama bir 
müessesenin seçimi, yargının içinde; Devlet Başkanı
nın seçimi, yargının dışında oluyor. 

BAŞKAN — öyle. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Eğer se
çim muhteremse, öbürünün de yargının dışında ol
ması gerekir. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkanım, bir şey koymak lazım. Yani açık ka
lırsa, her türlü tefsire gidilebilir, nitekim de oldu. 
Ben şahsî kanaatimi söylüyorum, Hükümet adına 
konuşmuyorum, bunu açıkça ifade edeyim. 

Ben, Devlet Başkanının, benim kafamdaki Devlet 
Başkanının, her türlü tasarrufunun idarî yargı dene
timinin dışında kalması kanısındayım, düşüncesinde
yim; bunu açık kalplilikle söylüyorum. 

Buna bir görüntü vermek istiyorsak, ben derim 
ki, «Devlet Başkanının, Anayasa veya kanunlarla veri
len yetkiye dayanarak yaptığı işlemler yargı deneti
mi dışındadır» Bu bir dış görüntüsü oluyor; ama içi 
hiçbir şey; her türlü tasarrufunun, yargı denetimi 
dışında kalmasıdır. Bu, sadece bir görüntü vermiş 
olur; ama ifade ettiğim mana da budur. Ben şahsî dü
şüncemi arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Komisyon olarak ben şu ibareyi benimse
miş bulunuyorum - ki, aynı ifadeyi bir yerde kullan
mışız - «Devlet Başkanının Anayasa ve diğer kanun
larla verilen yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlem
leri yargı denetiminin dışındadır.» 

BAŞKAN — Aşağı yukarı aynı. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Aynı. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ben 

şöyle bir cümle kurdum : «Devlet Başkanının Ana
yasa veya kanunlarla verilen yetkiye dayanarak yap
tığı işlemler yargı denetimi dışındadır.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Biz isti
yoruz ki, millî irade, Devlet Başkanına, Anayasada 
ve kanunlarda belli bir yetki vermiş ise, Devlet Baş
kanı da bu yetkileri kullanıyor ise, yargı denetimi 
dışında kalsın. 

BAŞKAN — Ağır ağır bir daha söyler misiniz 
Sayın Menteş. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — (Dev
let Başkanının, Anayasa veya kanunlarla verilen yet
kiye dayanarak yaptığı işlemler idarî yargı denetimi 
dışındadır.» 

İdarî kelimesini de koymayabiliriz; «yargı dene
timi dışındadır» diyebiliriz. 
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BAŞKAN — Efendim, tabiî, Devlet Başkanına, 
Anayasa ve kanunlar bazı yetkiler vermiş. Bu yetki
leri artık bu makama gelen bir kişinin kötü kullana
cağını düşünmek abes olur. Farzımuhal bir tanesin
de hata yapmışsa, artık o hatayı da yutkunmak la
zım. 45 milyonun içinden bir kişi bundan rahatsız ol
muştur diye de, Devlet Başkanlığı makamını küçült
meye değmez. Yapmaz, yapmaması lazım zaten. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Zaten 
yaparsa ona o zaman Devlet sual sorar. 

BAŞKAN — Ben bugün bir işi yaparken, ona so
ruyorum, buna soruyorum, teklif alıyorum; değil mi? 
O teklifleri inceliyoruz... Yoksa, sellemehüsselâm öyle 
bir Devlet Başkanı ben düşünemiyorum... «Bu, böyle 
olacaktır.» diyorsa, o zaman diktatör olur, Devlet 
Başkanı olmaz o. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Zaten 
serbest bırakmıyor. Anayasanın ve diğer kanunların 
verdiği yetkiye istinaden işlem yapıyor. 

BAŞKAN — Kanunların verdiği yetki. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Kanun
ların içinde kalacaktır tabiî., 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Sayın Başkanım, eğer kanun içinde 
yetkisizse, yetkili kılamazlar. Onun için, Devlet Baş
kanının yetkileri ya Anayasa, ya kanunlarla veril
miştir, Bu son yazım biçimiyle, Komisyonun ilk öne
rileri arasında hiç fark yoktur; hatta, Komisyonun 
ilk önerdiği, alanı biraz daha daraltmış, şimdi ise 
daha genişletmiş olduk. Ben bunu arz etmek istedim. 

Takdir sizlere ait efendim., 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Kanun
larla verilen yetkiye dayanarak» şeklindeki ifadede, 
«dayanarak» kelimesi yerine, acaba, «kullanarak» 
deseydik?.ıv 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) —Sayın Başkanım, şöy
le denilebilir : «Devlet Başkanının anayasal yetkileri 
ve diğer kanunlara dayalı işlemleri yargı denetimi
nin dışındadır.» 

BAŞKAN — Aynı şey. Maddenin ilk şeklinde 3 
ncü fıkra, «Devlet Başkanının doğrudan doğruya 
yaptığı işlemler idarî yargı denetiminin dışındadır» 
şeklinde idi. Yetkiyi, Anayasa, kanunlar verdiyse, za
ten mesele yok. 
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«Doğrudan doğruya», ibaresi, yani kendisinin 
yaptığı işlemler; değil mi? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Biz «doğrudan doğ
ruya» kelimesini kasten kullandık efendim; sebebi 
de şu : Yapılan işlemde yalnız Devlet Başkanının im
zası var; altta, eğer Başbakanın, bakanın imzası var
sa, onlar da yargı denetiminin içinde. Biz, «doğru
dan doğruya» demek suretiyle, bu işlemde sırf Dev
let Başkanının imzası varsa, yargı denetiminin dışın
da kalmasını düşündük. 

BAŞKAN — Acaba, böyle yazarsak; «... Anaya
sa ve kanunlarla...» Kanunlarla ne vermiş? Kararna
meleri imza etme yetkisi vermiş; binaenaleyh, «Ma
demki Devlet Başkanı bu kararnameyi imza etmiş; 
bu, yargı denetiminin dışındadır» demesinler sonra? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Adalet Komisyonu Sözcüsü) — Onun için «doğru
dan doğruya» ibaresinin kalması zarurî. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Sayın Başkanım, ben bir görünüm vermek için söy
ledim; düşüncem de aynı, netice de aynı. 

BAŞKAN — 3 ncü fıkra aynen kalsın. 
ORGENERAL NURETTİN ERSlN — Aynen 

kalsın, müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Evet, 
O halde, 2 nci maddenin 3 ncü fıkrasında bir de

ğişiklik yapılmaması ciheti ndeyiz. 
2 nci maddeyi: okunmuş şekliyle, olduğu gibi oy

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

Evet, 27 nci maddenin, Yürütmenin Durdurulma
sı maddesinin 10 ncu fıkrası iki fıkra halinde düzen
lenecekti; şimdi bu konudaki önergeyi okutuyorum: 

Millî GüvenlikKonseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «idarî Yargılama Usulü Ka

nunu Tasarısı»'nın 27 nci maddesinin 10 ncu fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve bu maddeye 
aşağıda düzenlenen 11 nci fıkranın ilave edilmesini 
saygı ile arz ederiz. 

ilhan Öztrak Cevdet Menteş 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

k<10. — Sıkıyönetim veya olağanüstü halin ilan 
edildiği bölgelerde görevli olan veya sonradan bu 
bölgelerde görevlendirilen kamu personeli hakkında 
yapılan idarî işlemlere ilişkin davalarda yürütmenin 
durdurulmasına karar verilemez.»1 

«11. — Olağanüstü halin ilan edildiği bölgelerde 
grev ve lokavt ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 
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ertelenmesi, dernek ve kuruluşların kapatılması veya ı 
faaliyetten men edilmesi kararlarına ilişkin davalarda 
yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.» 

BAŞKAN — 10 ncu fıkrada 1402'yr niye koyma
dınız? 

«AKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — 1402 sa
yılı Kanunu koyduğumuz zaman, sanki dava açma 
hakkını veriyoruz da, yürütmeyi durdurmayı da hük
me bağlıyormuşuz gibi olur. 

BAŞKAN — Zaten o, 1402'de var. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Var. 
Şimdi, bu yürütmeyi durdurma karara 

BAŞKAN — Evet, dava açılmayan konuda yü
rütmeyi durdurma zaten olmaz, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Koydu
ğumuz zaman, «Demek ki, dava açma hakkını veri
yor ki, yürütmeyi durdurmayı da burada ifade et
miş» diyecekler. Dava açılmayan bir konuda olmaz I 
efendim. 

BAŞKAN —• Doğru. 
Zaten o kanunu yürürlükten kaldırmıyoruz ki. I 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yal
nız, şu düşünülebilir tabiî : O, ileride yürürlükten kal
karsa, burada olmadığı için, olağanüstü halde de 
olur. 

ıBAŞKAN — Kanun yürürlükten kaldırılacağı za
man düşünülür o. I 

Buyurun efendim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız, «Olağanüs
tü Hal Kanunu»'nun ne getireceğini bilmiyoruz. Aca- I 
ba Sıkıyönetim gibi, böyle geniş şeyler getirir mi? I 

BAŞKAN — Tabiî o yok, «Olağanüstü Hal Ka
nunu» daha çıkmadı. Çıkacak nasıl olsa, o da ola
cak, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız, tabiî greve 
bağlanmış; efendim, işte gösteri yürüyüşlerini, der
nekleri bağlamış. Bunun dışında başka neler var; ya- I 
ni illa böyle bir mecburiyet vat mı? Yoksa, o kanu
nun içine koyalım, noksan kalmasın... «Olağansütü 
Hal Kanunu»'nun içine mi konacak? 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz? Bu «Olağan- I 
üstü Hal Kanunu» hazır; fakat geriye itildi ve ma
lumlarınız, onun içerisinde var bütün bunlar. | 
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BAŞKAN — Orada var. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Var efendim; Anayasadan sonra ele alınsın. 
ÜEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bunu 

Iburada 'bitirmekte (büyük yarar var. Anayasadan son
ra Ibir «Olağanüstü Hal Kanunu» çıkarken, gerekirse, 
'bu eksikleriyle tamamlanır, yazılır; ama, ne olur ne 
olmaz, şimdiden şu cılksın efendim; hiç değilse bu 
ikısıım çıkmış olur, Yeni Anayasa yürüdüğe girdikten 
sonra, «Olağanüstü Hal Kanunu» çıkarken, bunu da
ha geniş, Sıkıyönetim Kanununa benzer halde düzen
leyebiliriz; ama ertelersek, ne olur ne olmaz... Haki
katen oldukça geniş yetkilerdir ıbunlar, idareye rahat
lık verir. Burnu koyalım efendim; sonra genişletiriz, 
istersek. 

BAŞKAN — Gerçi ıbu 10i ncıu fıkra da bunu kap-
suyondu esasında, 'bölmeden de kapsıyor Ibunu, Yal
nız, oırada <bir de «^sıkıyönetim» lafı geçmiş; onun 
için, ayıralım dedik, 

İDEVLET İBAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Sıkı
yönetim...» Sanki onu 'bozuyoruz halvası doğar endi-
sjesinıi Sayın Genel Sekreter söyledi; onu düzelttik 
efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet 'Komisyonu Başkanı) — Gr6v, lo
kavt konusıu, derneklerin kapatılması v.s. yetkiler sı
kıyönetim komutanına ait; sanki onu daraltıyoruz iz
lenimi veririz diye endişe ediyoruz. Zaten, Anayasa 
yürürlüğe ıgird'ikten sonra, Anayasaya dayalı olan 'bo 
kanunlarda bazen ileri gittiğimiz, 'bazen de geri kal
dığımız kısımlar olacaktır. İzin verirseniz yeniden 
'bunları ele ahp... 

'BAŞKAN — Bunları yalnız not alın hep. 
Evet, Ibu Önierige üzerinde ibaşka söz almak isteyen 

var mı efendim?.. Yoktur. 
!Bu önergeyi 'öyılarımza sunuyorum : Ka'bul eden

ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
(O Ihalde 10 ncu 've 111 nci fıkra olarak bunlar 

kalbul edilmiştir. 
Ayrıca 27 nci maddeyi, şimdıi 'bu önergeyle bir

likte oylarınıza sunuyorum : Kaibuıl edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

O zaman 27 nci madde 'bu öneiîgeyle kabul edil
diğine ıgöre, 1(1 fıkran lolaeak, 

(Başka var mı efendim? 

İDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkanım, ıbir önierige var; ancak ondan evvel bir nok
tayı arz etmek istiyorum. 
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(Efendim, «müspit ©vra'k» kelimesini, siz de işa
ret etmiştiniz; foep 'düzelttik, yalnız, 3 ncü maddenin 
3 ncü fıkrasında atlamışız; onu da «'belge» olarak, 
müsaade ederseniz, tekriri müzakere ile düzeltelim.; 

'3 ncü maddenin 3 ncü fıkrası, «dava ikonıusu ka
rarın ve 'belgelerin» müspit evrakın 'diyoruz, «belge
lerin» diye, müsaade ibuyurulursa, düzelitirsek, dülde 
yekniesakliık sağlanmış olacak ıhem daiha güzel Türkçe 
olacak. 

'BAŞKAN — Efendim, 3 ncü maddenin tekriri 
müzakeresi haklkında 'bir tdkiif var. 

!Bu tdklifi oylarınıza sunuyorum : 'Kabul edenler... 
Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir, 

Şimdi, 3 ncü maddenin 3 ncü fıkrasında, «dava 
konusu kararın ve müspit evrakın asılları veya ör
nekleri» diyordu. Bu «müspit evrakın» ibaresinin kal
dırılarak, «dava konusu kararın ve ibelgelerin asılla
rı...» diye devam edecek; «müspit evrakın» yerine, 
«belgelerin» kelimesi yazılacak. 

|Bu hususta söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme

yenler... Kalbul edilmiştir. 
IBaış'ka var mı efendim? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 45 ve 

46 ncı maddelerde var efendim. 
IBAŞKAN — o Ihalde 45 nci maddenin tekriri mü

zakeresini oylarınıza sunuyorum efendim : (Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Katml edilmiştir. 

Önergeyi okutuyorum : 

ıMillî Güvenlik Konseyi (Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İdarî Yargılama Usulü Kanunu 

Tasarısının 45 nci maddesinin 1 nci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İlhan Öztrak Cevdet Menteş 
Devlet IBakanı Adalet Bakanı 

»1. — İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimli 
olarak verdiği niihaî ^kararlara, 'başlka kanunlarda ak
sine 'hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu 
yarigı çevresindeki 'bölge idare mahkemesine itiraz edi
lebilir. 

2. İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimli 
olarak verdiği nihaî kararlara karşı tebliğ tarihini iz
leyen otuz gün içinde itiraz edilebilir. 

BAŞKAN — İyi ama 1 nci fıkrasının değiştiril
mesi dediniz, 2 fıkra oldu bu şimdi? 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Teselsül edecek efendim : 2, 3 olacak; 3, 4 olacak; 4, 
5 olacak; 5 de 6 olacak. Önergeyi, «45 nci maddesinin 
T nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve 

— 59 

diğer fıkraların buna göre teselsülünü» şeklinde dü
şünmek gerekiyor. 

BAŞKAN — Tamam, öyle olacak. 
O halde, 1 nci fıkra ikiye bölünmüş olarak teklif 

ediliyor, 1 nci ve 2 nci fıkra olarak; diğerlerinin nu
maraları da 3, 4, 5, 6 olarak değişecek. 

'Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Biz takdi
rinize bırakıyoruz, 

IBAŞKAN — Yani, var mı bir şey? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır 
yok. 

BAŞKAN — Var mı efendim? 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — İtiraz yok da, açıklamam var efen
dim, 

BAŞKAN — Buyurun. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Efendim, bundan önce yapılan tadil 
teklifindeki düzenleme, hem itirazın kendini, hem de 
itiraz için konan süreleri etkiliyordu. Başka kanun
larda kısa süreli itirazlar öngörülmüştü; biz onları da 
kaldırmış oluyoruz. Bunu önlemek için, kanunlarda 
aksine bir hüküm bulunsa dahi, itiraz yolunu açıyo
ruz; süredede genel süreyi koyuyoruz. Eğer özel ka
nunlarda daiha kısa süre yahut daiha uzun süreler ön
görülmüş ise, onları mahfuz tutuyoruz. Bunu sağla
mak için getirdik efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Bu önerge üzerinde söz almak isteyen?.. Yoktur. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
O halde, 45 nci maddenin 1 nci fıkrası, 1 ve 2 nci 

fıkra olarak düzeltilecek; ondan sonraki numaralar 
da, 3, 4, 5, 6 olarak değiştirilecek. 

Başka var mı? 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığımız daha evvel 
bunların niye üzerinde durmuyor, bilmiyorum? 

46 ncı madde üzerinde bir tekriri müzakere tale
bi var efendim; bunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyle ilgili değişiklik önergesini okutu
yorum : 
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Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına | 
Görüşülmekte olan İdarî Yargılama Usulü Ka

nunu Tasarısının 46 ncı maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz., 

İlhan Öztrak Cevdet Menteş 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

Temyiz : j 
Madde 46. — 1. İdare ve vergi mahkemelerinin ni

haî kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulun- I 
sa dahi, Danıştayda temyiz edilebilir. 

2. İdare ve vergi mahkemelerinin nihaî kararla
rına karşı tebliğ tarihini izleyen altmış gün içinde Da- I 
nıştayda temyiz yoluna başvurulabilir. I 

BAŞKAN — Bunu izah eder misniz efendim ? I 
ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 

Danışmanı) — Efendim, bu da, bundan önce kabul I 
ettiğimiz 45 nci maddeyle aynen ilgili. Orada da, Da- I 
nıştay için temyiz yoluna başvurmada, süre ile mü- I 
racaatın birbirinden ayrılması sağlanıyor. Müracaat I 
için, kanunda, müracaat yolunu kapayan başka hü- I 
kümler, olsa dahi, biz bu yolu açmış oluyoruz. Süre I 
bakımından da, bundan önce 45 nci maddede yaptı- I 
ğımız değişikliğe muvazi olarak, yine genel bir hü- I 
küm getirmiş oluyoruz, 2 nci fıkrada. I 

BAŞKAN — O halde iki fıkra halinde yapılmış 
oluyor 46 ncı madde. I 

Bu önerge üzerinde söz almak isteyen? I 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkam) — Katili- I 
yoruz efendim. I 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyelerden söz almak isteyen?.. Yoktur. I 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden- I 

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
46 ncı madde bu şekilde yeniden düzenlenecektir. I 
61 nci madde üzerinde tekriri müzakere talebi var I 

efendim. I 
Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. I 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
61 nci maddenin de değiştirilmesi hakkındaki bu I 

önergeyi okutuyorum; buyurun, okuyunuz efendim. I 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına I 

Görüşülmekte olan İdarî Yargılama Usulü Kanu- I 
nunun 61 nci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki I 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. I 

İlhan öztrak Cevdet Menteş I 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 1 
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«2. Ara verme süresi içinde; bölge idare mah
kemesi başkanının önerisi üzerine, Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulunca, her bölge idare mahkemesi 
merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üye
leri arasından görevlendirilecek üç hâkimin katıldığı 
bir nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi kalanlardan 
en kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye nöbetçi mah
kemenin başkanlığım yapar.» 

BAŞKAN — Bölge idare mahkemesinin başka
nının önerisi üzerine ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca seçilecek... Madde sarih değildi. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Bir 
açıklık vardı; kimin yapacağı belli değildi. Başkan 
yapsa, kimleri seçecek? Belki de seçeceği kimseler 
nezdinde itibarım kaybedecek. Onun için, burada... 

BAŞKAN — Bunları seçen, zaten, Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu idi. Bunlar tarafından yapıl
sın diye... 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ge
nel mahkemelerde de böyledir; encümen başkanının 
teklifi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
seçer. Bu boşluğu doldurmak için bendeniz arz et
tim. 

BAŞKAN — Doğru. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Katılı
yoruz; Hükümetten geldiği için dokunmadık. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yoktur, 

61 nci maddenin 2 nci fıkrasını değiştirmeyi öne
ren bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

611 nci maddenin 2 nci fıkrası bu önergeye göre 
değiştirilecektir. 

Başka var mı efendim?.. Yok. 
Şimdi geçici maddeye geldik efendim. 
Geçici madde l'i okuyunuz., 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun uygulan

masında, 27 . 10 . 1980 tarih ve 2324 sayılı Anayasa 
Düzeni Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

ıBAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

Şimdiv yürürlük maddesine geldik. Bu konu ile il
gili olan ve daha önce bir süre görüştüğümüz, günde
mimizdeki diğer iki kanundan sonra yürürlük madde
lerini oylayacağım., 
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2. — Danıştay Kanunu Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/260) (S. Sayısı : 309) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Danıştay Kanunu Tasarısına 
geçiyoruz efendim. 

Diğer kanunlarla ilgili olduğu için, 25 nci madde 
üzerinde tekriri müzakere talebi var; bunu oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Okuyunuz efendim. 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Danıştay Kanununun 25 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 

Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BAŞKAN — 2 nci fıkrayı okur musunuz efen
dim^ 

(«MADDE 25, Fıkra 2 : Sayıştayın, gerçek veya 
tüzelkişilerin haklarını ihlâl eden yargı kararlarına 
karşı açılan davalar Danıştayda temyiz yoluyla ince
lenir ve karara bağlanır.» 

BAŞKAN — Geçen sefer bu konuyu Sayıştay 
Başkanından gündem dışı dinlemiştik. Böyle bir şey 
koyarsak, yapılacak Anayasaya baskı yapmış oluruz. 
Bu kanunu hazırlamakla, «Demek ki, Konsey böyle 
istiyor; binaenaleyh, Anayasayı da böyle yapalım» 
diye bir baskı altında tutmuş olabiliriz. Bu bakımdan 
ileri sürülen hususlar, bu yönden doğrudur. Koyma
yalım; ileride Anayasa hazırlanırken tekrar tezekkür 
edilir bu; o zaman, gerekiyorsa orada konur ve o çık
tıktan sonra da, ona paralel olarak zaten bu husus 
düzenlenir; yani, bunu koymayalım. Hakikaten ora
sı da büyük bir makamdır, bir müessesedir ve uzun 
süre yargı denetiminin dışında kalmış; en son alınan 
bir kararla yargı denetiminin içine alınmıştır. 

Bu suretle verilmiş olan bu önerge üzerinde söz 
almak isteyen var mı?-. 

Buyurun Sayın Gözübüyük. 

ŞEREF GÖZÜBÜYÜK (Devlet Başkanı Hukuk 
Danışmanı) — Efendim, Sayıştay Başkanının söyle
diği hususlar varit; 1932 yılına kadar, Osmanlı İm
paratorluğu dönemi dahil, Danıştayın yargı denetimi-

(1) 309 S. Sayılı basmayan 25.12.1981 tarihli 
88 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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ne tabi olmuştur Sayıştay; fakat 1932'den sonra, 1961 
Anayasası dönemine kadar, -o arada Sayıştayın değil-
aslında Danıştayın hatalı bir kararı ile, devre dışında 
kalmış, ondan sonra tekrar başlamıştır. 

Biz bu hükmü buradan çıkarttığımız zaman, eski 
durum avdet etmeyecektir; bir ek madde ile, geçici 
bir madde ile durumu açıklığa kavuşturmamız gere
kir. Yalnız, bunu çıkartıp, o haliyle bırakır isek, bu 
sefer Sayıştayın kararlarına karşı Danıştaya değil, ilk 
derece idare mahkemesine gidilir. Bunu, tabiî, Sayış
tay Başkanı, belki tasarının tümünü bilmediği için, 
düşünmemiştir; fakat, Komisyon bu açıklığı da ka
pamak için, ikinci bir ek taslak hazırlamıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon Başkanı. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayıştay 
kendilerinin yaptıkları işlemin idarî işlem niteliğinde 
olmadığım, yargı işlemi niteliğinde bulunduğunu ve 
yüksek yargı organı olduklarını; dolayısıyla, Danıştaya 
gidilmemesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Özellikle 
de, Anayasanın 127 nci maddesinde, kendilerinin, 
yüksek yangı organı olarak kısmen nitelendirildiğini ve 
önlerine gelen konuları kesin olarak karara ve hük
me bağladıklarını, ifade etmektedirler. 

Geçen defa Sayıştay Başkamnın dinlenilmesinde 
edindiğim izlenime göre, Sayıştayın, şimdilik, Anaya
sada gerekli düzenleme yapılıp, Sayıştay Kanununda 
da o istikamette yeni düzenlemeler yapılıncaya ka
dar, yargı denetiminin dışında tutulması, isteği belir
tilmişti. 

Komisyonumuz konuya bu açıdan yaklaşım yap
tı ve özellikle ikinci bir önerge hazırladı; İdarî Yar
gılama Usulü Kanununa dönüldüğünde sunulacak
tır. Orada, Sayın Gözübüyük'ün ifade ettiği konuyu 
önleyici tedbiri almış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Onu orada konuşuruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Ama ne 
var ki, şu haliyle kaldığı takdirde, Yüksek Konseyini
zin, bir yerde Sayıştayla ilgili konuda Anayasa dü
zenleyicilerine bir ışık tuttuğunuz, şimdiden kararını
zı ortaya koyduğunuz izlenimini verebilir. Belki böy
le bir Anayasa düzenlemesi yapılmayacaktır; fakat 
böyle bir Konsey Kararının da... 

BAŞKAN — O yönden ben zaten doğru bulma
dım. * 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Onları 
kısmen bağlayıcı da olacaktır aslında. Onun için, hem 
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Danışma Meclisini bu konuda serbest tutmak, hem 
de konuyu enine boyuna tartışmak için, Anayasa dü
zenleninceye kadar ve Anayasanın düzenlenmesin
den sonra, Sayıştay Kanununda gerekli düzenlemeler 
yapılıncaya kadar, yargı denetiminin dışında tutuldu. 
Zamanı geldiğinde, konu enine boyuna tartışılır; ya 
bugünkü haliyle yargı denetiminin dışında tutulur ve
ya yargı denetiminin içine sokulur. 

lYargı denetiminin dışında tutulacaksa, Sayıştay 
Kanununda da yargılama usulü ve yargılamada 
öngörülen hâkimlik müessesesinin getirilmesi muhte
meldir ki... 

BAŞKAN — Tabiî, o zaman da öyle yapmak la
zım* 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — O bakım
dan da böyle bir tekriri müzakereyi ve 25 nci madde
nin yeni baştan düzenlenmesini öngördük. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı efen

dim?.. Yoktur. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edildiğine göre, 25 nci madde bir fıkralı 
olacak; yani (1) numarasının konmasına da gerek yok
tur; doğrudan doğruya, numarasız olarak, «tdare 
mahkemeleri» diye başlayacak. 

Başka önerge var mı efendim Danıştay Kanunu 
hakkında?.. Yok, O halde Danıştay Kanununun yü
rürlük maddesine geçiyoruz. 

Geçen oturumlarda yürürlük maddesine kadar gel
miştik; gerek İdarî Yargılama Usulü Kanunu, gerekse 
Bölge tdare Mahkemeleri Kanunuyla ilgili olduğu için, 
orada yapılabilecek bir değişikliğin buraya da sira
yet edeceği düşüncesiyle, oylamamış, serbest bırak
mıştık. Şimdi onları bitirdiğimize göre, Danıştay Ka
nununun 97 nci maddesini okutuyorum : 

Yürürlük : 
MADDE 97. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 97 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
98 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme i 
MADDE 98. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 98 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkeme
leri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/255) (S. Sayısı : 311) (1) 

BAŞKAN — Bölge idare Mahkemeleri, tdare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 
Görevleri Hakındaki Kanun Tasarısını da yine yü
rürlük maddesine kadar görüşmüştük. 

Bu tasarı üzerinde bir önerge yahut tekriri mü
zakere talebi var mı?.. Yoktur. 

O halde, şimdi bu kanunun yürürlük maddesini 
okutuyorum; 16 nci maddeyi okuyunuz. 

Yürürlük : 
MADDE 16. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 17. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oyların,za sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

/. — İdarî Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 312 
ve 312'ye 1 nci ek) (Devam) (2) 

BAŞKAN — tdarî Yargılama Usulü Kanunu Ta
sarısının yürütme maddesine kadar gelmiştik. Şimdi 
aynı kanunun görüşmesine devam ediyoruz. 

Yürütme maddesine geçmeden evvel Genel Sekre
terimizin bir önergesi var, okutuyorum : 

(1) 311 S. Sayılı basmayazı 25.12.1981 tarihli 
88 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 312 ve 312'ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
tutanağa eklidir. 



Mj G, Konseyi B : 91 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan İdarî Yargılama Usulü Ka
nununa aşağıdaki geçici 2 nci maddenin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yeni Anayasa yürürlüğe 
girinceye ve Sayıştayla ilgili yasal bir düzenleme ya
pılıncaya kadar, Sayıştaym yargı kararlarına karşı 
açılan davalar, idarî yargı mercilerinin denetimi dı-
şınddır. 

BAŞKAN — Bu suretle Sayın Gözübüyük, sizin 
demin ileri sürdüğünüz hususu bununla düzenlemiş 
oldular. 

Peki, halen Danıştayda olan davalar ne olacak? 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ge

çen gün «yok» dediler; ama bilmiyorum efendim... 
Danıştay Başkanı, «yok» dedi. 

BAŞKAN — Yoksa, mesele yok. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Başkanım, kanun çıktıktan sonra ellerinde varsa, 
karar vermeden iade ederler. 

BAŞKAN — İade etmeleri lazım. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, usul hükmü olduğu için efendim. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, açıklık getirme konusunda bu, «idarî» yar-
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gı mercilerinin denetimi dışındadır» deyiminin kap
samına, gerek idarî mahkemeler, gerek bölge mah
kemeleri, gerekse Danıştay girmektedir. Onu arz ede
rim, tutanağa geçmesi açısından. 

BAŞKAN — Evet, hepsi dahil. 
Başka söz almak isteyen?.. Yoktur. 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
O halde Geçici Madde l'den sonra, Geçici Mad

de 2 olarak bu ilave edilecek. 
Şimdi yürürlük maddesine geldik. 
64 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 64. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 64 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
65 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 65. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 65 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 
Gündemimize göre, görüşülecek başka konu bu

lunmadığından, bilahara tespit edilecek gün ve saat
te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.50 

..-(.... >>-Q-« 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

91 NCl BİRLEŞİM 

6 Ocak 1982 Çarşamba 

Saat : 10.00 

I. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

I. — Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği 
Tezkeresi. (3/140) 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — İdarî Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 312 
ve 312' ye 1 nci ek) 

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

3. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkeme
leri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 
Ibkkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. '(1/255) (S. Sayısı : 311) 

4. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hız
landırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/270 (S. Sayısı : 292) 

5. — Adlî Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonunun Raporu. (1/221) (S. Sayısı : 278) 

6. — Senıdilkalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
7. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1 /236) 
8. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kur

bağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu Teklifi. 
(2/77) 

9. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı. (1/230) 
10. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi. (2/78) 

11. — Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı. (1/207) 
12. — Telsiz Kanunu Tasarısı. (1/224) 
13. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma

denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı. (1/209) 

14. — 1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
rı ununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi İki Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent 

ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/239) 

15. — 618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna (Dört Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/162) 

16. — 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkındaki Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi 
(Hakkında Kaınun Tasarısı. (1/163) 

17. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/164) 

18. — Bilim ve Teknoloji Komitesi Kurulmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı. (1/228) 

19. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısı. (1/229) 

20. — 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin 
Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/253) 

.21. — Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
Tasarısı. (1/261) 

22. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

23. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nunu Teklifi. (2/82) 

24. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1/251) 

25. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/265) 

26. — Başbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı. 
(1/264) 

27. — 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) 

(Devanu arkada) 



28. — Deniz Ticaret HJosunu Geliştirme ile 
Gemi İnşa Tesislerinin Teşvüki Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/170) 

29. — Enerjinin Tasarruflu Kullanılması Hak
kında Kanun Tasarısı. (1/267) 

30. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasa
rısı. (1/268) 

31. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddele
rinin Değişjtirihnesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/269) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 312 
İdari Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu. (1/254) 

TC 
Başbakanlık 16 Ekim 1981 

Kanunlar ve Kararlat 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D./101-992\06403 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazu-fanan ve Başkalığınızla arzı Bakanlar Kurulunca 15.10.1981 tarihînde kararlaş
tırılan «tdami Yargılama Usulü Kanunu Tasamı» ve gerekçesi ekili olanak gönderilmiştir. 

GereğM «mirlerine arz ederim» 
Büknd ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

İdari Yargılama Usulü Kanunu, Danıştay Kanunu ve Bölge İdare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve 
Vergi Maihlkîeımeîeri Kanunuyla birl'itot)© idari yangı reformunu oluştutrırtaktadır. 

idari yargılama usulü Jile ilgili hükümler 521 sayılı Danıştay Kanununun yargılama usulü bölümünde yer 
almaktaydı. Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin kurulması ile ortaya çikan yeni usul konularının (gö-
f«v, yetki, bağlantı vb. gitti) düzetnienmesi ve dalha önce Danıştay Kamununda oulunan (hükümlerin gözden geçi
rilerek höm Danıstaydia hem die idare ve vergi mahkemelerinde uygulamr hale getirtmesi sonucunda bağımsız 
bir usul 'kanunu olan bu Kanun hazırlanmıştır. . 

MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ BÖLÜM (Madde 1 - 31) 

Birinci bölümde, 1 - 31 nci maddelerde, idari yaırgılama usulünün genel esasları düzenlenmekltedir. (Bu (bö
lümde yer alan hükümler, daha onca 521 sayılı Danıştay Kanununun 63 -102 nci maddeleri ile 521 sayılı Ka
nuna 1740 'sayılı Kanunla eklenen bazı ek madde hUkümlefidir. (Bunlar, genel olarak 521 sayılı Kanun hüküm
lerinin tekrarından jlbaırebtir, 

Yargılama usulünde 521 sayılı Kanuna göre yapılan belli başlı değişii'klkler aşağıda gösterilmiiştir: • 
1. 521 sayılı Kanunda 90 gün olan dava açma süresi, işlerin çabuklaşması bakımından Danıştay ve idare malh

kemeleri için 60 gün, vergi maıhkehıeleri için 30 gün olarak tespit edilmiştir. Ayrıca «üre başlangıcı ile ilıgüi 
olarak bazı düzenlemeler yapılmıştır. (Madde 6) 

2. Doğrudan doğruya tam yargı davası acıtmasında, görevli olmayan yargı mercilerine biaşvurulduktan 
sonra idari yargı yerine başvurulması halinde idareye başvurma mecburiyetimin aranmayacağı 'esası getirilmiş
tir. (Madde 12) 

3. Harç ve posta pulu verilmeyen veya eksik verilen dosyalarda alınan, tamamlatma kararından sonra ge
rekenin yapılmaması halinde davanın açılmamış sayılacağını öngören 521 sayılı Kanunim 66 ncı maddesinin 
son fıkrasındaki esas benimsenmemiş, bu hallerde dosyanın işlemden kaldırılması esası kabul edilmiştir. 
(Madde 5/5, 6) 

4. Dilekçenin reddine dair kararlarda aynı hatanın tekrarı halinde davanın reddini öngören 521 sayılı 
Kanunun 75 nci maddesinin son fııkrasmdaki esas benimsenmemiş ve yeni kanuna alınmamıştır. {Madde 14) 
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5. Dilekçenin şekil şartlarına uymaması yüzlünden reddi halinde, Danıştayda karar düzeltmesine konu ya
pılamayacağı esası (kabul edilmiştir. (Madde 14/4) 

6. 521 sayılı Kanunda, savunma ve karşı dilekçelerin cevap süresi otuz ıgün olaraik tespit edilmişti. Bu sü
reler onibeş güne 'indirilmiştir. (Madde 15/3) 

7. Danıştayda temyizen görülen davalarda duruşmanın, tarafların istemi üzerine ilgili dairenin kararı ile 
yapılabileceği esası getirilmiştir. (Madde 16) 

8. \Bu Kamına'konulan yeni hükümlerle idari yargı denetiminin sınırları daha açı'kbir biçimde çizilmiş ve si
yasal tercihler ile idarenin 'takdirinin yargı denetimine konu olamayacağı hükme bağlanmıştır. (Madde 26) 

9. Yürütmeyi durdurma müessesesi yeniden düzenlenmiştir. Bu müessesenin sıkıyönetim ve oiiağanüstü haller
de 'kullanımı kısıtlanmış ve önlenmiştir. Genel olarak yürütmeyi durdurma kararlarının verilmesi yeni düzenleme
de yeni kayıtlamalara tabi tutulmuştur. Bu düzenleme ile bir idari işlemin uygulanmasının yürütmenin durdu
rulması kararı yoluyla ertelenebilmesi, idari işlemin uıyguianmasının hem telafisi güç ve imkânsız zararların 
doğmasına neden olması ihtimalinin hem de söz (konusu idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartının 
birlikte gerçekleşmesine (bağlı kılınmıştır. Ayrıca, verilen yürütmeyi durdurma kararlarının her 90 günde bir 
yeniden incelenmesi esası kabul edilmiştir. Böylece hem vatandaşın müessir bir idari yargı denetiminden ya
rarlanması hem de idarenin kendisine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirebilmesi ve ülke yönetimindeki 
özel durumların gerektirdiği etkinliği gösterebilmesi imkânları getirilmiştir. (Madde 27) 

10. Mahkeme 'kararlarını kasten yerine getirmeyen 'kamu görevlileri aleyhine dava açılabileceği daha önce 
yargısal içitiıhaltlarla ıkabul edilmişti. Bu husus kural olaraik kanunda yeniden düzenlenmiştir. (Madde 28/4) 

11. Mahkeme kararlarının süratle infazını temin için, tam yargı davalarında ilâmm idareye tebliği tari
hinden itibaren, idareyi, kanuni gecikme faizi ödemeye mecbur eden bir kural getirilmiştir. (Madde 28/6) 

İKİNCİ BÖLÜM (Madde 32-44) 

İkinci bölümde, 32 - 44 ncü maddelerde, idari davalarda yetki ve bağlantı ile görevsizlik ve yetkisizlik hal
lerinde yapılacak işlemler düzenlenmiştir. 

Bu konudaki başlıca düzenlemeler şunlardır : 
1. İdari davalarda genel yetkinin tespitinden sonra kamu görevlileri, taşınmaz ve taşınır mallara ilişkin 

davalar ile tam yargı davalarında ve vergi davalarında yetki ayrı ayrı düzenlenmiştir. (Madde 32-37) 
2. Danıştay'da, idare veya vergi mahkemelerinde açılan davalar arasında bağlantının bulunması halinde 

bağlantının nasıl inceleneceği ve karara bağlanacağı ayrı ayrı düzenlenmiştir. (Madde 38 - 42) 
3. İdari yargının görevine giren konularda Danıştay ve idare veya vergi mahkemelerince verilecek 

görevsizlik kararları ile yetkisizlik kararları sonucunda yapılacak işlemler düzenlenmiştir. (Madde 43) 
4. Yeltfcilli mahkemelerin davaya bakmasına hukuki veya fiili engel çıkması ya da iki mahkemenin yargı 

sınırlarında tereddüt halinde yapılacak merci tayini işlemleri düzenlenmiştir. (Madde 44) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Madde 45 - 55) 

Üçüncü bölümde, 44 - 55 nci maddelerde, itiraz, temyiz, kanun yararına bozma, karar düzeltilmesi ve 
yargılamanın yenilenmesi ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. Bu bölümde düzenlenen yargılamanın yenilen
mesi ve karar düzeltilmesine ilişkin hükümler 521 sayılı Danıştay Kanunundaki hükümlerin tekrarından 
ibarettir. 

Bu konuda yapılan başlıca düzenlemeler şunlardır: 
1. İdare Malhkemeleri ile vergi Mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararların temyiz konusu yapılma

ması ve itiraz yoluyla ikinci derecede incelenmesi esacı kabul edilmiştir. (Madde 45) 

2. İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemeleri kararlarına karşı Danıştay'a temyiz yoluyla müracaat süre
si 30 gün olarak tespit edilmiştir. (Madde 46) 

Temyiz incelemesi ve bozma sebepleri 521 sayılı Kanundan aynen alınmıştır. (Madde 49) 
3. Kanun yararına bozma müessesesi ilk olarak bu Kanunla idari yargılama usulümüze girmiştir. 521 

Sayılı Danıştay Kanununda alt derece idari yargı yetkisine sahip kurulların yargısal nitelikteki kararlarının 
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tamamı Danıştay'da temyiz edilebilmekte idi. Yeni yargılama usulü kanunu ile bir kısım idare ve vergi 
mahkemesi kararlarının Danıştay'a gelmeden kesinleşmesi mümkün olduğundan sırf yürürlükteki hukuka 
aykırılığı kaldırma bakımımdan hukuk yargılama usulüne muvazi olarak kanun yararına bozma mües
sesesi kabul edilmiştir. 

Kanun yararına bozma isteme hakkı yalnızca Başsavcıya ait olup Adalet, İçişleri ve Maliye Bakanlığınca 
Başsavcıdan kanun yararına bozma yoluna gitmesinin istenebileceği öngörülmüştür. (Madde 51) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM {Madde 56 - 64) 
Dördüncü bölümde, 56 - 64 ncü maddelerde, Danıştay Başlkan ve üyeleriyle Danıştay tetkik hakimi ve 

savcıları ve bölge idare mahkemesi, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleriinin çdkinme ve 
reddi, Danıştayda delil tespiti, yol mıasraflıarı, tebliğ işleni, idare ve vergi mahkemelerinde çalışmaya ara 
verme, nöbetçi mahkeme ve yürürlük ve yürütmeyle ilgili hükümler düzenlenmiştir. (Madde 56 - 62) 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 28 Aralık 1981 
Esas No. : 1/254 
Karar No. : 36 

MİLLİ GÜVENLİ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulu tarafından Milli Güvenlik Konseyine sunulan «İdari Yargılama Usulü Kanunu Tasa
rısı» nın Komisyonumuza intikal ettirilmesi üzerine Adalet, Maliye, İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları 
ile Danıştay ve Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlıklarının temsilcilerinin iştiraki ile yapılan incelemede 
tasarının tümü uygun bulunmuş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan inceleme sonunda : 
1. Tasarmın 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
2. Tasarının 26 ncı maddesindeki «İdari yargı yetkisinin sının» hükmüne, idari dava türleri de ilave 

edilmek suretiyle yeniden metin düzenlenmiş ve 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. Bu maddeye ayrıca, 
Devlet Başkanının, Bakanlarla veya Bakanlar Kurulu ile birlikte yaptığı tasarruflar dışında kalan doğrudan 
doğruya yaptığı tasarrufların idari yargı denetimine tabi bulunmadığına dair bir fıkra eklenmiştir. 

3. Tasarının 2 nci maddesinin (d) bendi amaca uy can şekilde yeniden düzenlenmiş ve madde 3 ncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

4. Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
5. Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
6. Tasarının 5 nci maddesi maddeye açıklık kazandırılmak amacıyla yeni düzenlemeye tabi tutulmuş ve 

6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
7. Tasarının 6 ncı maddesinin 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü fıkralarında düzeltmeler yapılmış, 6 ncı fıkra diğer 

fıkralarda da yer alan hükümler taşıdığından metinden çıkarılmış ve madde 7 nci madde olarak kabul edilmiş
tir. 

8. Tasarının 7 nci maddesi, madde içinde 15 nci maddeye yapılan atıf 16 ncı madde olarak düzeltilmek 
suretiyle ve 8 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

9. Tasarının 8 nci maddesine bir fıkra eklenmiş ve madde 9 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 
10. Tasarının 9. ncu maddesinin 2 nci fıkrası amaca uygun şekilde yeniden yazılmış ve madde 10 ncu 

madde olarak kabul edilmiştir. 
11. Tasarının 10 ncu maddesi, 1 nci fıkrasına «geri alınması» ve «yeni bir işlem yapılması» ibaresi eklen 

mek suretiyle ve 11 nci madde olarak benimsenmiştir. 
12. Tasarının 11 nci maddesi 12 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
13. Tasarının 12 nci maddesi 13 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
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14. Tasarının 13 ncü maddesi 14 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
15. Tasarının 14 ncü maddesi, 1 nci fıkrası ile aynı fıkranın (c) ve (e) bentlerinde gerekli görülen düzelt

meler yapılmak ve madde içindeki 2 ve 4 ncü maddelere yapılan atıflar 3 ve 5 nci maddeler şeklinde değiştiril
mek suretiyle 15 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

16. Tasarının 15 nci maddesi, 3 ncü fıkrasındaki 15 günlük süreler 30 güne çıkarılmak ve cevap verme 
mecburiyeti de «verebilir» şeklinde düzeltilmek suretiyle ve 16 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

17. Tasarının 16 nci maddesi amaca uygun şekilde yeniden kaleme alınmış ve 17 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

18. Tasarının 17 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının ilk cümlesi metinden çıkarılmış, 4 ncü fıkrada savcının dü
şüncesini yazm olarak 'bildormesi esası benimsenmiş ve 5 nci fıkraya da Danıştaydaki kurullar eklenmek sure
tiyle madde 18 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

19. Tasarının 18 nci maddesi daha anlaşılır biçimde yeniden yazılmak suretiyle 19 ncu madde olarak ka
bul edilmiştir. 

20. Tasarının 19 ncu maddesi 20 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
21. Tasarının 20 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
22. Tasarının 21 nci maddesinin 1 nci fıkrası düzeltilmiş, 2 nci fıkrada 14 ncü maddeye yapılan atıf 15 nci 

madde olaralk düzeltilmek suretiyle 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
23. Tasarının 22 nci maddesi 23 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
24. Tasarının 23 ncü maddesinin (e) ve (f) fıkralarında düzeltmeler yapılmak suretiyle madde 24 ncü mad

de olarak kabul edilmiştir. 
25. Tasarının 24 ncü maddesine, Danıştay daire ve kurul başkanları ile tetkik hâkimleri de eklenmek su

retiyle madde 25 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
26. Tasarının 25 nci maddesinin 1 nci fıkrasına, dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemesi halinde varsa 

yürütmenin durdurulması kararının kendiliğinden hükümsüz kalacağı hükmü eklenmiş, ayrıca metne, yalnız öleni 
ilgilendiren dava dilekçelerinin iptal edileceği hususu 2 nci fıkra olarak ilave edilmiştir. 3 ncü fıkra diğer fık
ralara kaydırıldığı için metinden çıkarılmış ve metin 26 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 26 nci maddesi, komisyonca eklenen 2 nci fıkrada yer aldığı için metinden çıkarılmıştır. 

27. Tasarının, yürütmenin durdurulmasına ilişkin 27 nci maddesinin 3 ncü ve 5 nci fıkraları amaca uygun 
şekilde yeniden düzenlenmiş ve fıkralar önem sıralarına göre yeniden sıralanmıştır. 

28. Tasarının 28 nci maddesinin 1 nci fıkrasına yürütmenin durdurulması kararları eklenmiş, kararların ke
sinleşmiş olma şartı metinden çıkarılmış, 3 ncü ve 5 nci fıkralarda da diğer maddelere uyum sağlayacak düzelt
melere gidilmiştir. 

Tasarının 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
36. Tasarının 36 nci maddesinin (a) fıkrasındaki «işlem» yerine «uyuşmazlık» ifadesi kullanılmış, (c) fıkra

sına ise «ikametgâh» kelimesi eklenmiştir. 

37. Tasarının 37 nci maddesinin (a) fıkrası diğer maddelere uygun şekilde değiştirilmiştir. 
38. Tasarının 38 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
39. Tasarının 39 ncu maddesi amaca uygun şekilde yeniden yazılmıştır. 
Tasarının 40, 41 ve 42 nci maddeleri aynen benimser mistir. 
43. Tasarının 43 ncü maddesi başlığına uygun şekilde (b) bendinde düzeltmeler yapılmak ve metne bir fık

ra eklenmek suretiyle kabul edilmiştir. 
44. Tasarının 44 ncü maddesi aynen benimsenmiştir.. 
45. Tasarının 45 nci maddesinin ilk fıkrasına «tebliğ tarihinden itibaren» ibaresi eklenmiştir. 
46. Tasarının 46 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
47. Tasarının 47 nci maddesi tek fıkra hailinde yazılmak suretiyle benimsenmiştir. 
48. Tasarının 48 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 2 nd maddeye yapılan atıf 3 ncü madde olarak de-

ğ%büıilımdş ve 3 ncü fıkrada ise Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa uygum şekilde düzenlemeye gidıümiş-
tlir, 
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49.: Tasarının 49 ncu maddesi daha açık bir hiçtim de yeniden kaleme atamıştır. 
5Q. Tasarjnın 50 noi maddesi Danıştay'ın vtenecegi itim bozma kanarlarını kapsayacak şekilde yeniden 

düzenlendi 
5'L Kanun yararıma bozma istemek yetkisi tasarının 51 nci maddesinde beli bakanlıklara verıilımıişken 

Komisyonumuzca bu yetki ilgili bakanlıklara tanınmış/tır. 
, 52. Tasarının 52 noi maddesine teminat aümması ve mahkeme kararmın Danıştay'ca bozulması hallinde 

yürütmenin kendiliğinden duracağına dair yeni ilaveler yapılmıştır, 
53. Tasarının 53 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
54. Tasarının 54 ncü maddesi, 3 ncü fıkrada 14 ncü maddeye yapman atıf 15 nöi madde olarak düzel

tilerek benimsenmiştir. 
55. Tasarının 55 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
56. Tasarının 56 nci maddesine «çekinme» de ilave edilmiştir. 
57. Tasarının 57 ncli maddesi, 2 nci fıkrada ifade bakımından düzeltme yapılarak benimsenmiştir. 

58. Tasarının 58 nci maddesi açıklık getirmek amacıyla yeniden yazılmıştır. 
Tasarının 59, 60 ve 61 noi maddeleri aynen benimsenmiştir. 
62. Tasarının 62 nci maddesinin (b) fıkrası daha açık biçimde yeniden yazılmıştır. 
63, Komisyonca yürürlükten kaldırılan hükümlere yer verilmiştir . 
Geçici Madde — Bu madde daha anlaşılır sekilide kaleme alınmıştır. 
Tasarının 63 ve 64 ncü maddeleri 64 ve 65 noi maddeler odlarak aynen beMmsenmıiştk-
Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

(Hâkim Tuğgeneral 

Üye 
İlhan Köseoğlu 
Hâkim Albay 

Üıye 
Mehmet KARADUMAN 

Maliye Bakanlığı 
Gelirler Gn. <Md. Başyardımcısı 

JSözcü 
Zeki GÜNGÖR 

Hv. Hâkim Albay 

Üye 
Sait REZAKİ 

Adalet Bakanlığı Kanunlai' Plan 
ve Araş. Gn. IMd.. Müşaıvİr 

Üye 
Nakit ERUZ 

Gümrük ve Tekel Bakanildğı 
Gümrükler Gn. Md. 

Üye 
Rtfkı ERGİN 

Vergililer Temyiz 
Komisyonu Üyesi 

Üye 
Mustafa Şahin 
Hâkim Alibay 

Üye 
Bahattin ABUJM 
içişleri Bakanlığı 
Başhuıkuk Muş. 

Üye 
Güven DİNÇER 
Danıştay Üyesi 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

idari Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı 

BİRÎNCİ BÖLÜM 

Genel Esıalsiliar 

Kapsam ve Nitelik : 

MADDE 1. — 1. Danıştay, Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin göre
vine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu kanunda gösterilen usullere tabidir. 

2. Danıştay, Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde yazılı yargılama 
usulü uygulanır ve (inceleme evrak üzerinde yapılır. 

İdari Davaların Açılması : 

MADDE 2. — 1. idari davalar, Danıştay, idare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına hitaben 
yazılmış dilekçelerle açılır. 

2. Dilekçelerde; 
a) Tarafların ve varsa vekMleririin veya temsilcrilerininı ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri, 
b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller, 
c) Davaya konu olan idari işlemin veya temyiz olunan kararın yazılı bildirim tarihi, 
d) Vergi, resim, harç, para cezası ve gecikme zarrian ilgili davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık 

konusu miktar, 
e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edlilen 

ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası, 
gösterilir. 

3. Dava konusu kararın ve müsbit evrakın asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler 
ile bunlara ekili evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. 

Dilekçelerin Verileceği Yerler : 

MADDE 3. — Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu 
mahkeme Başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına, 
idare veya Vergi Mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hâkimliklerine veya yabancı memle
ketlerde Türk Konsolosluklarına verilebilir. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İdari Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Kapsam ve Nitelik : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı : 

MADDE 2. — 1. İdari dava türleri şunlardır : 
a) İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduk

larından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, 
b) İdari eylem ve işlemlerinden dolayı hakları muhtel olanlar tarafından açılacak tam yargı davaları, 
c) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için akdedilen idari mukavelelerden dolayı taraflar arasında 

çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar. 

2. İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mah
kemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun ola
rak yerine getirilmesini kısıtlayacak tarzda kullanamazlar ve idari eylem ve işler niteliğinde veya idarenin 
takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler. 

3. Devlet Başkanının doğrudan doğruya yaptığı tasarruflar idari yargı denetimi dışındadır. 

İdari Davaların Açılması : 

MADDE 3. — 1, İdari davalar, Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vargi Mahkemesi Başkanlıklarına hita
ben yazılmış dilekçelerle açılır. 

2, Dilekçelerde; 
a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri, 
b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller, 
c) Davaya konu olan idari işlemin veya temyiz olunan kararın yazılı bildirim tarihi, 
d) Vergi, resim, harç, benzeri, mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı 

davalarında uyuşmazlık konusu miktar, 
e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbar

namenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası, 
Gösterilir. 

3. Dava konusu kararın ve müsbit evrakın asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir, Dilekçeler 
ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. 

Dilekçelerin Verileceği Yerler : 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 312) 



— 8 — 

(Hükümetin Teikffifii) 

Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller : 

MADDE 4. — 1. Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi ve hukuku ba
kımdan bağlılık varsa, aynı şahsı ilgilendiren birden fazla işlem aleyhine bir dilekçe ide dava açılabilir. 

12, Birden fazla şahsı ilgilendiren işlemden dolayı müşterek dilekçe i e dava açılabilmesi hak veya 
menfaatte iştirak ile maddi ve hukuki sebeplerde birlik bulunmasına bağlıdır. 

Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlem : 

MADDE 5. — 1. Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına veya 3 ncü maddede 
yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alindılktan sonra deftere derhal kayıtları yapılarak 
kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. 

2. Davacılara, kayılt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı veriiÜr. 
3. 3 ncü maddede yazılı diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay veya ait 

olduğu mahkeme başkanlığınla taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde harç pullan bulunmadığı takdlirde 
bunlara karşılık alınan paraların miktarı ve alındı kâğıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır. 

4. [Herhangi bir sebeple harcı veya posta pulu verilmeden veya eksik harç veya posta pulu ile dava 
açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta pulunun verilmesi veya tamamlattırılması hususu daire 
veya mahkeme 'başkanlığınca ilgiliye tebliğ olunur. 

5. Harcı veya posta pulu süresi içinde verilmez veya tamamlattırılmazsa dosya işlemden kaldırılır. 
6. Uşlemden 'kaldırılan dosya, istem üzerine engeç bir yıl içinde yeniden işleme (konulmadığı takdirde, 

dava açılmamış sayılır. İşlemden kaldırma veya davanın açılmamış sayılması kararla ölür. 

Dava Açma Süresi : 

MADDE 6, — L Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen! hallerde Danıştay'da 
ve İdare Mahkemelerinde altmış ve Vergi Mahkemelerinde otuz gündür. 

2. 'Bu süreler; 
a) lldari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, 
fe) Vergi, resim Ve harçlar ille benzerli maili yükümlülükler ve bunların zanlılarından doğan uyuçjmaalık-

lardan; tahalkküku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen 
işlemlerde tebliğin? tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde 
tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idare
ye geldiği; 

Tarihi izleyen, günden başlar. 

3. Adresleri olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildlMm yapılan haillerde, 
özel kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün 
sonra işlemeye başlar, 

4, ıtoanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süre si, ilân tarihimi izleyen günden itibaren başlar. Ancak, 
bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan lüşfem yahut her ikisi aleyhine 
birden dava açabilirler. 

5, (Tatili günleri sürelere dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü talti'l gününe rastlarsa, süre tatil gününü 
izleyen çalışma gününün bitimline kadar uzar. 

6j ISüreler, tebliğ, yayın veya ilan tariihlini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. 
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Aynı Dilekçe İte Dava Açılabilecek Haller : 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Dilekçeler Üzerine Uygulanacak işlem : 

MADDE 6. — 1. Danıştay, îdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına veya 4 ncü mad
dede yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapı
larak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazdır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. 

I* Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı verilir. 
3. 4 ncü maddede yazılı diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay veya ait olduğu 

mahkeme başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde harç pulları bulunmadığı takdirde bunlara 
karşılık alınan paraların miktarı ve alındı kâğıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır., 

4. Herhangi bir sebeple harcı veya posta pulu verilmeden veya eksik harç veya posta pulu ile dava açıl
mış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta pulunun verilmesi veya tamamlanması hususu daire veya 
mabJkeme başkanlığınca ilgiliye tebliğ olunur. 

5. Harcı veya posta pulu süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına ka
rar verilir. 

6. İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme 
konulması istenmeyen davaların açılmamış sayılmasına karar verilir. 

Dava Açma Süresi : 

MADDE 7. — 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve 
îdare Mahkemelerinde altmış ve Vergi Mahkemelerinde otuz gündür. 

2. Bu süreler; 
a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, 
b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlık

larda : Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen iş
lemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin 
yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; 

Tarihi izleyen günden başlar. 
3. Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, 

özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren on beş gün 
sonra işlemeye başlar. 

4. Kanuna göre ilanı gereken düzenleyici ve genel tasarruflara karşı, ilan tarihini izleyen günden itibaren 
altmış gün içinde dava açila'bi'lir. Anca'k bu tasarrufların kendilerine uygulanıması üzerine, ilgililer, düzenleyici 
tasarruf veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açmakta muhtardırlar. İlgililer ayrıca; dü
zenleyici tasarrufun kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir düzenleme yapılmasını uygulamadan itibaren alt
mış gün içinde idareden isteyebilirler. Bu isteklerinin reddi veya 60 gün içinde cevap verilmemesi halinde 60 
günün bitiminden itibaren isteklerinin yerine getirilmemesi yolundaki işleme karşı altmış gün içinde dava 
açabilirler. Düzenleyici tasarrufun kaldırılmaması, değiş'tirilimemesi veya dava yoluyla iptal edilmemiş olması 
bu tasarrufa dayalı işlemin iptaline engel olmaz. 

5. Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü 
izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 312) 



Çalışmaya Ara Vermede Süre : 

— 10 — 

(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 7. — Dava ve karar düzeltilmesi istemine ilişkin sürelerle 15 nci maddede yazılı sürelerin bitme
si, çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa, bu süreler, ara vermenin sona erdiği 6 Eylül'den itibaren yedi 
gün uzamış sayılır. 

Görevli Olmayan Yerlere Başvurma : 

iMAlDDE 8. — Çözümlenmesi Danıştay'ın, İdare ve Vergi Mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, 
adli veya askeri yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki 
kararların ve bunlara karşı kanun yalları varsa süresi içinde olmak şartıyla bu yollara başvurulması üzeri
ne verilen kararların, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede dava açıla
bilir. Bu yerlere başvurma tarihi, Danıştay'a, İdare ve Vergi Mahkemelerine başvurana tarihi olarak kabul 
edilir. 

İdari Makamların Sükûtu : 

(MADDE 9. — 1, İlgililer, haklarında idari dâvaya konu olabilecek bir üşlem veya eylemin yapılması 
için idari makamlara başvurabilirler. 

2< (Altmış gün içinde bir cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır, illgi'liıler altmış günün bittiği tarih
ten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay'a, İdare ve Vergi Mahkemelerine dava aça
bilirler. Bu süre içinde idarece verilen cevap kesin de gülse, dava «üresi işlemez. Dava açılmayan hailler :le 
davanın süreden reddi halinde, altmış günlük sürenin 'bitmesinden sonra yetkili idare makamlarınca cevap 
verilmesi halinde, cevabın tebliğinden itibaren dava açma süresi yeniden işlemeye başlar. 

3. Vergi Usul Kanununda yer alan Vergi hatalarının düzeltilmesi istemleri dışında, bu madde hüküm
leri vergi uyuşmazlıklarında uygulanmaz. ' 

Üst Makamlara Başvurma : 

iMADDE 10. — 1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması veya değiş
tirilmesi üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamlardan, idari dava açmak için belli 
olan ,süre içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. 

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır. 
3. İsteğin reddedllimesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar 

ve başvurana tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır. 
4- Vergi Usul Kanununda yer alan vergi hatalarının düzeltilmesi istemleri dışında bu madde hükümleri 

vergi uyuşmazlıklarında uygulanmaz. 

İptal ve Tam Yargı Davaları: 

MADDE 11. — İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay'a ve İdare ve Vergi 
Mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birilikte açabilecek
leri gibi, ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun 
yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan 
dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası aça'bilirler. Bu halde de ilgililerin 10 ncu 
madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır. 
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Çalışmaya Ara Vermede Süre : 

MADDE 8. — Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi; çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa, bu süreler, ara 
vermenin sona erdiği 6 Eylülden itibaren yedi gün uzamış sayılır. 

Görevli Olmayan Yerlere Başvurma : 

MADDE 9. — 1. Çözümlenmesi Danıştayın, İdare ve Vergi Mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, 
adli veya askeri yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki karar
ların bu ve bunlara karşı kanun yolları varsa süresi içinde olmak şartıyla bu yollara başvurulması üzerine veri
len kararların, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede dava açılabilir. Bu yer
lere başvurma tarihi, Danıştaya, İdare ve Vergi Mahkemelerine başvurma tarihi olarak kabul edilir. 

2. Adli veya askeri yargı yerlerine dava açılmış olması ve bu yargı yerlerinin görevsizlik kararının kesin
leşmesinden sonra birinci fıkrada yazılı otuz günlük sürenin geçirilmiş bulunması, bu kanunda öngörülen 
süreler içinde Danıştaya, İdare ve Vergi Mahkemelerine açılmış olan davaların süreden reddine neden olmaz. 

İdari Makamların Sükûtu : 

MADDE 10. — 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması 
için idari makamlara başvurabilirler. 

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten 
itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, İdare ve Vergi Mahkemelerine dava açabilirler. 
Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap'kesin değilse ilgili bu ceva'bı, isteminin reddi sayarak dava 
açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Dava açılmayan haller 
ile davanın süreden reddi halinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap 
verilmesi halinde, cevabın tebliğinden itibaren dava açma süresi yeniden işlemeye başlar. 

3. Vergi Usul Kanununda yer alan vergi hatalarının düzeltilmesi istemleri dışında, bu madde hükümleri 
vergi uyuşmazlıklarında uygulanmaz. 

Üst Makamlara Başvurma : 

MADDE 11. — 1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, 
değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, 
idari dava açmak süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini dur
durur. 

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 
3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve 

başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır. 
4. Vergi Usul Kanununda yer alan vergi hatalarının düzeltilmesi istemleri dışında bu madde hükümleri ver

gi uyuşmazlıklarında uygulanmaz. 

iptal ve Tam Yargı Davaları : 

MADDE 12. — İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve İdare ve Vergi Mahke
melerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını biriikte açabilecekleri gibi, ilk 
Önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına 
başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası seböbiyie doğan zararlardan dolayı icra 
tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11 nci madde uya
rınca idareye başvurma haklan saklıdır. 
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Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması : 

-MAIDDE 12. — 1. 'idari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylem
leri yazıh bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her hailde eylem tarihift-
den itibaren beş yı'l içinde ilgili idareye başvurarak haklaoni'n yerine getirilmesini istemeleri lazımdır. Bu is
teklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliği tarihinden ve altmış gün içinde 
cevap verilmediği takdirde, bu süremin bittiği tarihten itibaren" dava .süresi içinde dava açılabilir. 

1. Görevli olmayan yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görevden reddi halinde sonradan ida
ri yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen, idareye başvurma şartı aranmaz. 

Dilekçeler Üzerine ilk İnceleme : 

MADDE 13. — 1. Dilekçeler Danıştay'da Evrak Müdürlüğünce kaydedilir ve Genel Sekreterlikçe gö
revli Dairelere havale olunur. 

2. iDile'kçeler, îdare ve Vergi Mahkemelerinde ise Mahkeme Başkanının havalesi ile kaydolunur, 
3. Dilekçeler, Danıştayda Daire Başkanının görevlendireceği bir tetkik hâkimi, tdare ve Vergi Mah

kemelerinde ise Mahkeme Başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından : 
a) Görev ve yetki, 
b) İdari merci tecavüzü, 
c) Ehliyet, 
d) Husumet, 
e) 2 ve 4 ncü maddelere uygun olup olmadıkları, 
f) Süre aşımı, 
Yönlerinden sırasıyla incelenir. 
4. Dilekçeler bu yönlerden kanuna aykırı görülürse durum; görevli daire veya mahkemeye bir rapor ile 

bildirilir. 
5. İlk incelemeyi yapanlar, bu noktalardan kanuna aykırılık görmezler veya daire veya mahkeme ta

rafından ilk inceleme raporu yerinde görülmezse, tebligat işlemi yapılır. 
6. Yukarıdaki hususların ilk incelemeden sonra tespit edilmesi halinde de davanın her safhasında 

14 ncü madde hükmü uygulanır. 

İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar : 

MADDE 14. — 1. Danıştay veya idare ve Vergi 'Mahkemelerince yukarıdaki maddelerde yazılı husus
larda kanunsuzluk bulunduğu görülürse, 13 ncü maddenin; 

a) 3/a bendine göre adli ve askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine; idari 
yargının görevli olduğu konularda ise, görevli veya yetkili olmayan ma'hkemeye açılan davanın görev ve 
yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine, 

b) 3/c ve 3/f bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine, 
c) 3/d bendinde yazılı halde, dava dilekçesinin gerçek hasma tebliğ edilmesine, 
d) 3/e bendinde yazılı halde otuz gün içinde 2 ve 4 ncü maddelere uygun şekilde yeniden düzenlen

mek veya noksanları tamamlanmak yahut (c) bendinde yazılı hallerde, ehliyetli şahsın avukat olmayan 
vekili tarafından dava açılması ta'kdirinde otuz gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak 
üzere dilekçelerin reddine, 

e) 3/b bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine, 
Karar verilir. 
2. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştaya veya ilgili ma'hkemeye başvurma tarihi, mer

ciine başvurma tarihi olarak kabul edilir. 
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Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması : 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci maddesi 13 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme : 

MADDE 14. — 1. Dilekçeler Danıştayda Evrak Müdürlüğünce kaydedilir ve Genel Sekreterlikçe görevli 
dairelere havale olunur. 

2. Dilekçeler, tdare ve Vergi Mahkemelerinde ise Mahkeme Başkanının havalesi ile kaydolunur. 
3. Dilekçeler, Danıştayda Daire Başkanının görevlendireceği b'ir tetkik hâkimi, tdare ve Vergi Mahke

melerinde ise Mahkeme Başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından : 
a) Görev ve yetki, 
to) idari merci tecavüzü, 
c) Ehliyet, 
d) Husumet, 
e) 3 ve 5 nci maddelere uygun olup olmadıkları, 
f) Süre aşımı, 
yönlerinden sırasıyla incelenir. ı 
4. Dilekçeler bu yönlerden kanuna aykırı görülürse durum; görevli Daire veya Mahkemeye bir rapor 

ile bildirilir. 
5. 'İlk incelemeyi yapanlar, bu noktalardan kanuna aykırılık görmezler veya daire veya mahkeme tarafın

dan ilk inceleme raporu yerinde görülmezse, tebligat işlemi yapılır. 
6. Yukarıdaki hususların ilk incelemeden sonra tespit edilmesi halinde de davanın her safhasında 15 nci 

madde hükmü uygulanır. 

İlk inceleme Üzerine Verilecek Karar : 

MAlDDE 15. — Danıştay veya idare ve Vergi Mahkemeleıiince yukarıdaki maddenin 3 nfcü fıkrasında ya
zılı hususlarda Kanunla aykırılık görülürse, 14 ncü (maddenin; 

a) 3/a bendine göre aidi ve askeri yargının görevli, olduğu konularda açılan davaların reddine; idari 
yangınım görevli olduğu konularda ise, görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açıllan davanın görev ve yet
ki yönünden reddedilerek dava dosyasımn görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesinle, 

b) 3/c ve 3/f benltlertinlde yazda hallerde davanın reddine, 
c) 3/d bendine göre davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde, dava 

dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine, 
d) 3-/« bendinde yazılı halde ottuz gün içinde 3 ve 5 nci maddelere uygun şekilde yeniden ıdiüzenilen-

ırnıefc veya noksanları tamaımllıanınak yahut (c) bendinde yazdı hallerde, ehliyetlii şahsın avukat olmayan ve
killi (tarafından dava açılması (takdirinde otuz gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üze
re dilekçelerin reddine, 

e) (3/ıb bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine, 
Karar verilir. 
2. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştay'a veya ilgili mahkemeye başvurma tarihi, mer

ciine başvurma tarihi olarak kabul edilir. 
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3. Dilekçelerin 2 nci maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde, yeni dilekçeler için ayrıca, 
harç alınmaz. 

4. İlk inceleme üzerine Danıştayca verilen kararlara karşı bu maddenin l/d bendinde yazılı haller dı
şında düzeltme yoluna başvurulabilir. 

Tebligat ve Cevap Verme : 

MADDE 15. — 1. Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma 
davacıya tebliğ olunur. 

2. Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir. Bu
na karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında, davacının cevaplandırmasını gerek
tiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya, cevap vermesi için bir süre ve
rilir. 

3. Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap vermeye mec
burdurlar. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli mah
keme kararı ile onbeş günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesin
den sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. 

4. Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak 
iddia edemezler. 

Duruşma : 

MADDE 16. — 1. Danıştay ile idare ve Vergi Mahkemelerinde açılan iptal ve ikiyüzbin lirayı aşan 
vergi ve tam yargı davalarında davacının isteği üzerine duruşma yapılır. • 

2. Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların istemine ve ilgili mahkemenin kararına bağlıdır. 
3. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir. 

Duruşmalara İlişkin Esaslar : 

MADDE 17. — 1. Duruşmalar açık olarak yapılır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin gerekli kıl
dığı hallerde, görevli daire veya mahkeme karan ile, duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak ya
pılır. 

2. Duruşmaları Başkan yönetir. 
3. Duruşmada, ancak tarafların dilekçe ve savunmalarında ileri sürdükleri sebep ve deliller tartışılır. 

Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; 
hiçbiri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. 

4. Danıştayda görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten sonra 
savcı düşüncesini bildirir. Bundan sonra taraflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya son ve
rilir. 
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3. Dilekçelerin 3 noü maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde, yemi dilekçeler için ayrıca 
harç alınmaz. 

4. İlk inceleme üzerine Danıştay'ca verilen kararlara karşı bu maddenin l/d bendinde yazılı haler dı
şında düzeltme yoluna başvurulabilir. 

Tebligat ve Cevap Verme ; 

MADDE 16. — 1. /Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma 
davacıya tebliğ olunur. 

2. Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir. Bu
na karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikindi savunmasında, davacının cevaplandırmasını gerek
tiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya, cevap vermesi için bir süne veri
lir. 

3. Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içimde cevap verebilirler. Bu 
süre, ancak haklı sebepleri bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli mahkeme kararı ile 
dbuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olımak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzat
ma talepleri kabul edilmez. 

4. Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere 'dayanarak hak 
iddia edemezler. / 

5. Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri ile ilgili işlilerde yetkili mer
cilerce gönderilen dosyalar Belediye • başkanlarının düşmesine ilişkin ise belediye başkanlarının, belediye mec
lislerimin veya il genel meclislerimin feshi istemine iişkıin ise meclis başkamvekiimin, dermeklerin feshine iliş
kin dosya'lar dermek başkanınım savunması otuz gün içinde alındıktan somra tekemmül eder. Kanunlaırda 
gösterilen süreler bu tarihten sonra işlemeye basılar. 

Duruşma : 

MADDE 17. — 1. Danıştay ile İdare ve Vergi Mahkemelerimde açılan iptal ve ikiyüz bin lirayı aşan 
tam yargı davaları ile tarhedilem vergi, resim ve harç larla benzeri mali yükümler ve burularım zam ve cezala
rı toplamı ikiyüz bin lirayı aşan vergi davalarımda, taraflardan birimim isteği üzerime duruşma yapılır. 

2. Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili Bölge îdare Mah
kemesi kararına bağlıdır. 

3. Duruşma, dava dilekçesi ile savunmalarda isıtenebilir. 
4. Danıştay ve mahkemeler kendiliğin den duruşma yapıtaıasiına karar verebilir. 
5. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir. 

Duruşmalara ilişkin Esaslar : 

MADDE 18. — 1. Duruşmalar açık olarak yapılır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğimin gerekli kıl
dığı hallerde, görevli daire veya mahkeme kararı ile, duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır. 

2. Duruşmalaıri Başkan yönetir. 
3. Duruşmalarda, taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları din

lenir; biç biri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. 
4. Danıştay'da görülen davaların duruşmalarında savcımın bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten son

ra savcı yazılı düşüncesini açıklar. Bundıam sonra taraflaıra son olarak ae diyecekleri sorulur ve duruşmaya 
son verilir. 
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5. Duruşimalı işlerde savcılar, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti yapılmasını yahut işlem dos
yasının getirtilmesini istedikleri takdirde, bu istekleri görevli daire tarafından kabul edilmezse, işin esası 
hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce bildirirler. 

Durulmalı İşlerde Karar Verilmesi : 

MADDE 18. — Duruşma yapıldıktan sonra aynı gün, zaruret halinde ohbeş gün içinde karar verilir. 
Ara kararı verilen hallerde, bu kararın yerine getirilmesi üzerine, dosyalar öncelikle incelenir. 

Dosyaların İncelenmesi : 

MADDE 19. — 1. Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara aıit her çe
şit incelemeleri kendilklerinden yaparlar. Mıalhikemeler belirlenen süre içinde Kuzum gördükleri evrakın gön
derilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyöbiliırfer. Bu hususta-
ıkli kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Hatklı sebeplerin bulunması hainde bu 
süre, bir defaya mahsus lotaıafc üzere uzatılabilir. 

2̂  Taraflardan bitri ara kararının! icaplarını yerine ıgdtirmediği takdirde, Ibu durumun verilecek (karar 
üzerünıddki etkisi mahkemece önceden takdir edilir ve ara kararında bu husus ayrıca belirtilir. 

3. Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine veya yüksek (menfaatlerine veya Devfetira güven
liği ve yüksek menıfaalfcleriyle 'birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, Başbakan veya iligili Balkan:, gerek
çesini Ibiidirımielk suretiyle, söz konusu ibilgi ve belgeleri vermeyebilir,! 

4, Getirtilen veya idarece gönderilen gizli belge ve dosyalar taraf 'veya vekillerine incelettirilmez. 

Sonradan İbraz Olunan Evrak ve Belgeler : 

MADDE 20, — Dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmeyen müstbit evrak ve belgeler, bunların vak
tinde übraz edilmelerine imkân bulunmadığına mahkemece kanaait getirilirse, kabul ve diğer tarafa telbliğ 
edilir. iBu evrak ve belgeler duruşmada ibraz ediilir ve 'diğer taraf cdvabını hemen vereMIeceğini Ibeyan ©der 
veya cevap vermeye lüzum görmezse, ayrıca tebliğ edilmez. 

Davaların Karara Bağlanması : 

'MADDE 21. — 1. Konuların aydınlandığına mahkeme ıkarar verince meseleler sırasıyla oya konulur ve 
karara bağlanır. 

2. (14 ncü maddede sayılan sebeplerden biri ile veya yargılama usullerine ilişkin meselelerde azınlıkta 
kalanlar işin esası hakkında da oylarını kullanırlar. Azınlıkta kalanların görüşleri, Ikarıadarın altına yazdır. 

Tutanaklar : 

MADDE 22. — Her dava dosyası için görüşmelere katılan Başkan ve üyelerin, Danıştayda düşünce veren 
savcının, tetkik hâkiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konu
sunu ıvd verilen (kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu 
tutanaklar görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarımda saklanır. 

Kararlarda Bulunacak Hususlar : 

MADDE 23.* — Kararlıarda : 
a) Tarafların ve varsa velkillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri, 
b) Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin özelti, isteğinin sonucu ile davalının 

savunmasının özeti, 
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5. Duruşmalı işlerde savcılar, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti yapılmasını yahut işlem dosya
sının getirilmesini istedikleri takdirde, bu istekleri görevli daire veya kurul tarafındain kabul edilmezse, 'işin 
esası hakkında ayrıca yazılı olarak düş/ünce bildirirler. 

Duruşmalı İşlerde. Karar Verilmesi: • 

MADDE 19. — Duruşma yapıldıktan sonra aynı gün, bu mümkün olmazsa gerekçesiyle birlikte otuz 
gün içinde karar vtriliir. Ara kararı verlilien hallerde, bu kararın yerine getirilmesi üzerine, dosyalar öncelik
le incelenir. 

Dosyaların İncelenmesi : 

MADDE 20. — Tasarının 19 ncu maddesi 20 nci (madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Sonradan İbraz Olunan Evrak ve Belgeler : 

MADDE 21. — Tasarının 2Q nci maddesi 21 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Davaların Karara Bağlanması : 

MADDE 22. — 1. (Konular aydınlandığında meseleler sırasıyla oya konulur ve karara bağlanır. 

2, 15 noi maddede sayılan sebeplerden biri ile veya yargılama usullerine ilişkin meselelerde azınlıkta ka
lanlar işin esası hakkında.da oylarım kullanırlar. Azınlıkta kalanların görüşleri, kararların altına yazılır. . 

Tutanaklar : 

MADDE 23. — Tasarının 22 nci maddesi 23 noü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Kararlarda Bulunacak Hususi aı- : . 

MADDE 24. — Kararlarda : 
a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin' ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri, 
b) Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti, isteğinin sonucu ile davalının 

savunmasının özeti, 
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c) Danıştayda görülen davalarda tetkik hâkimi ve savcının ad ve soyadları dle savcının düşüncesi, 
d) Duruşmah davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve vekil veya 

temsilcilerinin ad ve soyadları, 
e1) Kararın dayandığı kanuni ve hukuki sebepler ile gerekçesi, hüküm ve tazminat davalarında hükme

dilen tazminatın ımliiktan, 
f) Yargılama güderleri 'ile vekâlet ücretinin hangi tarafa yükletildiği, 
g) Kararın tarihi ve oybirliği ile imi, oy çokluğu ile mi verildiği, 
h) Kararı veren mahlkeme Başkan ve üyelerinin veya hâkimin ad ve soyadları ve imzaları ve varsa ay

rışık oyları, 
i) Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası, 
Belirtilir. 

Kararların Saklanması ve Tebliği : 

MADDE 24. — Kararların mahkeme Başkanı ve üyeleri veya hâkimi tarafından 'imzalı asıllarından biri, 
karar dosyasına, diğeri de dava dosyasına 'konur* Mahkeme miühürü ve Başkan yahut hâkim imzasıyla tas
dikli birer örneği de mahkemece taraflara tebliğ edilir. 

Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik : 

MADDE 25. — 1. Dava esnasında ölüm veya herhangi - bir sebeple tarafların Ücişililk veya niteliğinde 
değişiklik olursa, davayı takip hak'kı kendisine geçenin başvurmasına kadar; gerçek kişilerden olan tarafın 
ölümü halinde, idarenin mirasçılar «aleyhine takibi yenilemesine kadar, dosyanın 'işlemden kaldırılmasına il
gili mahkemece karar verilir. 

2. Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresin 'bildirilmesine kadar dava 
dosyası işlemden kaldırılır; 

3. İşlemden kaldırılan dosyalara ait davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ise, bu ka
rarlar kendiliğinden hükümsüz ıkalır. 

4. Dosyaların işlemden kaldırılmasına ait kararlar diğer tarafa tebliğ edilir. 

İdari Yargı Kararlarının Sınırı : 

MADDE 26. — Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak: 
yerine getirilmesini sınırlayacak veya siyasal tercihleri denetleyecek tarzda ktulamlıamaz;.: İdari eylem ve iş
lem niteliğinde" veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı karan verilemez. 

Yürütmenin Durdurulması : 

MADDE 27. — 1. Danıştayda veya idare mahkemelerinde idari dava açılması veya kanun yollarına başvur-
rulması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. 

2. Danıştay veya idare mahkemeleri, idari işlemin uygulanması halinde telâfisi güç veya imkânsız za
rarların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, 
gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. 

3. Savaş ve sıkıyönetim halleri ile olağanüstü hallerde, Sıkıyönetim ve* olağanüstü halin ilan edildiği 
bölgelerde görevli olan veya sonradan bu bölgelerde görevlendirilen kamu personeli hakkında alınan idari 
işlemler ile grev ve lokavt ertelenmesi, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin ertelenmesi, dernek ve kuruluşların 
kapatılması veya faaliyetten men edilmesi kararlarına rlişflcin iptal davalarında yürütmeyi durdurma kararı 
verilemez. 
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c) Danıştayda görülen davalarda tetkik hâkimi ve savcının ad ve soyadları ile savcımn düşüncesi, 
d) Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve vekil veya 

temsilcilerinin ad ve soyadları, 
e) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi, hüküm ve tazminat davalarında hükmedilen tazmi

natın miktarı, 
f) Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği, 
g) Kararın tarihi ve oy birliği ile mi, oy çokluğu ile mi verildiği, 
h) Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hâkimin ad ve soyadları ve imzaları ve varsa ay

rışık oyları, 
ı) Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası, 
Belirtilir. 

Kararların Saklanması ve Tebliği : 

MADDE 25. — Kararların mahkeme başkanı ve üyeleri veya hâkimi tarafından imzalı asıllarından biri, 
karar dosyasına, diğeri de dava dosyasına konur; mahkeme mührü ve başkan yahut hâkim, Danıştayda daire 
veya kurul başkam veya görevlendireceği tetkik hâkimi imzasıyla tasdikli birer örneği de taraflara tebliğ 
edilir. 

Tarafların Kişilik Veya Niteliğinde Değişiklik : 

MADDE 26. — 1. Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde değişik
lik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; gerçek kişilerden olan tarafın ölümü 
halinde, idarenin mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine kadar, dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahke
mece karar verilir. Dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemiş ise varsa yürütmenin durdurulması kararı 
kendiliğinden hükümsüz kalır. 

2. Yalnız öleni ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal edilir. 
3. Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresin bildirilmesine kadar dava 

dosyası işlemden kaldırılır ve varsa yürütmenin durdu rulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. 
4. Dosyaların işlemden kaldırılmasına ait kararlar diğer tarafa tebliğ edilir. 

Yürütmenin Durdurulması : 

MADDE 27. —•- 1. Danıştayda veya İdare Mahkemelerinde idari dava açılması veya kanun yollarına baş
vurulması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz, 

2. Danıştay veya idari Mahkemöleri, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zarar
ların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, ge
rekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir. 

3. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir. 
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4. Yürütaeh'inı durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikli© incdenir,; 
5. Yürü'tanenlio durclurutaısına karar verilen davalarda, her doksan günde ibür yürütmenin durdurulması 

flcararı yenideni incelenerek devam edip etmeyeceğine (karar verilir. 
6i Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verdir; ancak, durumun gereklerine göre temi

nat aranmayabilir. YürÜtmönıin durdurulması istemi davalarda 15 nci maddede yazılı sureler kısaltılabilece-
ği gilbi, tdbüğinı memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir, 

1A Taraflar anasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulıması hakkında 
karar veren daire veya mahkemece çö2ftımltenıir. 

8. Adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz. 
9. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, ıtarh edlilen vergi, resim 

ve harçlar 51e1 ıbenzeri yüfcürnlıüilüMerİn ve bunların zam ve cezalarının dalva konusu edilen bölümünün tahsil 
işlemlerini durdurur. îhtirazi kayıtla verilen (beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden 
doflayı açılan davalar, tahsil 'istemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmemin durdurulması istenebilir. 

Kararların Sonuçları : 

MADDE 28. — Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin kesinleşen kararlarının 
icaplarına göre idare, alltımıış. günı içinde işlem veya eylem tesis ötmeye medbu^durs; 

2. Tam yargı davaları hakkındaki kararlar genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. 
3. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre -eylem veya işlem te

slis edilemeyen hallerde idare aleyhine ilgili mahkemede tnıaddi ve manevi tazminat davası açılabilir. 
4. Mahkeme kararlarının alttaış gün içinde kamu görevlilerince1 kasden yerline 'getirilmemesi halinde ilgili, 

idare aleyhine dava açılabileceği gübi kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası 
açabilir.; 

5. Vergi uyuşmazlıklarına ilişiklin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara göre tes
pit edilecek vergi, resim, harçlar ve Ibenızöri mali yükümlülükler ile zam ve cezaların miktarı ilgili idarece 
mükellefe bildirilir. 

6< Tazminat ve vergi davalarında kararın idareye tebliğinden 'itibaren infazın gecikmesi sebebiyle ida
rece kanuni gecikime faizi ödenir. 

Açıklama : 

MADDE 29. — 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar 
yeterince açık değilse, yahult birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her biri kararın açık-
ılanmasınıı veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir. 

2. Açıklama dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazla verilir.: 
3. Kararı vermiş olan daire veya mahkeme işi inceler ve gerek görürse dilekçenin bir örneğini, belir

leyeceği süre 'içinde cevap vermek üzere, karşı tarafa tebliğ eder, cevap iki nüsha olarak verilir. Bunlardan 
biri, açıklama veya aykırılığın kaldırılmasını isteyen tarafa gönderilir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 312) 



- 21 -

(Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

4. Yürütmenin durdurulmasına doksan gün için karar verilebilir. Tarafların istemi üzerine gerekçeli ola
rak yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi mümküödür. Yürütmenin durdurulmasına karar veri
len davalar, tekemmül etmelerinden itibaren altmış gün içinde esastan karara bağlanır. Aksi halde yürütmenin 
durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. 

5. Yürütmenin durdurulması karadan teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre teminat 
aranmayabilir. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılacağı gibi, 
tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir. 

6. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında ka
rar veren daire veya mahkemece çözümlenir. 

7. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz. 
8. Vergi Mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve 

harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlem
lerini durdurur. Ancak 6 ncı maddeye göre işlemden kaldırrian vergji davası dosyalarında tahsil işlemi devam 
eder. Ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan İşlemlerle tahsilat işlemlerinden dofeyi açılan dava
lar, 'tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir, 

9. Savaş halinde yürütmenin durdurulmasına karar verilemez, 
10. Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde; sıkıyönetim ve olağanüstü halin ilan edildiği bölgelerde gö

revli olan veya sonradan bu bölgelerde görevlendirilen kamu personeli hakkında yapılan idari işlemler ile, sı
kıyönetim veya olağanüstü halin üan edildiği bölgelerde grev ve lokavtların ertelenmesi, toplantı ve gösteri yü
rüyüşlerimin ertelenmesi, dernek ve kuruluş'lann kapatılması veya faaliyetten menedilmesi kararlarına ilişkin 
davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. 

Kararların Sonuçları : 

MADDE 28. — 1. Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürüt
menin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre, en geç altmış gün içinde işlem tesis etmeye veya 
eylemde bulunmaya mecburdur. 

2. Tam yargı davaları hakkındaki kararlar genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. 
3. Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edil

meyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili İdari Mahkemede maddi ve ma
nevi tazminat davası açılabilir, 

4. Mahkeme kararlarının altmış gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, 
idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası aça
bilir. 

5. Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının 'idareye tebliğinden sonra bu kararlara göre tespit 
edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam ve cezaların miktarı ilgili idarece mükellefe 
bildirilir. 

6. Tazminat ve vergi davalarında kararın idareye tebliğinden İtibaren infazın gecikmesi sebebiyle ida
rece kanuni gecikme faizi ödenir. 

Açıklama : 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen beninısenntiştir, 
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4. Görevli daire veya mahkemenin- ıbu husustaki ıkaraırı, taraflara tebliğ olunur. 
5. Açıklama veya aykırılığın kaldırılması, karanın yerine getirilmesine kadar istenebilir. 

Yanlışlıkların Düzeltilmesi : 

MADDE 30. — 1. İki tarafın adı ve soyadı ile sıfattı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hü
küm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeMtaıesi de istendbiliir. 

2. 29 ncu maddenin son fıkrası dışında kalan hükümleri, ibu istekler hakkında da uygulanır. 
3. Yanlışlıkların düzel!ti!mesiine karar verilirse, düzeltme ilâmın altına yazılır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Uygulanacağı Haller : 

MADDE 31. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hâkimin davaya bakmaktan memnuiyeti 
ve reddli, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, 
teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespitli, yargılanma giderleri, adli yardım hallerinde ve du
ruşma sırasında tarafların mahkemenin sükûnunu ve inzibatına bozacak tıareke'tlerine karşı yapılacak işlem
lerine karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri, 

Uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İdari Davalarda Yetki ve Bağlantı ile Görevsizlik ve Yetkisizlik Halinde Yapılacak İşlemler 

İdari Davalarda Genel Yetki : 

MADDE 32. — U Göreve ilişiklin hükümler saklı kalmak şaırtıyla ibu Kanunda veya özel kanunlarda 
yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yötkıili idare mahıklemesi, daıva konusu olan idari 
işlemi idari sözleşmeyi yapan idari merciin ibuilunduğu yerdleM idare mahkemesidir. 

% Bu Kanunun uygulanımıasındia yetki kaimu düzenindendfırü Ancak, idari sözleşmelerde, sözleşme ile yet
kili mahkeme Ibelirlenelbillir. 

Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki : 

iMADDE 33.j — 1. Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ligM davalarda yetkili maihkeme, kamu 
görevlilerinin yeni görev yeri idare mahkemesidir. 

2. Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uızaklaştırilm'aiları lie 
ilgili davalarda yetkili maihkeme, kamu görevlsSinıin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir. 

3., Kamıu göreviılerinıin parasal halkları ile ilgili konulardan doğan davalarda yetkili mahkeme, kamu 
göreviisliniin görevi bulunduğu yer idare mahkemesidir. 

Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki : 

MADDE 345 — İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskân gibi taşınmaz malarla ilgili 
mevzuatın uygulanmasında veya ıbuniara ibağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda 
yetkili mahkeme, taşınmaz malların bulunduğu yer idare malhkemesidiir. 

Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki : 

MADDE 35̂  — Eikoyma ve istknıval »gülbi taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili maihkeme, taşınır mal 
bulunduğu yer idare mahkemesidir. 
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Yanlışlıkların Düzeltilmesi : 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Uygulanacağı Haller : 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

lKİNCt BÖLÜM 

idari Davalarda Yetki ve Bağlantı ile Oörevsizlik ve Yetkisizlik Halinde Yapflacak İşlemler 

İdari Davalarda Genel Yetki: 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki : 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Taşınmaz Mallara ilişkin Davalarda Yetki : 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi aynen benimsenmiştir, 

Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki : 

MADDE '35. — Tasarının 35 nci maddesi aynen benimsenmiştir, 
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Tam Yargı Davalarında Yetki : 

MADDE 36. — İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yangı davalarında yetkili mahkeme, sı
rasıyla : 

a) Zararı doğuran idari işlemi incelemeye yetıkili, 
b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, 

hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer, 
c) Diğer hallerde davacının bulunduğu yer, 
İdare Mahkemesidir. 

Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki •' 

MADDE 37. — Bu Kanuna göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme •: 
a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile zam ve cezaları tahakkuk 

ettiren, 
b) (Amme 'Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uygulanmasında, ödeme eminini düzenleyen, 
c) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan, 
Dairenin bulunduğu yerdeki Vergi Mahkemesidir. 

Bağlantılı Davalarda Yetki : 

İMADDE 3'8. — 1. İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi veya Danıştay'a veya 'birden fazla İdare veya 
Vergi Mahkemelerine açılmış bulunan davalarda bağlantının varlığına taraflardan birimin isteği üzerine ve
ya doğrudan doğruya mahkemece karar verilir. 

2. Bağlantılı davalardan birinin Danıştay'da bulunması halinde dava dosyası Danıştay'a gönderilir. 
3. Bağlantılı davalar, değişik Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevrelerindeki mahkemelerde bulunduğu 

takdirde dosyalar Danıştay'a gönderilir, 
4. Bağlantılı davalar aynı Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresindeki mahkemelerde bulunduğu 

takdirde dosyalar o yer Bölge İdare Mahkemesine gönderilir. 

Bağlantının Danıstayca İncelenmesi : 

MADDE 39. — 1. Danıştayın dava konusu uyuşmazlığı incelemeye yetkili dairesi, dava dosyalarını 
öncelikle ve ivedMikle inceler ve karar verir. 

2, Danıştay bağlantının bulunduğuna karar verdiği takdirde:. 
a) Davalardan biri Danıştay'da açılmış ve çözümlenmesi Danıştayın görevine dahlil bir üyuşmazflıikla 

ilgili ise, davaların tümü Danıştay'da birleştirilerek görülür ve durum ilgili mahkemelere ve taraflara bildiri
lir. 

b) Davaların çözümlenmesi, ayrı Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresindeki İdare ve/veya Ver
gi Mahkemelerinin görevlerine giren U'yuşmazlıMarla, ilgili ise, Danıştay'ın ilgili dairesti yetkili mahkemeyi 
kararında belirtir ve dosyaları bu mahkemeye göndererek diğer mahkemeye veya mahkemelere durumu 
bildirir. Yetkili mahkeme de durumu ilgililere duyurur. 

c) Danıştay'ca verilen karar bağlantı bul'unmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemelere geri gön
derilir. 

Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi .' 

MADDE 4Q. — 1. (Bölge İdare Mahkemesi bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedillMe inceler 
ve kararını verir. Bölge İdare Mahkemesince verilen karar, bağlantının bulunduğu yolunda ise, yetkili 
mahkeme kararda belirtilmek suretiyle dosyalar yetkili mahkemeye gönderilir. Durum ayrıca diğer mahke
meye de duyurulur, Yetkü kılman mahkeme durumu ilgililere bildirir., 

Milli Güvenlik Konseyü l(S,'Sayısı <: 3)12) 



— 25 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Bttiği Metin) 

Tam Yargı Davalarında Yetki : 

MADDE 36. — İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sı
rasıyla : 

a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili, 
b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hiz

metin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer, 
c) Diğer hallerde davacının ikametgâhının bulunduğu yer, 
İdare Mahkemesidir. 

Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki : 

MADDE 37. — Bu Kanuna göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme : 
a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk efitiren, zam ve 

cezaları kesen, 
b) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen, 
c) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan, 
Dairenin bulunduğu yerdeki Vergi Mahkemesidir. 

Bağlantılı Davalarda Yetki : 

MADDE 38. — Tasarının 38 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Bağlantının Danıştayca İncelenmesi : 

MADDE 39. — 1. Danıştaym dava konusu uyuşmazlığı incelemeye yetkili dairesi, bağlantılı dava dos
yalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve karar verir. 

2. Danıştay bağlantının bulunduğuna karar verdiği takdirde : 
a) Davalardan biri Danıştayda açılmış ve çözümlenmesi Danıştaym görevine dahil bir uyuşmazlıkla ilgili 

ise, davaların tümü Danıştayda birleştirilerek görülür ve durum ilgili mahkemelere ve taraflara bildirilir. 
b) Davaların çözümlenmesi, ayrı Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresindeki îdare veya Vergi Mahke

melerinin görevlerine giren uyuşmazlıklarla ilgili ise, Danıştaym İlgili dairesi yetkili mahkemeyi kararında 
belirttir ve dosyaları bu mahkemeye göndererek diğer mahkemeye veya mahkemelere durumu bildirir. Yetkili 
mahkeme de durumu ilgililere duyurur. 

c) Danıştayca verilen karar bağlantılı bulunmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemelere geri gönderi
lir. 

Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi : 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 
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2, Bölge İdare Mahkemesince verilen karar bağlantı olmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemelere 
geri gönderilir. 

Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmemesi : 

MADDE 41. — Bağlantı iddiaları malıkemelerce kabul edilmediği takdirde, bu hususta verilen ara kara
rı taraflara tebliğ edilir. Taraifılar, Tebliğ tarihimden itibaren onbeş gün içertisinlde, aynı yargı çevresindeki 
mahkemeler için o yer Bölge tdare Mahkemesine, 38 noi maddenin 2 ve 3 ncü fıkrasındaki dunuırml'arla il
gili davalar için Danıştay'a başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine Bölge tdare Mahkemesi veya Da
nıştay görevli Dairesince durum, yukarıdaki maddelerde yazılı usullere göre incelenerek karara bağlanır. 

Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar : 

MADDE 42. — 1. ıBağl'antının varlığı yolunda 1 dare ve Vergi Mahkemelerince veya bu konuda yapı
lacak itiraz üzerine Bölıge tdare Mahkemesi veya Danıştay'ca bağlantı hakkında karar verilinceye kadar 
usuli işlemler durur. 

2. Bağlantıya ilişkin işlemler sonuçlandırıldıktan sonra bu davalara bakmakla yetkili kılınan mahke
me veya Danıştay, davalara bırakıldığı yerden devam eder. 

3. Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki Bölge tdare Mahkemesi ve Danıştay kararları kesim
dir. 

Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlem : 

IMADDE 43. — 1. İdare ve Vergi Mahkemeleri, idari yargının görev alanına giren bir davada görev
sizlik veya yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verirlerse dosyayı Danıştay'a veya görevli ve yetkili 
İdare veya Vergi Mahkemesine gönderirler. 

a) Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danışitay, davayı görevi içinde »görmezse dosyanın yet
kili ve görevilli Mahkemeye gönderilmesine karar verir. 

b) Görevsizlik ve yetkisizliık sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme kendisinii görevsiz ve yetkisiz 
gördüğü takdirde, söz konusu mahkeme ile ilk yetkisizlik kararını veren mahkeme aynı Bölge tdare Mah
kemesinin yargı çevresinde ise, uyuşmazlık Blöllge tdare Mahkemesince, aksi halde Danıştay'ca çözümlenir. 

2. Görev ve yetiki uyuşmazlıklarında Danıştay ve Bölge tdare Mahkemesince verilen kararlar ilgili mah
kemelere bildirilir ve bu husus taraflara tebliğ olunur. 

3. Danıştay ve Bölge tdare Mahkemesince görev ve yetki uyuşmazlıMan ile ilgili olarak verilen karar
lar kesindir. 

4. Bu madde hükümleri gereğince verilen kararlar ile görevli veya yetlklii kılınan mahkemeye yenirden 
dava açılması hailinde yeniden harç alınmaz. 

Merci Tayini : 

, MADDE 44. — 1. Yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına fili veya hukulkıi bir engel çıktığı veya 
iki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt edildiği veya tilki mahkemenin de aynı davaya bakma
ya yetk'ilii olduklarına karar verdikleri hallerlde, dava dosyaları, tarallaıron veya mahkemelerin istemıi üzerine 
merci tayinli içlin : 

a) Uyuşmazlığın aynı yargı çevresindeki mahkeme veya mahkemeler arasında çikiması halinde, o yar
gı çevresindeki Bölge tdare MaJhikemesine, 

b) sair haillerde Danıştay'a, 
Gönderilir. 
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Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmemesi : 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlem : 

MADDE 43. — 1. İdare ve Vergi Mahkemeleri, idari yargının görev alanına giren bir davada görevsizlik 
veya ydtkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verirlerse dosyayı Danıştay a veya görevli ve yetkili idare veya 
Vergi Mahkemesine gönderirler. 

a) Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay, davayı görevi içinde görmezse dosyanın yetkili 
ve görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir. 

b) Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme kendisini görevsiz veya yetkisiz 
gördüğü takdirde, söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya yetkisizlik kararını veren mahkeme aynı Bölge 
tdare Mahkemesinin yargı çevresinde ise, uyuşmazlık Bölge İdare Mahkemesince, aksi halde Danıştayca çö
zümlenir. 

2. Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay ve Bölge idare Mahkemesince verilen kararlar ilgili mah
kemelere bildirilir ve bu husus taraflara tebliğ olunur. 

3. Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesince görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak verilen kararlar 
kesindir, 

4. Bu madde hükümleri gereğince verilen kararlar ile görevli ve yetkili kılınan mahkemeye yeniden dava 
açılması halinde harç alınmaz. , 

5. Görev ve yetki itirazı; itiraz ve temyiz dahil olmak üzere davanın her safhasında yapılabileceği gibi, 
bu husus Danıştay ve mahkemelerce de kendiliğinden de gözönünde tutulur. 

Merci Tayini : 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi aynen benimsenmiştir, 
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2. Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi görevli ve yetkili mahkemeyi kararlaştırır. 
3. Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesinin 'bu konuda vereceği kararlar kesindir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kararlara Karşı Başvuru Yolları 

İtiraz : 

MıADDB 45. — 1. İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimli olarak verdiği ve nihai kararlara karşı otuz 
gün içinde mahkemenin bulunduğu yargı çevresinin Bötge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir. 

2. İtiraz, Temyizin şekil ve lisulerine tabidir. 
3. fBöilge İdare Mahkemesi evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen 

bilgiyi yeter görürse veya itiraz sadece hukuki noktalara ilişkin ise veya itiraz olunan karardaki maddi yanlış
lıkların düzeitimesi müm'kün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahikikaltı ken
disi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. 

4. flBöllge İdare Mahkemesinin kararları kesindir; Temyiz yoluna başvurulamaz. 
5. Tek hakimli mahkemede hüküm veren hâkim, aynı davanın itiraz yoluyla Bölge İdare Mahkemesince 

incelenmesinde bulunamaz. 

Temyiz : 

MADDE 46, — İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde Danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir. 

Temyiz Edilemeyecek Kararlar : 

MADDE 47. — 1, İdare ve vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdiği kararlar temyiz edilemez. 
2. Mükellefiyetin mevzuuna, esasına, şekline, muafiyet ve istisna hükümlerine ilişkin vergi uyuşmazlıkla

rında tek hâkimle verilen kararlar Danıştayda temyiz edilebilir. 

Temyiz Dilekçesi : 

MİADDE 48. — 1. Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitalben yazılmış dilekçeler ile yapılır. 
2. Temyiz dilekçelerinin 2 nci madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir. 
3. Temyiz dilekçeleri Danıştaya gönderilmek üzere kararı veren mahkemeye verilir ve bu mahkemece kar

şı tarafa telbliğ edilir. Karşı tarat tebliğden i'tübaren on beş gün içerisinde cevap verebilir. Cevap verenin tem
yiz halklu 'bulunmasa ibile düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyiz isteminde bulunalbilir. Bu takdirde Ibu di
lekçe temyiz dilekçesi yerine geçer. 

4. Kararı veren mahkeme, cevap dilekçesi verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi lis
tesine 'bağlı olarak Danıştaya gönderir. 

Kararın Bozulması : 

MADDE 49. — 1. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay : 
a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, 
b) Hukuka aykırı karar verilmesi, 
c) Usul hüküm ve kurallarına uyulmamış olunması, 
Sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kararlara Karşı Başvuru Yolları 

İtiraz : 

MADDE 45. — 1. İdare ve Vergi Mahkemelerinin tek hakimli olarak verdiği nihai kararlara karşı tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içinde mahkemenin bulunduğu yargı çevresinin Bölge tdare Mahkemesine itiraz 
edilebilir. 

2i İtiraz, temyizin şekil ve usullerine tabidir. 
3. Bölge tdare Mahkemesi evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen 

bilgiyi yeter görürse veya itiraz sadece hukuki noktalara ilişkin ise veya itiraz olunan karardaki maddi yan
lışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı 
kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. 

4. Bölge tdare Mahkemesinin kararları kesindir; temyiz yoluna başvurulamaz. 
5. Tek hakimli mahkemede hüküm veren hâkim, aynı davanın itiraz yoluyla Bölge tdare Mahkemesince 

incelenmesinde bulunamaz. 

Temyiz •' 

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

Temyiz Edilemeyecek Kararlar : 

MADDE 47. — tdare ve Vergi Mahkemelerinin tek hâkimle verdiği kararlar temyiz edilemez. Ancak, 
mükellefiyetin mevzuuna, esasına, şekline, muafiyet ve istisna hükümlerine ilişkin vergi uyuşmazlıklarında 
tek hâkimle verilen kararlar Danıştayda temyiz edilebilir 

Temyiz Dilekçesi : 

MADDE 48. — 1. Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır. 
2. Temyiz dilekçelerinin 3 ncü madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir. 
3. Temyiz dilekçeleri Danıştaya gönderilmek üzere kararı veren mahkemeye verilir ve bu mahkemece 

karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğden itibaren otuz gün içerisinde cevap verebilir. Cevap veren, 
kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile; düzenleyeceği dilekçesinde temyiz isteminde bulunabilir. Bu tak
dirde bu dilekçe temyiz dilekçesi yerine geçer. 

4. Kararı veren mahkeme, cevap dilekçesi verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi lis
tesine bağlı olarak Danıştaya gönderir. 

Kararın Bozulması : 

MADDE 49. — 1. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay : 
a) , Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, 
b) Hukuka aykırı karar verilmesi, 
c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması, 
Sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar, 
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2. Temyiz incelemesi sonunda maddi vakıalar hakkında edinilen 'bilgi yeter görülürse veya uyuşmazlık sa
dece hukuki noktalara ilişkin ise veya karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise karar bozulmak
la 'beralber işin esası 'hakkında da karar verilir. 

3. Yukarıdaki fıkra uyarınca Danıştayca işin esası hakkında karar verilmesi mümkün olmayan hallerde 
karar 'bozularak dosya, kararı veren ma'h'kemeye gönderilir. Mahkeme, bozma kararına uyduğu takdirde dos
yayı öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir. 

4. Mahkeme bozmaya uymayarak önceki kararında ısrar ederse, ısrar kararının ilgili tarafından temyizi 
halinde, dava, konusuna göre tdare veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca incelenir. İlgili Danıştay Da
va Dairesinin kararına uyulursa 'mahkemenin kararı bozulur; aksi halde onaylanır. 

5. Kararların kısmen onaylanması ve kısmen bozulması hallerinde kesinleşen kısım Danıştay kararında be
lirtilir. 

Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem : 

MADDE 50. — Temyiz incelemesi sonucunda esas hakkında Danıştayca verilen karar, dosyayla birlikte 
kararı veren mahkemeye gönderilir. Dosyanın mahkemeye gelmesi üzerine, Danıştay kararı mahkeme tarafın
dan yedi gün içinde taraflara .'tebliğ edilir. Tebliğ giderleri temyiz dilekçesi ile birlikte temyiz isteminde bu
lunanlardan peşin olarak alınır. 

Kanun Yararına Bozma : 

MADDE 51. — 1. Bölge İdare Mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince verilip Danıştay
ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki 'hukuka aykırı bir sonucu 
İfade edenler, Adalet, İçişleri ve Malıiye bakanlıklarının göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsav
cı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir. 

2. Temyiz isteği Danıştayca yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma karart, 
daha önce kesinleşmiş olan mahkeme kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz. 

3, Bozma kararının bir örneği ilgili Bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazetede yayımlanır. 

Temyiz Veya İtiraz İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması : 

MADDE 52. — Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması mahkeme kararlarının yürütülmesini dur
durmaz. Ancak, gerekli hallerde mahkeme kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilebilir. 

Yargılamanın Yenilenmesi : 

MADDE 53. — 1. Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı 
sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir : 

a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edile
meyen bir 'belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması, 

b) Karara esas olarak alınan (belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir 
makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da, yargılama
nın yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi hulunmamış olması, 

c) Karara esas olarak alınan bir ilâm hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan 
kalkması, 
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2. Temyiz incelemesi sonunda maddi vakıalar hakkında edinilen bilgi yeterli görülürse veya uyuşmazlık 
sadece hukuki noktalara ilişkin ise veya karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise karar bozul
makla beraber işin esası hakkında da karar verilir. 

3. ıYukarıdaki fıkra uyarınca Danıştayca işin esası hakkında karar verilmesi mümkün olmayan hallerde 
karar bozularak dosya, kararı veren mahkemeye gönderilir. Mahkeme, dosyayı öncelikle inceler ve varsa 
gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir. 

4. Vergi ve tam yargı davalarında mahkeme bozmaya uymayarak eski kararında ısrar edebilir. Israr 
kararının ilgili tarafından temyizi halinde, dava, konusuna göre Danıştay idare veya Vergi Dava Daireleri 
Genel Kurulunca incelenir. Danıştayın ilgili Dava Dairesinin kararı uygun görülürse mahkemenin kararı 
bozulur; aksi halde onanır. Danıştay İdare ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları kararlarına uyul
ması zorunludur. 

5. Kararların kısmen onaylanması ve kısmen bozulması hallerinde kesinleşen kısım Danıştay kararında 
belirtilir, 

Temyiz Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem : 

MADDE 50. — Temyiz incelemesi sonucumda Danııştay'ca verilen karar, dosyayla birlikte kararı veren 
mahkemeye gönlderilir. Dosyanın mahkemeye gelmesi üzerine, Danıştay kararı mıahkeme tarafından yedi 
gün için'de taraflara tebliğ edilir. Tebliğ giderleri temyiz dilekçesi ile birlikte temyiz isteminde bulunanlar
dan peşin olarak ailıinır. 

Kanun Yararına Bozma : 

MADDE 51. — 1. Bölge İdare Mahkemesi kararlan ile İdare ve Vergi Mahkemelerince verilip Da
nıştay'ca inoelenmeksizin kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykı
rı bir sonucu ifade edenUer, iılıgilıi /bakanlıklarının göstereceği llüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı ta
rafından kanun yaranma temyiz olunabilir. 

2. Temyiz isteği Danıştay'ca yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma ka
rarı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme karannın hukuki sonuçlarını kaldırmaz. 

3. Bozma kararının bir örneği ilgili Bakanlığa gönderüir ve Resmi Gazetede yayımlanır. 

Temyiz veya İtiraz İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması : 

MADDE 52. — Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması mahkeme kararlarının yürütülmesini 
durdurmaz. Ancak, temyiz veya itirazı incelemeye yetkili yargı mercii, teminat karşılığında kararının yürütül
mesinin durdurulmasına karar verilebilir. İdareden ve adli yardımdan yararlananlardan teminat almmaz. Da
nıştay'ca kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durchırur. 

Yargılamanın Yenilenmesi : 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
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d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı 'beyanda bulunduğunun malhkeme kararıyla belirlenmesi, 
e) Lehine ıkarar verilen tarafın, karara etkisi olan ıbir ıhülıe kullanmış olması, 
f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın ıgörülüp karara Ibağlanmış bulunması, 
g) Çekinmeye mecbur olan Başkan, üye veya hâkimin katılmasıyla karar verilmiş olması, 
h) Tarafları ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni ıbir kararın 'verilmesine se-

ıbep olabilecek kanumi bir dıaıyanaık yokken, ayını malhkeme yahut başka 'bir mahkeme taraifından evvelki ifâ
mın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması. 

2J . Yargıiliaimıanın 'yenillenımıasıi i'sitdkffieri eısas kanarı vermiş oton Mahlkemıece ıkaraıra bağlanır. 
3, Yargılamanın yenıiönmıesinde Hukuk Usulü MunalJeemeteıli Kanununun süreye ilişkin hükümleri, 

luyas yolu lüle uygulanır. 

Kararın Düzeltilmesi : 

MADDE 54. — 1. IDainııştay Dava Daiırdlari ile İdari veya veırgi Dava 'Daireleri Genel Kurulları tara
fından verülen Ikanarlar ıhalkkında, tbiır defaya nrah'sıus ollmak 'üzere, ıkararıın ıtebliğ tarihlinden litUbaren onbeş 
gün (Jçinlde Itaıraıfiİairca : 

ıa) Kaıraon ©sasılnıa etlküsii o t a iddia ve i'tıirazların, kararda karşılanmamış olması, 
!b) iBir Ikararda birbirine aıylkırı hiükümller bulun jrnıası, 
c) (Kanarın uısul ve ıkanuna aylkun bülunirniası, 
d) Temyliız incelıemıesi (sırasında hükmün esasını etkileyen 'belgelerde hile ve sahltdkârlığm ortaya çık

mış odmıaısı, 
(hailterıiınlde Ikararıın düzdlıüirrtesi lisiteneb'iir. 
2, Dava Dafirelıerft, İdare veya Vergi Dava Daire ;leri Genel Kurulları, kanarın düzeltilmesi istemlinde ileri 

ısürüdn sebeplerle bağlıdır. 
3, Kanunun 14 ncü malddesine göre verilen kararlar ıhakkıında düzeltilme lisitemleninin Ikalbul edilerek da

vaya yeniden balkıılmaisı ve esas hakkında (karar venil /mesi halinde ide ıkaraır düzeltilmesi! istemlinde bülıunulla-
,bür. 

4, Kararın düzeltilmesi lisltdklöri esas Ikararı vermiş olan dairece incölenlir. Dosyanın incelenmesinde tetkik 
hâkimliği yapanlar, aynı (konunun ıdüzıdltme yoluyla in celenmesinde bu gjörievi yapamazlar. 

Yargılamanın Yenilenmesine ve Kararın Düzeltilmesine ilişkin Özel Hükümler : 

MADDE 55. — 1. ifcteğin li'Mşkliın olduğu 'konu, diğer 'bir idaıire veya mahkemenin görevline »girmiş ise Ika
rar Ibu daıine veya ımahlkelmece variiir. 

2, Karışı 'tarafın ısavunmıası allındıJctan sonra isıtekter liınceîenir ve Ikanunlda yazıllı sebeplar varsa davaya ye
nliden faalkıfaralk ıkarar verilir. 

3, Tarafların, yargılamanın yenilenmesi ve kara rin düzelıtıiılmes'i listam'leri, Ikanunda yazıllı 'sebeplere da
yanmıyor lise, isteğin ndddinie Ikarar verilir ve Hukuk Usulü Muhalkem'dlerti Kanunfunun ibu busuısSaıklı hüküm
lerine göre para oözasına da hiükmıolıunur. 

4; Y'aırigİaımanın yenillenrniasli ve kamanın düzıdMl ımesi isterriieimnde durulma yapılması, görevli daire veya 
mıahlkemienin Ikariarınia bağliidır. 

5, 53, 54, 55 noi (madde hükümleri ısaık'lı kalmak 'kaydıyla, yargılamanın yenilenmesinde ve Ikararın dü-
zeîtim'eslinde ıbu fcanun hü<kürnllerıi uygulanır. 
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Kararın Düzeltilmesi : 

MADDE 54. — 1. Danıştay Dava Daireleri ile idari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları tara
fından verilen kararlar halkkında, bir defaya mahsus oUmak üzere, kararın (tebliğ tarihinden itibaren on beş 
gün içıinde taraflarca : 

a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması, 
b) /Bir kanarda birbirine aykırı hükümler bulunması, 
c) ıKararın usul ve kanuna aykırı bulunması, 
d) Temyiz inoelemesli sırasında hükmün ©sasını etkileyen belgelerde hile ve salhtekârlığın ortaya çıkmış 

olllması, 
Hallerinde kararın düzeltilmesi istenebilir. 

2. Dava Daireleri, tdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları, kararın düzeltilmesi isteminde 
ileri sürülen sebeplerle bağlıdır. 

3. (Kanunun 15 nci maddesine göre verilen kararlar (hakkında düzeJt!i>lmıe istemlerinin (kabul edilıerek da-
vaya yeniden bakılması ve esıas hakkında karar verilmesi halinde de karar düzelıtitaesi istemlimde bulunula
bilir, 

4. Kararın düzeltilmesi İstekleri esas kararı vermiş olan dairece incelenir. Dosyanın incelenmesinde tet
kik hâkıimliiği yapanlar, aynı konunun düzelltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar. 

Yargılamanın Yenilenmesine ve Kararın Düzeltilmesine İlişkin Özel Hükümler : 

MADDE 55. — Tasarının 55 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 312) 
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(Hükümetin Teklifi) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli IHüküırrtler 

Danıştayda Çekinme ve Ret : 

MADDE 56. — L fDavfaya bakmakta olan Dava Dairesi Başkan ve Üyelerinin reddi halinde, bunlar 
hariç ıtutulmak fourdtliyle, 0 Daire Kurulllu lüamaımjlaınarafc, bu huisus incelenir, ırdd istemli yerinde görilürse 
işin lösaısı hialfckınıda da bu kurulca (kiarar verilir. 

2. Reddedilenler likiden 'fazla ise bu husustaki istem, idari dava 'daireli iBaşkan ve Üyeleri için İdari 
Dava (DaÜrdleni Genel Kurulunda, Vergi Dairesi Başkan ve Üyefl/eriı için Vergi Davla Daireleri Gameti Ku
rulunda incelenir. ReddedUeh Baışkan ve Üyeler bu Kurullara katıilamjaızliar. Bu kurullarca red istîeımi Ikia-
bul iadidiği takdirde davamın esası fhaiklkındia da bu kurulairaa fcaırar verillir. 

3. İdari Dava Daireleri Genel1 Kurulu ıfle Velrgi Dava Daireleri Geneli Kurulu Başkan ve Üyelerin
den ıbıiır (kısmının ıdavaya baiklmalkltan çekinmesi veya reddi ihaiınlde noksan üyelikler dalirelerlince ıtaımam'la-
nu\ 

4. Danışftfay Tetiklik hâkimleri ve savcıllaırı sebeplerini bildirerek çeMirtelblecielklerıi gibi ftanaflarca da red-
deldliHebiliriler. Bunlar ihaHdkıındalki ret (istemeni davaya bakmakla görevli Daire Itarafıradan irnoellarterek karara 
bağlanır. 

Mahkemelerde Çe'kinme ve Ret : 

MADDE 57. — 1. Tek hâkimle görülen davalarda hâkimin reddi, istemi, reddedilen hâkimin katılmadığı 
tdare veya Vergi Mahkemesince incelenir. 

2. itiraz veya davaya bakmakta olan Bölge İdare Mahkemesi ile İdare ve Vergi Mahkemesi Başkan ve 
•Üyelerinin reddi istemli reddedilen Başkan ve üyenin 'katılmadığı Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemesince 
incelenir. 

3. İdare ve Vergi Mahkemelerinde reddedilen başkan ve üye birden çok ise istem Bölge idare Mafoikeme-
'since incelenir. Bölge idare Mahkemelerinde reddedilen başkan veya üye birden çoik ise istem Danıştay'ca ince
lenir, 

4v Danıştay'ca ve bu mahkemelerce ret istemleri yerinde görülürse işin esası hakkında da !karar verilir. 
5J Davaya bakmaktan çelkinme (halinde diğer bir hâkimin görevlendirilmesi ile mahkemenin noksan üyesi

nin tamamlanması veya görevli mahkemenin belirlenmesinde yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Danıştay'da Delillerin Tespiti : 

MADDE 58. — 1. Taraflar, Danıştay'a idari dava açtıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin tespitini 
ancak Danıştay'dan isteyebilirler. 

2, Görevli Danıştay dairesi, istemi uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu 'işle görevlendirebileceği 
gibi, tespitin mahalli idari veya adli yargı yerlerine© yaptırılmasına da karar verebilir. 

Delillerin tespiti istemi, ivedilikle karara bağlanır. 

Yol Masrafları ve Gündelikler : 

MADDE 59. — Danıştay meslek mensupları ile idari yargı hâkimleri ve savcılarından keşif, bilirkişi incele
mesi veya delillerin tespiti için görevlendirilenlere gerçek yol giderleri 'ile görevde geçen günlerin herbiri için 
net aylık tutarlarının otuzda biri oranında gündelikler verilir. Bu gündelikler, zorunlu giderleri karşılamazsa, 
aradaki fark belgelere dayalı almak şartı ile ayrıca ödenir. Ancak, bu surette yapılacak ödemeler, gündelik
lerin yüzde ellisini geçemez. 

•,MıiWi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 3H2) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Danıştay'da Çekinme ve Ret : 

MADDE 56. — 1, Davaya bakmakta olan Dava Dairesi Başkan ve Üyelerinin çekinme Veya reddi halinde, 
bunlar hariç tutulmak suretiyle, o Dalire Kurulu tamamlanarak, bu husus incelenir, çekinme veya ret istte-
Tii yerinde görülürse işin esası hakkımda da bu Kurulca karar verilir. 

2. /Çekinen veya reddedilenler ikiden fazla ise bu husustaki istem, idari dava dairesi ıBaşkan ve Üyeleri 
içlin idari Dava Dalireleni Genel Kurulunda, Vıergi Dairesi Başkan ve Üyeleri için Vergi Dava Daireleri Ge
nel Kurulıunda incelenir. Çekinen veya reddedilen Başkan ve Üyeler bu Kurulara katılamazlar. Bu Kıurufllİar-
ca çekinme veya ret istemi kabul. edildiği takdirde davanın esası hakkında da bu Kuruiıarca karar verilir. 

3,. (idari Dava Daireleri Genel Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Başkan ve Üyelerinden 
bir kısmının davaya bakmaktan çekinmesli veya reddi hallinde noksan üyelikler dairelerince tamamlanır. 

4. Danıştay tetkik hâkimleri ve savcıları sebeplerini bildlirerek çekkebMieeekleri gîbi taraflarca da red
dedilebilirler. Bunlar hakkındaki çekinme veya ret istemleri davaya bakmakla görevli daire tarafından ince
lenerek karara bağlanır. 

Mahkemelerde Çekinme ve Ret : 

MADDE 57. — L Tek hâkimle görülen davalarda hâkimin reddi istemi, reddedilen hâktain katılma
dığı İdare veya Vergi Mahkemesince incelenir. 

2. itiraz üzerine veya doğrudan davaya bakmakta olan Bölige idare Mahkemesi ile $dare ve Vergi Mah
kemesi Başkan ve üyelerinin röddi isltemi, reddedilen Başkan ve üyenin katılmadığı Bölge İdare, İdare ve 
Vergi Mahkemesince incelenir. 

3. İdare ve Vergi Mahkemelerinde reddedilen başkan ve üye birden çok ise lilsitem Bölge idare Mah
kemesince incelenir. Bölge İdare Mahkemelerinde reddedilen başkan veya üye birden çok ise istem Danıştay' 
ca incelenir. 

4. iDanrştay'ca ve bu Mahkemelerce ret istemleri yerinde görülürse işin esaisı hakkında da karar verilir. 
5. ,Davaya bakmaktan çekinme halinde diğer bir hâkimin görevlendirilmesi ile mahkemenin noksan üye

sinin (tamamlanması veya görevli mahkemenin belirlenmesinde yukarıdaki hükümler uygulanır. 

İdari Davalarda Delillerin Tespiti: 

MADDE 58. — 1. Taraflar, idari dava açtıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin tespitini ancak dava
ya bakan Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemelerinden isteyebilirlller. 

2. Davaya bakan Danıştay, idare ve Vergi Mahkemeleri istemi uygun gördüğü takdirde üyelerden biri
ni bu işle görevlendirebileceği gibi, tespitin mahalli idari veya adli yargı mercilerince yaptıriilmasına da karar 
verebilir. 

3, Delillerin tespiti istemi, ivedilikle karara bağlanır. 
/ 

Yol Masrafları ve Gündelikler : 

MADDE 59. — Tasarının 59 ncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

ıMilli Güvenlik Konseyi ı(S. Sayısı : 312)1 
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(Hükitaatin TetkM) 

Tebliğ İşleri ve Ücretler : 

MADDE 60. — Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ile İdare ve Vergi Mahkemelerine ait her türlü tebliğ 
işleri, Tebligat Kanunu Hükümlerine göre Posta, Telgraf ve Telefon istetmesi aracılığı ile yapılır. Bu suretle 
yapılacak tetbliğlere ait ücretler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir. 

Çalışmaya Ara Verme : 

MADDE '61. — L Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri her yıl Tem
muz ayının yirmisinden Eylül1 ayının altlısına kadar çalışmaya ara verirler. 

2. Ara verme süresi içinde her foöligje idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve 
üyeleri arasından görevlendirilecek üç hâkimin katıldığı bir nîöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi kalanlardan en 
kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye nîöbetçi mahkemenin 'başkanlığını yapar. 

3. Çalışmaya ara verme süresi içinde nöbetçi kalanların yıllık izin hakları saklıdır. 

Nöbetçi Mahkemenin Görevleri: 

MADDE 62. — Nöbetçi Mahkeme çalışmaya ara vernue süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür. 
a) Yürültaıeniın durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler, 
b) Tutuklu memurlar hakkında memurların yargılanmasına dair işler. 

GEÇİCİ MADDE — IBu Kanunun 27.10.1980 tarihli ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanuna ay
kırı olan hükümleri, Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun yürürlükten kalktığı tarihi izleyen günden İtibaren 
uygulanır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 312) 



— 37 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tebliğ İşleri ve Ücretler : 

MADDE 60. — Tasarının 60 ncı maddesi aynen benîraısıenmiştir* 

Çalışmaya Ara Verme : 

MADDE 61. — Tasarının 61 noi maddesi aynen benıimsıerunliştir. 

Nöbetçi Mahkemenin Görevleri: 

MADDE 62. — Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür : 
a) Yürütmedim durdurulmasına ve deMtler&n tespitine ait işler, 
b) Kanunen beli süre içinde karara bağlanıması gereken işler. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 63. — Vergi Usul Kanununun vergi uyuşmazlıklarına ilişkin 378 ila 412 nci madde hükümleri, 
bu kamunla kurulan vergi mahkemelerinin göreve başladıkları tarihte yürürlükten kalkar* 

GEÇlCÎ MADDE — Bu Kanunun uygulanmasında, 27 . 10 . 1980 tarilh ve 2324 sayık Anayasa Düzeni 
Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

ıMdliti Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 312) 
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Hükümetin Telkif i 

Yürürlük : 

MADDE 63. — Bu Kanun yayımı tar(feı^ltyüfürlüâe girer, 

Yürütme : 

MADDE 64. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
15.10.1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd, 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Difişfleıü Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr., S. Özbek 

rurizm ve Tanıtma Bakam 
/, Evliyaoğlu 

Devlet Bak • Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

îmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Boyutken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Bat ur alp 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Ş. Kocat opçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Devlet Bakam 
M. özgünes 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr: T. Öndp 

Ulaştırma Bakam 
N. özgür, 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V, özgül 

MM Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 312) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Bttigli Metin) 

Yürürlük : 

MADDE 64. -^Tasarının 63 ncü maddesi 64 ncü madde olarak aynen bmimsenımıiştir. 

Yürütme : 

MADDE 65. — Tasarının 64 ncü maddesi 65 noi madde olarak aynen benimsenımlişıtiır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 3<lı2) 





MtLLI GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayrn : 312'ye 1 nci Ek 

İdarî Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/254) 

Adalet Komisyonu Raporu 

T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 31 Ardık 1981 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/254 

Karar No. : 36'ya 1 nci Ek 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEY* BAŞKANLIĞINA 

Millî Güvenlik Kortseyiinin 30 Aralık 1981 tarihli 89 ncu Birleşiminde Komisyonumuza yeniden incelen
mek üzere iade edilen «fdarî Yargılama Usulü Kanun Tasarısı» ilgili temsilcilerin iştiraki ile yapılan incele
mesinde tasarının tümü uygun bulunmuş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan inceleme sonunda : 

İL Tasarının 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

2* Tasarının 26 nci maddesindeki «tdarî yargı yetkisinin sınırı» hükmüne, idarî dava türleri de ilave 
ddilmdk suretiyle yeniden metin düzenlenmiş ve 2 nci madde olarak kalbul edilmiştir. Bu maddeye ayrıca, 
Devlet Başkanının, Balkanlarla veya Bakanlar Kurulu ile birlifklte yaptığı tasarruflar dışında kalan doğrudan 
doğruya yaptığı işlemler idarî yargı denetimine tabi bulunmadığına dair bir fıkra eklenmiştir. 

3. Tasarının 2 nci maddesinin (c) ve (d) bendi amaca uygun şekilde yeniden düzenlenmiş ve madde 
3 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

4. Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
5. Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen benimsenmiştlir. 
6. Tasarının 5 nci maddesi maddeye açıklık kazandırılmak amacıyla yeni düzenlemeye tabi tuftulmuş ve 

6 nci madde olaralk kalbul edilmiştir. 
7. Tasarının 6 nci maddesinin 2 nci, 3 ncü Ve 4 ncü fıkralarında düzeltmeler yapılmış, 6 nci fıkra di

ğer fıkralarda da yer alan hükümler taşıdığımdan metinden çıkarılmış ve madde 7 nci madde olarak kalbul 
edilmiştir. 

8J Tasarının 7 nci maddesi sürelerle ilgili genel esaslar başlığı altında 8 nci madde olarak yeniden dü
zenlenmiştir. 

19. Tasarının 8 ncî maddesine bir fıkra eklenmiş ve madde 9 ncu madde olarak ka'bul edilmiştir. 
10. Tasarının1 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrası amaca Uygun şekilde yeniden yazılmış ve madde 10 ncu 

madde olarak kalbul edilmiştir. 
11 v Tasarram 10 ncu maddesi, 1 nci fıkrasına «geri alınması» ve «yeni bir İşlem yapılması» ibaresi ek

lenmek suretiyle ve 11 nci madde olarak benimsenmiştir. 
İ1'2, Tasarının fi nci maddesi 12 ncî madde olarak aynen benimsenmiştir. 
13. Tasarının 12 nci maddesi 13 ncü madde olarak yeniden düzenJenmişltir. > 
14. Tasarının 13 ncü maddesi 14 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
'1'5, Tasarının 14 ncü maddesi, 1 nci fıkrası ile aynı fıkranın (c) ve (e) bentlerinde gerekli görülen düzelt

meler yapılmak ve madde içindeki 2 ve 4 ncü maddelere yapılan atıflar 3 ve 5 nci maddeler şeklinde değiş
tirilmek suretiyle 15 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

16. Tasarının 15 nci maddesi, 3 ncü fıkrasındaki1 15 günlük süreler 30 güne çıkarılmak ve cevap verme 
medburiyeti de «verebilir» şeklinde düzeltilmek suretiyle ve 16 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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il 7. Tasarının 16 neı malddesi aımaca uygun şekilde yeniden kaleme alınmış ve 17 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

18. Tasarının 17 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının ilk cümlesi menlinden çıkarılmış, 4 ncü fıkrada savcının 
düşüncesini yazılı olarak bildirmesi; esası benimsenmiş ve 5 nci fıkraya da Danıştaydaki kurullar eklenmek 
suretiyle mad'de 18 nci madde olarak kaıbul edilmiştir. 

19. Tasarının 18 nci maddesi daha anlaşılır biçimde yeniden yazılmak suretiyle 119 ncu madde olarak ka
bul edilmiştir. 

20. Tasarının 19 ncu maddesine bir 'beşinci fıkra ilave edilmek suretiyle dosyaların incelenme sırasına 
objektiflik getirilmiş ve madde 20 nci mad'de olarak yeniden düzenlenmiştir. 

'21. Tasarının 20 nci ma/ddesi ,21 nci madde olarak yeniden düzenlenmiştir.-
I2İ2. Tasarının 21 nci maddecinin 1 nci fıkrası düzeltilmiş, 2 nci fıkrada 14 ncü maddeye yapılan atıf 15 nci 

madde olarak düzeltilmek suretiyle 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
23. Tasarının 22 nci maddesi 23 ncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 
24.' Tasarının '23 ncü maddesinin (e) ve <f) fıkralarında düzelltmeler yapılmak suretiyle «nadide 24 ncü 

madde olarak kabul edilmiştiir. 
25. Tasarının 24 ncü maddesine, Danıştay daire ve kurul başkanları ile ıbir üye de eklenmek suretiyle 

maidde 25 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
26- Tasarının 25 nci maddesinin 1 nci fıkrasına, dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemesi halinde 

varsa yürütmenin durdurulması kararının kendiliğinden hükümsüz kalacağı hükmü eklenmiş, ayrıca metne, 
yalnız öleni ilgilendiren dava dilekçelerinin iptal edileceği husuısu 2 nci fıkra olarak ilave edilmiştör. 3 ncü 
fıkra diğer fıkralara kaydırıldığı için metinden çıkarılmış ve metin 26 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 26 nci maddesi, komisyonca eklenen 2 nci fıkrada yer aldığı için metinden çıkarılmıştır. 

27. Tasarının, yürütmenin durdurulmasına ilişkin 27 nci maddesinin 3 ncü ve 5 nci fıkraları amaca uygun 
şekilde yeniden düzenlenmiş ve fıkralar önem sıralarına göre yeniden sıralanmıştır. 

28. Tasarının 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasına yürütmenin durdurulması kararları eklenmiş, kararla
rın kesinleşmiş olma şartı metinden çıkarılmış, 3 üncü ve 5 inci fıkralarda da diğer maddelere uyum sağlaya
cak düzeltmelere gidilmiştir. 

Tasarının 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
36. Tasarının 36 nci maddesinin (a) fıkrasındaki «işlem» yerine «uyuşmazlık» ifadesi kullanılmış, (c) 

fıkrasına ise «ikametgâh» kelimesi eklenmiştir. 
37. Tasarının 37 nci maddesinin (a) fıkrası diğer maddelere uygun şekilde değiştirilmiştir. 
38. Tasarının 38 inci maddesinin başlığı değiştirilmiş ve madde aynen benimsenmiştir. 
39. Tasarının 39 uncu maddesi amaca uygun şekilde yeniden yazılmıştır. 
Tasarının 40, 41 ve 42 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
43. Tasarının 43 üncü maddesi başlığına uygun şekilde (b) bendinde düzeltmeler yapılmak ve metne 

bir fıkra eklenmek suretiyle kabul edilmiştir. 
44. Tasarının 44 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
45. Tasarının 45 inci maddesinin ilk fıkrasına «tebliğ tarihini izleyen» ibaresi eklenmiştir. 
46. Tasarının 46 nci maddesindeki «tarihinden itibaren» tarihini izleyen ve otuz günlük süre altmış gün 

olarak düzenlenmiştir. 
47. Tasarının 47 nci maddesi tek fıkra halinde yazılmak suretiyle benimsenmiştir, 
48. Tasarının 48 inci maddesinin 2 nci fıkrasında 2 nci maddeye yapılan atıf 3 üncü madde olarak değiş

tirilmiş ve 3 üncü fıkrada ise Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa uygun şekilde düzenlemeye gidilmiştir. 

49. Tasarının 49 uncu maddesi daha açık bir biçimde yeniden kaleme alınmıştır. 
50. Tasarının 50 nci maddesi Danıştayın vereceği tüm bozma kararlarını kapsayacak şekilde yeniden dü

zenlendi. 
5L (Kanun yararına bozma lisltemek yetkisi tasarının 51 nci maddesinde (belli balkanlMara verilmfışken 

Komisyonumuzca bu yetkti Igüi bakanilıMara itanmımş tır. 
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52* Taısarının 52 nöi maddesine Iternıinat alınması 
yürültaıenıin kendiliğinden duracağıma dair yenli ilaveler 

53- Tasarımın 53 mıdü onaddasi aynen: benimsenmiş 
54- Tasarımımı 54 ncü maddeisd, 3 ıncü fıkrada 14 

tüterek Ibenimsenmiştlir. 
55* Tasarımın 55 nci ımaddesi redaksiyona ıtalbi tutu 
56- Tasarının 56 mcı ımaddesıimıe «çekinme» de ilave 
57- Tasarının 57 moi ımaddesi, 2 mdi fılkrada ifade 
58- Tasarının 58 nci maddesi açıklık getirmek ama 
Tasarımın 59 ncu maddesi yeniden düızenllenmiş, 60 
62- Tasarınım 62 nci maddesinin (ıb) fıkrası daha 
63, ıKomiayonca yürürlükten kaldırılan hükümlere 
Geçici Madde — Bu madde daha anlaşılır şekilde 
Tasarınım 63 ve '64 ınicü maddeleri 64 ve 65 nci mad 
Raporumuz iMiiî Güvenlik iKonseyliinin onayına arz 

ve mahkeme kararının Danıştay'ca 'bozulması halinde 
yapılımış/tır. 

tir-
mcü maddeye yapılan altıf 15 nci madde 'olarak düzel-

laraik toeniımısenmiştir. 
edilmiştir. 
(bakımımdan düzeltme yapılarak ıbenimsenotilştir. 

cıyla yeniden yazılmıştır. 
ve 61 inci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
açık biçimde yenliden yazıılmıışltır. 
ıyer verilmişltir. 

kaleme aflıınımışitıır. 
deler olarjaık aynen IbenömTsenırnıişItti'r. 
olunur. 

(Başkan 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Hâküm Tuğgeneral 

Sözcü 
ZEKİ GÜNGÖR 
IHv, Hâkim Albay 

'Üye 
Mustafa Şahin 
Hâkim Albay 

Üıya 
İlhan KÖSEOĞLU 

Hâkim Albay 

Üye 
Sait REZAKİ 

Adalet iBakanllığı (Kanunlar Plan 
ve araş. Gn. M d. İMlüşavir 

Üye 
Bahattin A BLUM 
İçişleri Bakanlığı 
Başıhukulk Müş. 

Üye 
Mehmet KARADUMAN 

Maliye Bakanlığı 
Gelirler Gn. (Md. Başyardıımeiisı 

'Üye 
Nahit ERUZ 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gümrülkler Gn. (Md. 

Üye 
Rıfkı ERGİN 

Vergiler Temyiz 
Komüsıyoınıu Üyesi 
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HÜKÜMETİN TEKJUİFtt 

tdarî Yargılama Usulü Kanunu Tasaraa 

iBİRitNÖt IBÖLÜİM 

Genel Esaislar 

Kapsam ve Nitelik ; 

MıAıDDE 11. — \1. Dainışıtay, iBöllge İdare Mahke meleri, îîdaıre MalbJkemeleıli ve Vergi 'Mahikemelerinin 
görevine ıgiıren uyuşmazlıklarım çözümü, Ibu Ikanunda gösterilen usullere ıtalbildir. 

2* Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri» İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde yazılı yargıla
ma usulü uygulanır ve inceleme evrak" üzerinde yapı lir. 

tdarî Davaların Açılması : 

MADDE 2. — 1. idarî davalar, Daınuşltay, İdare Malhikemesii ve Vergi Mahlkemesli Başkanlıklarıma hita
ben yazılmış dilekçelerle açılır. 

2, Dilekçelerde; 
a) Tarafların ve varsa vdk!ffierim!iın veya Itemisiılcile rinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri, 
b) Davamın Itooınıuısu ve sebepleri ıfle dayandığı deliler, 
c) Davaya konu dan İdarî işlemim veya itamıyliz olunan kararın yazılııbldirim itarihi, 
d) Vergi, resim, harç, para cezası ve gecikme zamları ıjlgili davalarla tam yargı davalarımda uyuşmazlık 

konusu raikltar, 
e) Vergi davalarımda davamın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezaisnnıın tneVi ve yılı, ıteibflüğ edilen 

İhbarnamenin ıtarihi ve numarası ve varsa mükellef (he sap numarası, 
gösterilin 
3. Dava konusu kararın müsbit evrakın asılları veya lörnekleri dava dilekçesine eMerür. Dilekçeler ile 

bunlara ekili evralkın örneUdleri ıkarşı Ifiaraf «ayısından bir fazla olur, 

Dilekçelerin Verileceği Yerler : 

MADDE 3. — Dilekçeler ve ısavummallar •Dle davalara ilişkin her ıtiMü evralk, Danıştay veya aitt olduğu 
mahkeme başkanlıklarına veya Ibumlara gönderilmek üz ere İdare veya Vergi Maihkemesli Başkanlıklarıma, 
İdare veya Vergi Mahkemelibulunmayan yenlerde asliıye hukuk hâfcimllklerine veya yabancı memleike'blerde 
Türk Konsotoiuklarına verilebilir. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İdarî Yargılama Usulü Kanunu Tasan» 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Kapsam ve Nitelik : 

MADDE 1. — Tasanınım 1, indi maddesi aynen b«nim®eıwnıiştıi'r. 

İdarî Dava Türleri ve İdarî Yargı Yetkisinin Sanrı : 

MADDE 2. — İdarî dava türleri şunlardır : 
a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduk

larından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, 
b) İdarî eylem ve işlemlerinden dolayı haklan muhtel olanlar tarafından açılacak tam yargı davaları, 
c) Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idarî sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çı

kan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, 

2. İdarî yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdarî mah
kemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun 
olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işler niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıra
cak biçimde yargı kararı veremezler. 

3İ Devlet Başkanının doğrudan doğruya yaptığı işlemler idarî yargı denetimi dışındadır. 

İdarî Davaların Açılması : 

MADDE 3. — İ1. İdarî davalar, Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına hi
taben yazılmış dilekçelerle açılır. 

2. Dilekçelerde; 
a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri, 
b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller, 
c) Davaya konu olan idarî işlemin yazılı bildirim tarihi, 
d) Vergi, resim, harç benzeri malî yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı 

davalarında uyuşmazlık konusu miktar, 
e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ih

barnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası. 
Gösterilir. 
3. Dava konusu kararın ve müsbit evrakın asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile 

bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. 

Dilekçelerin Verileceği Yerler : 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir, 
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(Hükümetin Teklifi) 

Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller : 

MADDE 4. — 1, Her idarî işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddî ve hukukî ba
kımdan bağlılık varsa, aynı şahsı ilgilendiren birden fazla işlem aleyhine bir dilekçe ile de dava açılabilir. 

2. Birden fazla şahsı ilgilendiren işlemden dolayı müşterek dilekçe ile dava açılabilmesi hak veya men
faatte iştirak ile maddî ve hukukî sebeplerle birlik bulunmasına bağlıdır. 

Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlem : 

MADDE 5. — 1. Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına veya 3 üncü madde
de yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapıla
rak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. 

2. Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı verilir, 
3. 3 üncü maddede yazılı diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay veya ait oldu

ğu mahkeme başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde harç pulları bulunmadığı takdirde bun
lara karşılık alınan paraların miktarı ve alındı kâğıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır. 

4. Herhangi bir sebeple harcı veya posta pulu verilmeden veya eksik harç veya posta pulu ile dava açıl
mış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta pulu verilmeden veya eksik harç veya posta pulu ile da
va açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta pulunun verilmesi veya tamamlattırılması hususu 
daire veya mahkeme başkanlığınca ilgiliye tebliğ olunur. 

5. Harcı veya posta pulu süresi içinde verilmez veya tamamlattırılmazsa dosya işlemden kaldırılır. 
6. işlemden kaldırılan dosya, istem üzerine engeç bir yıl içinde yeniden işleme konulmadığı takdirde, 

dava açılmamış sayılır. İşlemden kaldırma veya davanın açılmamış sayılması kararla olur. 

Dava Açma Süresi : 

MADDE 6. — 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve 
İdare Mahkemelerinde altmış ve Vergi Mahkemelerinde otuz gündür. 

2. Bu süreler; 
a) İdarî uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, 
b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî yükümlülükler ve bunların zamlarından doğan uyuşmazlık

lardan; tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen 
işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde 
tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idare
ye geldiği; 

Tarihi izleyen günden başlar, 
3. Adresleri olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, 

özel kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, süre son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün son
ra işlemeye başlar. 

4. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak, 
bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine 
birden dava açabilirler. ' 

5. Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü 
izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. 

6. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. 
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{Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller : 

MADDE 5. — Tasarının 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlem : 

MADDE 6. — 1. Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına veya 4 üncü mad
dede yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapı
larak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. 

2. Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı verilir. 
3. 4 üncü maddede yazılı diğer yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay veya ait olduğu 

mahkeme başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde harç pulları bulunmadığı takdirde burulara 
karşılık alınan paraların miktarı ve alındı kâğıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır., 

4. Herhangi bir sebeple harcı veya posta pulu verilmeden veya eksik harç veya posta pulu ile dava açıl
mış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta pulunun verilmesi veya tamamlanması hususu daire veya 
mahkeme başkanlığınca ilgiliye tebliğ olunur. 

5. Harcı veya posta pulu süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına ka
rar verilir. 

6. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle 
yeniden işleme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. 

Dava Açma Süresi : 

MADDE 7. — 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Damştayda ve 
idare Mahkemelerinde altmış ve Vergi Mahkemelerinde otuz gündür. 

2. Bu sureler; 
a) idari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, 
b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlık

larda : Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen iş
lemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin 
yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; 

Tarihi izleyen günden başlar. 
3. Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, 

özel 'kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen 'günden itibaren on beş gün 
sonra işlemeye başlar. 

4. ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak 
bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine 
birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline 
engel olmaz. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 312'ye 1 nci ek) 



— 8 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Çalışmaya Ara Vermede Süre : 

MADDE 7. — Dava ve karar düzeltilmesi istemine ilişkin sürelerle 15 inci maddede yazdı sürelerin bitmesi, 
çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa, bu süreler, ara vermenin sona erdiği 6 Eylülden itibaren yedi gün 
uzamış sayılır, 

Görevli Olmayan Yerlere Başvurma : 

MADDE 8. — Çözümlenmesi, Danıştayın, İdare ve Vergi Mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, 
adlî veya askerî yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından 'reddi halinde, bu husustaki 
kararların ve bunlara karşı kanun yolları varsa süresi içinde olmak şartıyla bu yollara başvurulması üzeri
ne verilen kararların, tebliğ tarihlini izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede dava açıla
bilir. iBu yerlere başvurma tarihi, Danıştaya, İdare ve Vergi Mahkemelerine başvurma tarihi olarak kabul 
edilir. 

İdarî Makamların Sükûtu : 

MADDE 9. — 1. İlgililer, haklarında idarî davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması 
için idarî makamlara başvurabilirler. 

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarih
ten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, İdare ve Vergi Mahkemelerine dava aça
bilirler. Bu süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse, dava süresi işlemez. Dava açılmayan haller ile 
davanın süreden reddi halinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili 'idare makamlarınca cevap 
verilmesi halinde, cevabın tebliğinden itibaren dava açma süresi yeniden işlemeye başlar. 

3. Vergi Usul Kanununda yer alan vergi hatalarının düzeltilmesi istemleri dışında, bu madde hükümleri 
vergi uyuşmazlıklarında uygulanmaz. 

Üst Makamlara Başvurma : 

MADDE 10. — 1. İlgililer tarafından idarî dava açılmadan önce, idarî işlemin kaldırılması veya değiş
tirilmesi üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamlardan, idarî dava açmak için belli 
olan süre içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idarî dava açma süresini durdurur. 

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır. 
3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve 

başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır. 
4. Vergi Usul Kanununda yer alan vergi hatalarının düzeltilmesi istemleri dışımda 'bu madde hükümleri 

vergi uyuşmazlıklarında uygulaNmaz, 

İptal ve Tam Yargı Davaları : 

MADDE 11. — İlgililer haklarını ihlal eden bir idarî işlem dolayısıyla Danıştaya ve İdare ve Vergi 
Mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecek
leri gibi, ilk önce iptal davası açaraik bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun 
yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan 
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Sürelerle İlgili Genel Esaslar ; 

MADDE 8. — 1. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. 

2. Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadarki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü 
izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. 

3. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin 
sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır. 

Görevli Olmayan Yerlere Başvurma : 

MADDE 9. — 1. Çözümlenmesi Danıştayın, idare ve Vergi Mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, 
adlî veya askerî yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki ka
rarların bu ve bunlara karşı kanun yolları varsa süresi içinde olmak şartıyla bu yollara başvurulması üzerine 
verilen kararların, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede dava açılabilir. 
Bu yerlere başvurma tarihi, Danıştaya, İdare ve Vergi Mahkemelerine başvurma tarihi olarak kabul edilir. 

2. Adlî veya Askerî yargı yerlerine açılan ve görevsizlik sebebiyle reddedilen davalarda, görevsizlik ka
rarının kesinleşmesinden sonra birinci fıkrada yazılı otuz günlük süre geçirilmiş olsa dahi, idarî dava açıl
ması için öngörülen süre henüz dolmamış ise bu süre içinde idarî dava açılabilir. 

İdarî Makamların Sükûtu : 

MADDE 10. — 1. İlgililer, haklarında idarî davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması 
için idarî makamlara başvurabilirler. 

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten 
itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, İdare ve Vergi Mahkemelerine dava açabilirler. 
Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava 
açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Dava açılmayan haller 
ile davanın süreden reddi halinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idarî makamlarca cevap 
verilmesi halinde, cevabın tebliğinden itibaren dava açma süresi yeniden işlemeye başlar. 

3. Vergi Usul Kanununda yer alan vergi hatalarının düzeltilmesi istemleri dışında, bu madde hükümleri 
vergi uyuşmazlıklarında uygulanmaz. 

Üst Makamlara Başvurma : 

MADDE 11. — 1. İlgililer tarafından idarî dava açılmadan önce, idarî işlemin kaldırılması, geri alın
ması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan ma
kamdan, idarî dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idarî dava açma 
süresini durdurur. 

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 
3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve 

başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır. 
4. Vergi Usul Kanununda yer alan vergi hatalarının düzeltilmesi istemleri dışında, bu madde hükümleri 

vergi uyuşmazlıklarında uygulanmaz. 

İptal ve Tam Yargı Davaları : 

MADDE 12. — İlgililer haklarını ihlal eden bir idarî işlem dolayısıyla Danıştaya ve İdare ve Vergi Mah
kemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarım birlikte açabilecekleri gibi, 
ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yolları
na ibaşivuruüması halinde verilecek kararın tebliği veya 'bir işlemin icrası sebebiyle dloğan zararlardan dolayı icra 
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dolayı icra tarilhiııden Mlbaren (dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 
10 uncu madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır. 

Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması : 

MADDE 12. — 1. idarî eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idarî dava açmadan önce, bu ey
lemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem ta
rihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri lazımdır. 
Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliği tarihinden ve altmış gün için
de cevap verilmediği takdirde, bu sürenin bittiği tarihten itibaren dava süresi içinde dava açılabilir. 

2. Görevli olmayan yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görevden reddi halinde sonradan ida
rî yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen, idareye başvurma şartı aranmaz. 

Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme ; 

MADDE 13. — 1. Dilekçeler Danıştay'da Evrak Müdürlüğünce kaydedilir ve Genel Sekreterlikçe gö
revli Dairelere havale olunur. 

2. Dilekçeler, İdare ve Vergi Mahkemelerinde ise Mahkeme Başkanının havalesi ile kaydolunur. 
3. Dilekçeler, Danıştay da Daire Başkanının görevlendireceği bir tetkik hâkimi, İdare ve Vergi Mahke

melerinde ise Mahkeme Başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından : 
a) Görev ve yetki, 
b) İdarî merci tecavüzü, 
c) Ehliyet, 
d) Husumet, 
e) 2 ve 4 üncü maddelere uygun olup olmadıkları, 
f) Süre aşımı, 
Yönlerinden sırasıyla incelenir. 
4. Dilekçeler bu yönlerden kanuna aykırı görülürse durum; görevli daire veya mahkemeye bir rapor ile 

bildirilir. 
5. îlk incelemeyi yapanlar, bu noktalardan kanuna aykırılık görmezler veya daire veya mahkeme tara

fından ilk inceleme raporu yerinde görülmezse, tebligat işlemi yapılır, 
6. Yukarıdaki hususların ilk incelemeden sonra tespit edilmesi halinde de davanın her safhasında 14 üncü 

madde hükmü uygulanır. 

İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar : 

MADDE 14. — 1. Danıştay veya İdare ve Vergi Mahkemelerince yukarıdaki maddelerde yazılı husus
larda kanunsuzluk bulunduğu görülürse, 13 üncü maddenin; 

a) 3/a bendine göre adlî ve askerî yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine; idarî yar
gının görevli olduğu konularda ise, görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev ve yetki 
yönünden reddedilerek dava dosyasımn görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine, 

b) 3/c ve 3/f bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine, 
c) 3/d bendinde yazılı halde, dava dilekçesinin gerçek hasma tebliğ edilmesine, 
d) 3/e bendinde yazılı halde otuz gün içinde 2 ve 4 üncü maddelere uygun şekilde yeniden düzenlen

mek veya noksanları tamamlanmak yahut (c) bendinde yazılı hallerde, ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili 
tarafından dava açılması takdirinde otuz gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere 
dilekçelerin reddine* 
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tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler, Bu halde de ilgililerin 11 inci madde uya
rınca idareye başvurma hakları saklıdır. 

Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması : 

MADDE 13. — 1. İdarî eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idarî dava açmadan önce, bu eylem
leri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihin
den itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu 
steklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya 
istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi 
içinde dava açılabilir. 

2. Görevli olmayan adlî ve askerî yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi ha
linde sonradan idarî yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı 
aranmaz, 

Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme : 

MADDE 14. — 1. Dilökçeller Danışitayda Evrak Müdürlüğünce kaydedilir ve Genel Sekreterlikçe gö
revli dairelere havale olunur. 

2. Dilekçeler, İdare ve Vergi Mahkemelerinde, Mahkeme Başkanının havalesi ile kaydolunur. 
3. Dilekçeler, Danıştayda Daire Başkanının görevlendireceği bir tetkik hâkimi, İdare ve Vergi Mahke

melerinde ise Mahkeme Başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından : 
a) Görev ve yetki, 
b) tdarî merci tecavüzü, 
c) Ehliyet, 
d) Husumet, 
e) 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları, 
f) Süre aşımı, 
Yönlerinden sırasıyla incelenir., 
4. Dilekçeler bu yönlerden kanuna aykırı görülürse durum; görevli Daire veya Mahkemeye bir rapor 

ile bildirilir. 
5. ilik incelemeyi yapanlar, bu noktalardan kanuna aykırılık görmezler veya daire veya mahkeme tara

fından ilk inceleme raporu yerinde görülmezse, tebligat işlemi yapılır. 
6. Yukarıdaki hususların ilk incelemeden sonra tespit edilmesi halinde de davanın her safhasında 15 

inci madde hükmü uygulanır. 

İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar : 
MADDE 15. — 1. Danıştay veya İdare ve Vergi Mahkemelerince yukarıdaki maddenin 3 üncü fıkrasın

da yazılı hususlarda Kanuna aykırılık görülürse, 14 üncü maddenin; 
a) 3/a bendine göre adlî ve askerî yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine; idarî 

yargının görevli olduğu konularda ise, görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev ve yetki 
yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine, 

b) 3/c ve 3/f bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine, 
c) 3/d bendine göre davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde, dava 

dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine, 
d) 3/e bendinde yazılı halde otuz gün içinde 3 ve 5 inci maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek 

veya noksanları tamamlanmak yahut (c) bendinde yazılı hallerde, ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili ta
rafından dava açılması takdirinde otuz gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere di
lekçelerin reddine, 
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e) 3/b bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine, 
Karar verilir-
2. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştaya veya ilgili mahkemeye başvurma tarihi, mer

ciine başvurma tarihi olarak kabul edilir. 
3. Dilekçelerin 2 nci maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde, yeni dilekçeler için ayrıca 

harç alınmaz. 
4. îlk inceleme üzerine Danıştayca verilen kararlara karşı bu maddenin i/d bendinde yazılı haller dışın

da düzeltme yoluna başvurulabilir. 

Tebligat ve Cevap Verme : 

MADDE 15. — İ1. Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma 
davacıya tebliğ olunur. 

2, Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir. Bu
na karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında, davacının cevaplandırmasını gerek
tiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında anlaşıürsa, davacıya, cevvap vermesi için bir süre ve
rilir. 

3., Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap vermeye mec
burdurlar. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli mah
keme kararı ile onbeş günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden 
sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. 

4. Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak 
iddia edemezler. 

Duruşma : 

MADDE 16. — L Danıştay ile tdare ve Vergi Mahkemelerinde açılan iptal ve ikiyüzbin lirayı aşan 
vergi ve tam yargı davalarında davacının isteği üzerine duruşma yapılır. 

2, Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların istemine ve ilgili mahkemenin kararına bağlıdır. 
3. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir. 

Duruşmalara İlişkin Esaslar : 
I 

MADDE 17. — 1. Duruşmalar açık olarak yapılır. Genel ahlakım veya kaımıu güvenliğinin gereki ki-
dığı haMıerde, görevi daire veya mahkeme karan lilıe, duruşmanın bir kısmı veya tamamı güzü oflıaırak yapılır. 

2. Duruşmaları Başkan yönetir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 312'ye 1 nci ek) 



— 13 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

e) 3/b 'bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine, 
Karar verilir., 
2< Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştay'a veya ilgiM mahkemeye »başvurma tarihi, mer

ciine başvurma tarihi olarak kabul edilir. 
3. Dilekçelerin 3 üncü maddeye uygun olmamaları dosyasryla reddi halinde, yeni dilekçeler için ayrıca 

harç alınmaz., 
4. itlik inceleme üzerine Danıştay'ca yerilen kararlara karşı fbu maddenin l/d bendinde yazılı haller dı

şında düzeltme yoluna başvurulabilir. 

Tebligat ve Cevap Verme : 

MADDE 16. — I., Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma 
davacıya tebliğ olunur, 

2, Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir. Bu
na karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında, davacının cevaplandırılmasını gerek
tiren huluslar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya, cevap vermesi için Ibir süre veri
lir. *m&\ 

3, Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilirleri Bu 
süre, ancak haklı sebeplerin (bulunması halinde, taraflardan Ibirinin isteği üzerine görevli mahkeme kararı 
ile Otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmaık üzere uzatıiaibilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan 
uzatma talepleri kabul edilmez. 

4^ Taraflar, «ürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak 
iddia edemezler.! 

5. Mahallî 'idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kayfbetoneleri ile ilgili işlerde yetkili mer
cilerce 'gönderilen dosyalar belediye başkanlarının düşmesine ilişkin ise belediye başkanlarının, 'belediye mec
lislerinin veya il genel meclislerinin feshi istemine ilişkin ise meclis ıbaŞkaruvekilinin, derneklerin feshine iliş
kin dosyalar ise dernek Başkanının savunması otuz gün içinde alındıktan sonra tekemmül eder. Kanunlarda 
gösterilen süreler bu tarihten sonra işlemeye başlar. 

6H Vergi davalarında, uyuşmazlık konusu işlem dosyaları, idarenin savunması ile 'birlikte mahkeme 
başkanlığına gönderilir. 

Duruşma : 

MADDE 17. — 'L Danıştay ile İdare ve Vergi Mahkemelerinde açılan iptal ve ikiyüz bin lirayı aşan 
tam yargı davaları ile tarhedilen vergi, resim ve harçlarla Ibenzeri malî yükümler ve (bunların zam ve cezala
rı toplamı ikiyüz ibin lirayı aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır. 

'2, Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların istemine1 ve Danıştay veya ilgili Bölge - İdare 
Mahkemesi kararma bağlıdır. 

3. Duruşma, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda istenebilir. 
4< Danıştay ve mahkemeler kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir. 
5. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir. 

Duruşmalara İlişkin Esaslar : 

MADDE 18. — L Duruşmalar açık olarak yapılır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin gerekli kıl
dığı hallerde, görevli daire veya mahkeme kararı ile, duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır. 

2, Duruşmaları Başkan yönetir. 
3< Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız ıbiri gelirse onun açıklamaları din

lenir, hiç biri (gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. 
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3. Duruşmada, ancak tarafların dilekçe ve savunmalarında ileri sürdükleri sebep ve deliller tartışılır. 
Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir, Taraflardan yalnız biri gelirse «onun açıklamaları dinlenir; 
hiçbiri gelmezse duruşma açılmaz, inceletme evrak üzerinde yapılır, 

4. Danıştayda görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şantttır. Taraflar dinlendikten sonra 
savcı düşüncesini bildirir, ©undan sonra taraflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya son ve
rilir,, 

5ı Duruşmalı işlerde savcılar, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti yapılmasını yahut işlem dos
yasının ıgetirilmesini istedikleri takdirde, bu istekler görevli daire tarafından kabul edilmezse, işin esası 
hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce bildirirler. 

Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi : 

MADDE 18. — Duruşma yapıldıktan sonra aynı gün, zaruret halinde onbeş gün içinde karar verilir. 
Ara kararı 'verilen hallerde, bu kararın yerine getirilmesi üzerine, dosyalar öncelikle incelenir. 

Dosyaların İncelenmesi : 

MADDE 19. — 1. Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çe
şit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gön-
deril'mesini ve her 'türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu hususta
ki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi medburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu 
süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. 

2H Taraflardan biri ara kararının icaplarını yerine getirmediği takdirde, bu durumun verilecek karar 
üzerindeki etkisi mahkemece önceden takdir edilir ve ara kararında bu husus ayrıca belirtilir. 

3ı Ancak; istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine veya yüksek menfaatlerine veya Devletin güven
liği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, 'Başbakan ve'ya ilgili Bakan, gerek
çesini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. 

4. Getirilen veya idarece gönderilen gizli belge ve dosyalar taraf veya vekillerine incelettirilmez. 

Sonradan İbraz Olunan Evrak ve Belgeler : 

MADDE 20.; — Dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmeyen müslbit evrak ve belgeler, bunların vak
tinde ilbraz edilmelerine imkân bulunmadığına mahkemece kanaat getirilirse, kabul ve 'diğer tarafa tebliğ 
edilir. Bu evrak ve belgeler duruşmada ibraz edilir ve diğer taraf cevabını hemen (verebileceğini beyan eder 
veya cevap vermeye lüzum görmezse, ayrıca tebliğ edilmez. 

Davaların Karara Bağlanması : 

MADDE 21. — 1. Konuların aydınlandığına mahkeme karar verince meseleler sırasıyla oya konulur ve 
(karara bağlanır. 

2. 14 üncü maddede sayılan sebeplerden biri ile veya yargılama usullerine ilişkin meselelerde azınlıkta 
kalanlar işin esası hakkında da oylarını kullanırlar, Azınlıkta kalanların görüşleri, kararların altına yazılır,; 
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4. Danıştay'da görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten son
ra savcı yazılı düşüncesini açıklar. Bundan sonra taraflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya 
son verilir. 

5. Duruşmalı işlerde savcılar, keşif, bilirkişi, incelemesi veya delil tespiti yapılmasını yahut işlem dosya
sının getirilmesini istedikleri takdirde, bu istekleri görevli daire veya kurul tarafından kabul edilmezse, işin 
esası hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce bildirirler. 

Duruşmalı İşlerde Karar Verilmesi: 

MADDE 19. — Duruşma yapıldıktan sonra aynı gün, bu mümkün olmazsa gerekçesiyle birlikte otuz 
gün içinde karar verilir. Ara kararı verilen hallerde, bu kararın yerine getirilmesi üzerine, dosyalar öncelik
le incelenir. 

Dosyaların İncelenmesi : 

MADDE 20. — 1. Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit 
incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gön
derilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu hususta
ki, kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu 
süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. 

2. Taraflardan biri ara kararının icaplarını yerine getirmediği takdirde, bu durumun verilecek karar üze
rindeki etkisi mahkemece önceden takdir edilir ve ara kararında bu husus ayrıca belirtilir. 

3. Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine veya yüksek menfaatlerine veya Devletin güven
liği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, Başbakan veya ilgili Bakan, gerekçesini 
bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. 

4. Getirilen veya idarece gönderilen gizli belge ve dosyalar taraf veya vekillerine incelettirilmez. 
5. Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dosyalar, bu Kanun ve diğer kanunlarda belir

tilen öncelik veya ivedilik durumları ile Danıştay için Başkanlık Kurulunca; diğer mahkemeler için Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu itibariyle tespit edilip Resmî Gazetede ilan edilecek öncelikli işler göz-
önünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve tekemmül ettikleri sıraya göre sonuçlandı
rılır. 

Sonradan İbraz Olunan Evrak ve Belgeler : 

MADDE 21. — Dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmeyen belgeler, bunların vaktinde ibraz edilme
lerine imkân bulunmadığına mahkemece kanaat getirilirse, kabul ve diğer tarafa tebliğ edilir. Bu belgeler 
duruşmada ibraz edilir ve diğer taraf cevabını hemen verebileceğini beyan eder veya cevap vermeye lüzum 
görmezse, ayrıca tebliğ edilmez. 

Davaların Karara Bağlanması : 

MADDE 22. — 1. Konular aydınlandığında meseleler sırasıyla oya konulur ve karara bağlanır. 
2. 15 inci maddede sayılan sebeplerden biri ile veya yargılama usullerine ilişkin meselelerde azınlıkta ka

lanlar işin esası hakkında da oylarını kullanırlar. Azınlıkta kalanların görüşleri, kararların altına yazılır. 
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Tutanaklar : 

MADDE 22. — Her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştayda düşünce veren 
savcının, tetkik hâkiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu 
ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak
lar görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır. 

Kararlarda Bulunacak Hususlar : 

MADDE 23. — Kararlarda : 
a) Tanalfların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri, 
b) Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukukî sebeplerin özeti, isteğinin sonucu ile davalının 

savunmasının özeti, 
c) Danıştayda görülen davalarda tetkik hâkimi ve savcının ad ve soyadları ile savcının düşüncesi, 
d) Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve vekil veya 

temsilcilerinin ad ve soyadları, 
e) Kararın dayandığı kanunî ve hukukî sebepler ile gerekçesi, hüküm ve tazminat davalarında hükme

dilen tazminatın miktarı, 
f) Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin hangi tarafa yükletildiği, 
g) Kararın tarihi ve oybirliği île mi, oy çokluğu ile mi verildiği, 
h) Kararı veren mahkeme Başkan ve üyelerinin veya hâkimin ad ve soyadları ve imzaları ve varsa ay

rışık oyları, 
i) Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası, 
Belirtilir. 

Kararların Saklanması ve Tebliği : 

MADDE 24. — Kararların mahkeme Başkanı ve üyeleri veya hâkimi tarafından imzalı asıllarından biri, 
karar dosyasına, diğeri de dava dosyasına konur. Mahkeme mühürü ve Başkan yahut hâkim imzasıyla tas
dikli birer örneği de mahkemece taraflara tebliğ edilir. 

Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik : 

MADDE 25. -— 1. Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde 
değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; gerçek kişilerden olan tarafın 
ölümü halinde, idarenin mirasçılar aleyhinde takibi yenilemesine kadar, dosyanın işlemden kaldırılmasına il
gili mahkemece karar verilir. 

2. Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresin bildirilmesine kadar dava dos
yası işlemden kaldırılır. 

3. İşlemden kaldırılan dosyalara ait davalar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ise, bu kararlar 
kendiliğinden hükümsüz kalır. 

4. Dosyaların işlemden kaldırılmasına ait kararlar diğer tarafa tebliğ edilir. 

İdarî Yargı Kararlarının Sınırı: 

MADDE 26. — Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak 
yerine getirilmesini sınırlayacak veya siyasal tercihleri denetleyecek tarzda kullanılamaz, idarî eylem ve işlem 
niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. 
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Tasarının 22 nci maddesi 23 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Kararlarda Bulunacak Hususlar : 

MADDE 24. — Kararlarda : 
a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri, 
b) Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukukî sebeplerin özeti, istem sonucu ile davalının sa

vunmasının özeti, 
c) Danıştayda görülen davalarda tetkik hâkimi ve savcının ad ve soyadları ile savcının düşüncesi, 
d) Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve vekil veya 

temsilcilerinin ad ve soyadları, 
e) Kararın dayandığı hukukî sebepler ile gerekçesi ve hüküm; tazminat davalarında hükmedilen tazmina

tın miktarı, 
f) Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği, 
g) Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oy çokluğu ile mi verildiği, 
h) Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hâkimin ad ve soyadları ve imzaları ve varsa ayrı

şık oyları, 
ı) Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası. 
Belirtilir. 

Kararların Saklanması ve Tebliği : . . •. 

MADDE 25. — Kararların mahkeme başkanı ve üyeleri veya hâkimi tarafından imzalı asıllarından biri, 
karar dosyasına, diğeri de dava dosyasına konur; mahkeme mührü ve başkan yahut hâkim, Danıştayda daire 
veya kurul başkam veya görevlendireceği bir üye imzasıyla tasdikli birer örneği de taraflara tebliğ edilir. 

Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik : 

MADDE 26. — 1. Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde de
ğişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; gerçek kişilerden olan tarafın ölümü 
halinde, idarenin mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine kadar, dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mah
kemece karar verilir. Dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemiş ise varsa yürütmenin durdurulması kararı 
kendiliğinden hükümsüz kalır. 

2. Yalnız öleni ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal edilir. 
3. Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresin bildirilmesine kadar dava 

dosyası işlemden kaldırılır ve varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. 
4. Dosyaların işlemden kaldırılmasına ait kararlar diğer tarafa tebliğ edilir. 

Tutanaklar : 
MADDE 23. 
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Yürütmenin Durdurulması . 

MADDE 27. — 1. Danıştayda veya idare mahkemelerinde idarî dava açılması veya kanun yollarına 
başvurulması dava edilen idarî işlemin yürütülmesini durdurmaz. 

2. Danıştay veya idare mahkemeleri, idarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zarar
ların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, ge
rekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. 

3. Savaş ve sıkıyönetim halleri ile olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve olağanüstü halin ilan edildiği böl
gelerde görevli olan veya sonradan bu bölgelerde görevlendirilen kamu personeli hakkında alman idar* 
işlemler ile grev ve lokavt ertelenmesi, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin ertelenmesi, dernek ve kuruluşların 
kapatılması veya faaliyetten men edilmesi kararlarına ilişkin iptal davalarında yürütmeyi durdurma karar 
verilemez. 

4. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir. 
5. Yürütmenin durdurulmasına karar verilen davalarda, her doksan günde bir yürütmenin durdurulması 

kararı yeniden incelenerek devam edip etmeyeceğine karar verilir. 
6. Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre temi

nat aranmayabilir. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 15 inci maddede yazılı süreler kısaltılabilece-
ği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir. 

7. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında 
karar veren daire veya mahkemece çözümlenir. 

8. Adlî yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz. 
9. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim 

ve harçlar ile benzeri yükümlülüklerin ve bunların zam ve cezalarının! dava konusu edilen bölümünün tahsil 
işlemlerini durdurur, thtirazî kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden 
dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir. 

Kararların Sonuçları : 

MADDE 28. — Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin kesinleşen kararlarının 
icaplarına göre idare, altmış gün içinde işlem veya eylem tesis etmeye mecburdur. 

2. Tam yargı davaları hakkındaki kararlar genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. 
3. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre eylem veya işlem 

tesis edilemeyen hallerde idare aleyhine ilgili mahkemede maddî ve manevî tazminat davası açılabilir. 
4. Mahkeme kararlarının altmış gün içinde kamu görevlilerince kasden yerine getirilmemesi halinde ilgili, 

idare aleyhine dava açılabileceği gibi kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası 
açabilir. 

5. Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara göre tes
pit edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri malî yükümlülükler ile zam ve cezaların miktarı ilgili idarece mü
kellefe bildirilir. 

6. Tazminat ve vergi davalarında kararın idareye tebliğinden itibaren infazın gecikmesi sebebiyle idarece 
kanunî gecikme faizi ödenir. 
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Yürütmenin Durdurulması : 

MADDE 27. — 1. Danıştayda veya İdarî Mahkemelerde idarî dava açılması veya kanun yollarına baş
vurulması dava edilen idarî işlemin yütürülmesini durdurmaz. 

2. Danıştay veya idarî Mahkemeler, idarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zarar
ların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, ge
rekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. 

3. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir. 
4. Yürütmenin durdurulmasına doksan gün için karar verilebilir. Tarafların istemi üzerine gerekçeli ola

rak yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi mümkündür. Yürütmenin durdurulmasına karar veri
len davalar, tekemmül etmelerinden itibaren altmış gün içinde esastan karara bağlanır. Aksi halde yürütmenin 
durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. 

5. Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre temi
nat aranmayabilir. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileceği 
gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir. 

6. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında ka
rar veren daire veya mahkemece çözümlenir. 

7. İdareden ve adlî yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz. 
8. Vergi Mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve 

harçlar ile benzeri malî yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil iş
lemlerini durdurur. Ancak 6 ncı maddeye göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam 
eder. Ihtirazî kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan da
valar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir. 

9. Savaş halinde yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. 
10. Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde; sıkıyönetim ve olağanüstü halin ilan edildiği bölgelerde görevli 

olan veya sonradan bu bölgelerde görevlendirilen kamu personeli hakkında yapılan idarî işlemler ile, sıkıyö
netim veya olağanüstü halin ilan edildiği bölgelerde grev ve lokavtların ertelenmesi, toplantı ve gösteri yü
rüyüşlerinin ertelenmesi, dernek ve kuruluşların kapatılması veya faaliyetten menedilmesi kararlarına ilişkin 
davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. 

Kararların Sonuçları : 

MADDE 28. — 1. Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yü
rütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre 'idare, en geç altmış gün içinde işlem tesis etmeye 
veya eylemde bulunmaya mecburdur. Ancak, haciz veya ihtiyatî haciz uygulamaları ile ilgili vergi davaların
da vergi mahkemelerince verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis 
edilir. 

2. Tam yargı davaları hakkındaki kararlar genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. 
3. Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edil

meyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili İdarî Mahkemede maddî ve ma
nevî tazminat davası açılabilir. 

4. Mahkeme kararlarının altmış gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgi. 
li, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası 
açabilir. 

5. Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara göre tespit 
edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri malî yükümler ile zam ve cezaların miktarı ilgili idarece mükellefe 
bildirilir. 

6. Tazminat ve vergi davalarında kararın idareye tebliğinden itibaren infazın gecikmesi sebebiyle idarece 
kanunî gecikme faizi ödenir. 
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Açıklama : 

MADDE 29. — 1. Danıştay, bö'ge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar 
yeterince açık değilse, yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her biri kararın açıklan* 
masını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir. 

2. Açıklama dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazla verilir. 
3. Kararı vermiş olan daire veya mahkeme işi inceler ve gerek görürse dilekçenin bir örneğini, belirle

yeceği süre içinde cevap vermek üzere, karşı tarafa tebliğ eder, cevap iki nüsha olarak verilir. Bunlardan 
biri, açıklama veya aykırılığın kaldırılmasını isteyen tarafa gönderilir. 

4. Görevli daire veya mahkemenin bu husustaki kararı, taraflara tebliğ olunur. 
5. Açıklama veya aykırılığın kaldırılması, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir. 

Yanlışlıkların Düzeltilmesi : ' 

MADDE 30. — 1. iki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm 
fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi de istenebilir. 

2. 29 uncu maddenin son fıkrası dışında kalan hükümleri, bu istekler hakkında da uygulanır. 
3. Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse, düzeltme ilamın altına yazılır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Uygulanacağı Haller : 

MADDE 31. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hâkimin davaya bakmaktan memnuiyeti 
ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, 
teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adlî yardım hallerinde ve duruş
ma sırasında tarafların mahkemenin sükûnunu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İdarî Davalarda Yetki ve Bağlantı ile Görevsizlik ve Yetkisizlik Halinde Yapılacak İşlemler 

İdarî Davalarda Genel Yetki : 
MADDE 32. — 1. Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda 

yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idarî 
işlemi veya idarî sözleşmeyi yapan idarî merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. 

2. Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir. Ancak, idarî sözleşmelerde, sözleşme ile yet
kili mahkeme belirlenebilir. 

Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki : 

MADDE 33. — 1. Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu 
görevlilerinin yeni görev yeri idare mahkemesidir . 

2. Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile 
ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir. 

3. Kamu görevlilerinin parasal hakları ile ilgili konulardan doğan davalarda yetkili mahkeme, kamu gö
revlisinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir. 

Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki : 

MADDE 34. — İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskân gibi taşınmaz mallarla ilgili 
mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idarî davalarda 
yetkili mahkeme, taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir. 
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Açıklama : 

MADDE 29. — Tasarının 29 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Yanlışlıkların Düzeltilmesi : 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Uygulanacağı Haller : 

MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İdarî Davalarda Yetki ve Bağlantı ile Görevsizlik ve Yetkisizlik Halinde Yapılacak İşlemler 

İdarî Davalarda Genel Yetki : 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki : 

MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki : 

MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
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Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki : 

MADDE 35. — Elkoyma ve istimval gibi taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme, taşınır mal 
bulunduğu yer idare mahkemesidir. 

Tam Yargı Davalarında Yetki : 

MADDE 36. — İdarî sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sı
rasıyla : 

a) Zararı doğuran idarî işlemi incelemeye yetkili, 
b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, 

hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer, 
c) Diğer hallerde davacının bulunduğu yer, 
idare Mahkemesidir. 

Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki : 

MADDE 37. — Bu Kanuna göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme : 
a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler ile zam ve cezaları tahakkuk 

ettiren, 
b) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen, 
c) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan, 
Dairenin bulunduğu yerdeki Vergi Mahkemesidir. 

Bağlantılı Davalarda Yetki : 

MADDE 38. — 1. idare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi veya Danıştaya veya birden fazla idare veya 
Vergi Mahkemelerine açılmış bulunan davalarda bağlantının varlığına taraflardan birinin isteği üzerine veya 
doğrudan doğruya mahkemece karar verilir. 

2. Bağlantılı davalardan birinin Danıştayda bulunması halinde dava dosyası Danıştaya göderilir. 
3. Bağlantılı davalar, değişik Bölge idare Mahkemesinin yargı çevrelerindeki mahkemelerde bulunduğu 

takdirde dosyalar Danıştaya gönderilir. 
4. Bağlantılı davalar aynı Bölge idare Mahkemesinin yargı çevresindeki mahkemelerde bulunduğu tak

dirde dosyalar o yer Bölge idare Mahkemesine gönderilir. 

Bağlantının Danıştayca İncelenmesi : 

MADDE 39. — 1. Danıştayın dava konusu uyuşmazlığı incelemeye yetkili dairesi, dava dosyalarını ön
celikle ve ivedilikle inceler ve karar verir. 

2. Danıştay bağlantının bulunduğuna karar verdiği takdirde : 
a) Davalardan biri Danıştayda açılmış ve çözümlenmesi Danıştayın görevine dahil bir uyuşmazlıkla 

ilgili ise, davaların tümü Danıştayda birleştirilerek görülür ve durum ilgili mahkemelere ve taraflara bildi
rilir. 

b) Davaların çözümlenmesi, ayrı Bölge idare Mahkemesinin yargı çevresindeki idare ve/veya Vergi Mah
kemelerinin görevlerine giren uyuşmazlıklarla ilgili ise, Danıştayın ilgili dairesi yetkili mahkemeyi kararında 
belirtir ve dosyaları bu mahkemeye göndererek diğer mahkemeye veya mahkemelere durumu bildirir. Yet
kili mahkeme de durumu ilgililere duyurur. 

c) Danıştayca verilen karar bağlantı bulunmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemelere geri gönde
rilir. 
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Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki : 

MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Tam Yargı Davalarında Yetki : 

MADDE 36. — îdarî sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, 
sırasıyla : 

a) Zararı doğuran idarî uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili, 
b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, 

hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer, 
c) Diğer hallerde davacının ikametgâhının bulunduğu yer, 
İdare Mahkemesidir. 

Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki : 

MADDE 37. — Bu Kanuna göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme : 
a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve 

cezaları kesen, 
b) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen, 
c) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan, 
Dairenin bulunduğu yerdeki Vergi Mahkemesidir. 

Bağlantılı Davalar : 

MADDE 38. — 1. İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi veya Danıştaya veya birden fazla İdare veya 
Vergi Mahkemelerine açılmış bulunan davalarda bağlantının varlığına taraflardan birinin isteği üzerine veya 
doğrudan doğruya mahkemece karar verilir. 

2. Bağlantılı davalardan birinin Danıştayda bulunması halinde dava dosyası Danıştaya gönderilir. 
3. Bağlantılı davalar, değişik Bölge idare Mahkemesinin yargı çevrelerindeki mahkemelerde bulunduğu 

takdirde dosyalar Danıştaya gönderilir. 
4. Bağlantılı davalar aynı Bölge tdare Mahkemesinin yargı çevresindeki mahkemelerde bulunduğu tak

dirde dosyalar o yer Bölge İdare Mahkemesine gönderilir. 

Bağlantının Danıştayca İncelenmesi . 

MADDE 39. — 1. Danıştayın dava konusu uyuşmazlığı incelemeye yetkili dairesi, bağlantılı dava dos
yalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve karar verir. 

2. Danıştay bağlantının bulunduğuna karar verdiği takdirde : 
a) Davalardan biri Danıştayda açılmış ve çözümlenmesi Danıştayın görevine dahil bir uyuşmazlıkla ilgili 

ise, davaların tümü Danıştayda birleştirilerek görülür ve durum ilgili mahkemelere ve taraflara bildirilir. 
b) Davaların çözümlenmesi, ayrı Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresindeki İdare veya Vergi Mahke

melerinin görevlerine giren uyuşmazlıklarla ilgili ise, Danıştayın ilgili dairesi yetkili mahkemeyi kararında 
belirtir ve dosyaları bu mahkemeye göndererek diğer mahkemeye veya mahkemelere durumu bildirir. Yetkili 
mahkeme de durumu ilgililere duyurur. 

c) Danıştayca verilen karar bağlantılı bulunmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemelere geri gönderi
lir. 
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Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi: 

MADDE 40. — 1. Bölge İdare Mahkemesi bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler vc 
kararını verir. Bölge İdare Mahkemesince verilen karar, bağlantının bulunduğu yolunda ise, yetkili mahkeme 
kararda belirtilmek suretiyle dosyalar yetkili mahkemeye gönderilir. Durum ayrıca diğer mahkemeye de du
yurulur. Yetkili kılınan mahkeme durumu ilgililere bildirir. 

2. Bölge İdare Mahkemesince verilen karar bağlantı olmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemeler* 
geri gönderilir. 

Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmemesi : 

MADDE 41. •— Bağlantı iddiaları mahkemelerce kabul edilmediği takdirde, bu hususta verilen ara kara
rı taraflara tebliğ edilir. Taraflar, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde, aynı yargı çevresindek' 
mahkemeler için o yer Bölge İdare Mahkemesine, 38 inci maddenin 2 ve 3 üncü fıkrasındaki durumlarla il
gili davalar için Danıştaya başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine Bölge İdare Mahkemesi veya Danış
tay görevli Dairesince durum, yukarıdaki maddelerde yazılı usullere göre incelenerek karara bağlanır. 

Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar : 

MADDE 42. — 1. Bağlantının varlığı yolunda İdare ve Vergi Mahkemelerince veya bu konuda yapıla
cak itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştayca bağlantı hakkında karar verilinceye kadar usulî 
işlemler durur. 

2. Bağlantıya ilişkin işlemler sonuçlandırıldıktan sonra bu davalara bakmakla yetkili kılınan mahkeme 
veya Danıştay, davalara bırakıldığı yerden devam eder. 

3. Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay kararları kesindir. 

Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlem : 

MADDE 43. — 1. İdare ve Vergi Mahkemeleri, idarî yargının görev alanına giren bir davada görevsiz
lik veya yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verirlerse dosyayı Danıştaya veya görevli ve yetkili İdare 
veya Vergi Mahkemesine gönderirler. 

a) Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay, davayı görevi içinde görmezse dosyanın yetkili 
ve görevli Mahkemeye gönderilmesine karar verir. 

b) Görevsizlik ve yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme kendisini görevsiz ve yetkisiz gör
düğü takdirde, söz konusu mahkeme ile ilk yetkisizlik kararını veren mahkeme aynı Bölge İdare Mahkemesi
nin yargı çevresinde ise, uyuşmazlık Bölge İdare Mahkemesince, aksi halde Danıştayca çözümlenir. 

2. Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesince verilen kararlar ilgili mah
kemelere bildirilir ve bu husus taraflara tebliğ olunur. 

3. Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesince görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak verilen karar
lar kesindir. 

4. Bu madde hükümleri gereğince verilen kararlar ile görevli veya yetkili kılınan mahkemeye yeniden 
dava açılması halinde yeniden harç alınmaz. 

Merci Tayini : 

MADDE 44. — 1. Yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına fiilî veya hukukî bir engel çıktığı veya 
iki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt edildiği veya iki mahkemenin de aynı davaya bakma-

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 312'ye 1 nci ek) 



— 25 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi: 

MADDE 40. — Tasarının 40 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Bağlantının Mahkemelerce Kabul Edilmesi : 

MADDE 41. — Bağlantı iddiaları mahkemelerce kabul edilmediği takdirde, bu hususta verilen ara kara
rı taraflara tebliğ edilir. Taraflar, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içerisinde, aynı yargı çevresindeki mahke
meler için o yer Bölge idare Mahkemesine, 38 inci maddenin 2 ve 3 üncü fıkrasındaki durumlarla ilgili 
davalar için Danıstaya başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay gö
revli Dairesince durum, yukarıdaki maddelerde yazılı usullere göre incelenerek karara bağlanır. 

Bağlantılı Davalarla İlgili Diğer Esaslar : 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlem : 

MADDE 43. — 1. îdare ve Vergi Mahkemeleri, idarî yargının görev alanına giren bir davada görevsiz
lik veya yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verirlerse dosyayı Danıstaya veya görevli ve yetkili îdare 
veya Vergi Mahkemesine gönderirler. 

a) Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay, davayı görevi içinde görmezse dosyanın yetkili 
ve görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir. 

b) Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme kendisini görevsiz veya yetkisiz 
gördüğü takdirde, söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya yetkisizlik kararım veren mahkeme aym 
Bölge îdare Mahkemesinin yargı çevresinde ise, uyuşmazlık Bölge îdare Mahkemesince, aksi halde Danış-
tayca çözümlenir. 

2. Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Damştay ve Bölge îdare Mahkemesince verilen kararlar ilgili mah
kemelere bildirilir ve bu husus taraflara tebliğ olunur. 

3. Danıştay ve Bölge idare Mahkemesince görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak verilen kararlar 
kesindir. 

4. Bu madde hükümleri gereğince verilen kararlar ile görevli ve yetkili kılınan mahkemeye yeniden dava 
açılması halinde harç alınmaz. 

5. idare ve vergi mahkemelerinde yetkisizlik itirazı yapılmadığı takdirde, temyiz ve itiraz aşamasında 
yetki itirazında bulunulamaz. 

Merci Tayini : 

MADDE 44. — Tasarının 44 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 
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ya yetkili olduklarına karar verdikleri hallerde, dava dosyaları, tarafların veya mahkemelerin istemi üzerine 
merci tayini için : 

a) Uyuşmazlığın aynı yargı çevresindeki mahkeme veya mahkemeler arasında çıkması halinde, o yar
gı çevresindeki Bölge İdare Mahkemesine, 

b) Sair hallerde Danıştaya, 
Gönderilir. 
2. Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi görevli ve yetkili mahkemeyi kararlaştırır. 
3. Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesinin bu konuda vereceği kararlar kesindir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kararlara Karşı Başvuru Yolları 

İtiraz : 

MADDE 45. — 1. İdare ve vergi mahkemelerinin tek hâkimi olarak verdiği nihaî kararlara karşı otuz 
gün içinde mahkemenin bulunduğu yargı çevresinin Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir. 

2. İtiraz, Temyizin şekil ve usullerine tabidir. 
3. Bölge İdare Mahkemesi evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddî vakıalar hakkında edinilen 

bilgiyi yeter görürse veya itiraz sadece hukukî noktalara ilişkin ise veya itiraz olunan karardaki maddî yan
lışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı 
kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. 

4. Bölge İdare Mahkemesinin kararları kesindir; Temyiz yoluna başvurulamaz. 
5. Tek hakimli mahkemede hüküm veren hâkim, aynı davanın itiraz yoluyla Bölge İdare Mahkemesince 

incelenmesinde bulunamaz. 

Temyiz : 

MADDE 46. — İdare ve vergi mahkemelerinin nihaî kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde Danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir. 

Temyiz Edilemeyecek Kararlar : 

MADDE 47. — 1. İdare ve vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdiği kararlar temyiz edilemez. 
2. Mükellefiyetin mevzuuna, esasına, şekline, muafiyet ve istisna hükümlerine ilişkin vergi uyuşmazlıkla

rında tek hâkimle verilen kararlar Danıştayda temyiz edilebilir. 

Temyiz Dilekçesi : 

MADDE 48. — 1. Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır. 

2. Temyiz dilekçelerinin 2 nci madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir. 
3. Temyiz dilekçeleri Danıştaya gönderilmek üzere kararı veren mahkemeye verilir ve bu mahkemece kar

şı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğden itibaren onbeş gün içerisinde cevap verebilir. Cevap verenin tem
yiz hakkı bulunmasa bile düzenleyeceği cevap dilekçesinde temyiz isteminde bulunabilir. Bu takdirde bu di
lekçe temyiz dilekçesi yerine geçer. 

4. Kararı veren mahkeme, cevap dilekçesi verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi lis
tesine bağlı olarak Danıştaya gönderir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kararlara Karşı Başvuru Yolları 

İtiraz : 

MADDE 45. — 1. İdare ve Vergi Mahkemelerinin tek hakimli olarak verdiği nihaî kararlara karşı tebliğ 
tarihini izleyen otuz gün içinde mahkemenin bulunduğu yargı çevresinin Bölge İdare Mahkemesine itiraz 
edilebilir. 

2. İtiraz, temyizin şekil ve usullerine tabidir. 
3. 'Bölge İdare Mahkemesi evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddî vakıalar hakkında edinilen 

bilgiyi yeter görürse veya itiraz sadece hukukî noktalara ilişkin ise veya itiraz olunan karardaki maddî yan
lışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkımda karar verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı 
kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. 

4. Bölge İdare Mahkemesinin kararlan kesindir; temyiz yoluna başvurulamaz. 
5. Tek hğkimli mahkemede hüküm veren hâkim, aynı davanın itiraz yoluyla Bölge İdare Mahkemesince 

incelenmesinde bulunamaz. 

Temyiz : 

MADDE 46. — İdare ve vergi mahkemelerinin nihaî kararlarıma karşı, tebliğ tarihini izleyen altmış gün 
içinde Danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir. 

Temyiz Edilemeyecek Kararlar : 

MADDE 47. — İdare ve Vergi Mahkemelerinin tek hâkimle verdiği kararlar temyiz edilemez. Ancak, 
mükellefiyetin mevzuuna, esasına, şekline, muafiyet ve istisna hükümlerine ilişkin vergi uyuşmazlıklarında tek 
hâkimle verilen kararlar Danıştayda temyiz edilebilir. 

Temyiz Dilekçesi : 

MADDE 48. — 1. Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dtilerçeler ille yapılır. 

2. Temyiz dilekçelerinin 3 ünoü madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir. 
3. Temyiz dilekçeleri Danıştaya gönderilmek üzere kararı veren •mahkemeye verilir ve bu mahkemece 

karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içerisinde cevap verebilir. Cevap veren, 
kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile; düzenleyeceği dilekçesinde temyiz isteminde bulunabilir. Bu tak
dirde bu dilekçe temyiz dilekçesi yerine geçer. 

4. Kararı veren mahkeme, cevap dilekçesi veriidkten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyası dizi lis
tesine bağlı olarak Danıştaya gönderir. 
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Kararın Bozulması : 

MADDE 49. — 1. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay : 

a) Görev ve yetki dışında bir işe 'bakılmış olması, 
b) Hukuka aykırı karar verilmesi, 
c) Usul hüküm ve kurallarına uyulmamış olunması, 
Sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar. 
2. Temyiz incelemesi sonunda maddî vakıalar hakkında edinilen 'bilgi yeter görülürse veya uyuşmazlık 

sadece hukukî noktalara ilişkin ise veya karardaki maddî yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise karar bozul
makla beraber işin esası halkkında da karar verilir. 

3. Yukarıdaki fıkra uyarınca Danıştayca işin esası hakkında karar verilmesi mümkün olmayan hallerde 
karar bozularak dosya, kararı veren mahkemeye gönderilir. Maheme, bozma kararına uyduğu takdirde dos
yayı öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir. 

4. Mahkeme bozmaya uymayarak önceki kararında ısrar ederse, ısrar kararının ilgili tarafından temyizi 
halinde, dava, konusuna göre idare veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca incelenir. İlgili Danıştay 
Dava Dairesinin kararma uyulursa mahkemenin kararı bozulur; aksi halde onaylanır, 

5. Kararların kısmen onaylanması ve küsmen bozulması ballerinde kesinleşen Danıştay kararımda belirtilir. 

Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem: 

MADDE 50. — Temyiz incelemesi sonucunda esas (hakkında Danıştayca yerilen karar, dosyayla birlikte 
kararı veren mahkemeye gönderilir. Dosyanın mahkemeye gelmesi üzerine, Danıştay kararı mahkeme tarafın
dan yedi gün içinde taraflara tebliğ edilir. Tebliğ giderleri temyiz dilekçesi ile birlikte temyiz isteminde bu
lunanlardan peşin olarak alınır. 

Kanun Yararına Bozma : 

MADDE 51. — 1. Bölge idare Mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince verilin Danıştay
ca incelenmeksizin •kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu 
ifade edenler, Adalet, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğindeîi Başsav
cı tarafından kanun yararına temyiz olunabbilir. 

2. Temyiz isteği Danıştayca yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma kararı, 
daha önce kesinleşmiş olan mahkeme kararımı hukuk: sonuçlarını kaldırmaz. 

3. 'Bozma kararının bir örneği ilgili Bakanlığa gönderilir ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

Temyiz Veya İtiraz İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması : 

MADDE 52. — Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması mahkeme kararlarının yürütülmesini duı-
durmaz. Ancak, gerekli hallerde mahkeme kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilebilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 312'ye 1 nci ek) 



— 29 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kararın Bozulması . 

MADDE 49. — 1. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay : 

a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, 
b) Hukuka aykırı karar verilmesi, 
c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması, 
Sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar. 
2. Temyiz incelemesi sonunda maddî vakıalar hakkında edinilen bilgi yeterli görülürse veya uyuşmazlık 

sadece hukukî noktalara ilişkin ise veya karardaki maddî yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise karar bozul
makla beraber işin esası hakkında da karar verilir. 

3. Yukarıdaki fıkra uyarınca Danıştayca işin esası hakkında karar verilmesi mümkün olmayan hallerde 
karar bozularak dosya, kararı veren mahkemeye gönderilir. Mahkeme, dosyayı öncelikle inceler ve varsa ge
rekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir. 

4. Mahkeme bozmaya uymayarak eski kararında ısrar edebilir. İsrar kararının ilgili tarafından temyizi 
halinde, dava, konusuna göre Danıştay İdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca incelenir. Danışta-
yın ilgili Dava Dairesinin kararı uygun görülürse mahkemenin kararı bozulur; aksi halde onanır. Danıştay 
İdarî ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları kararlarına uyulması zorunludur. 

5. Kararların kısmen onaylanması ve kısmen bozulması hallerinde kesinleşen kısım Danıştay kararında 
belirtilir. 

Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem : 

MADDE 50. — Temyiz incelemesi sonucunda Danıştay'ca verilen karar, dosyayla birlikte kararı veren 
mahkemeye gönderilir. Dosyanın mahkemeye gelmesi üzerine, Danıştay kararı mahkeme tarafından yedi gün 
içinde taraflara tebliğ edilir. Tebliğ giderleri temyiz dilekçesi ile birlikte temyiz isteminde bulunanlardan pe
şin olarak alınır. 

Kanun Yararına Bozma : 

MADDE 51. — 1. Bölge İdare Mahkemesi kararlan ile İdare ve Vergi Mahkemelerince verilip Danış
tay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir 
sonucu ifade, edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından 
kanun yararına temyiz olunabilir. 

2. Temyiz isteği Danıştay'ca yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma ka
rarı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme akrarının hukukî sonuçlarını kaldırmaz. 

3. Bozma kararının bir örneği ilgili Bakanlığa gönderilir ve Resmî Gazetede yayımlanır. 

Temyiz veya İtiraz İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması : 

MADDE 52. — 1. Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması mahkeme kararlarının yürütülmesini 
durdurmaz. Ancak, temyiz veya itirazı incelemeye yetkili yargı mercii, teminat karşılığında mahkeme kara
rının yürütülmesinin durdurulmasına karar verebilir. 

2. İptal davalarında teminat istenmeyebilir. 
3. İdareden ve adlî yardımdan yararlananlardan teminat alınmaz. 
4. Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur. 
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Yargılamanın Yenilenmesi : 

MADDE 53. — 1. Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda ya
zılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir : 

a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edi
lemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması, 

b) Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmî 
bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da, yar
gılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması, 

c) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan 
kalkması, 

d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi, 
e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması, 
f) Vekil veya kanunî temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması, 
g) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hâkimin katılmasıyla karar verilmiş olması, 
h) Tarafları ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine 

sebep olabilecek kanunî bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından evvelki 
ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması. 

2. Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır. 
3. Yargılamanın yenilenmesinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun süreye ilişkin hükümleri, kı

yas yolu ile uygulanır. 

Kararın Düzeltilmesi : 

MADDE 54. — 1. Danıştay Dava Daireleri ile îdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları tara
fından verilen kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere, kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş 
gün içinde taraflarca : 

a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması, 
b) Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması, 
c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması, 
d) Temyiz incelemesi sırasında hükmün esasım etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış 

olması, 
hallerinde kararın düzeltilmesi istenebilir. 
2. Dava Daireleri, tdare veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları, kararın düzeltilmesi isteminde ile

ri sürülen sebeplerle bağlıdır. 
3. Kanunun 14 üncü maddesine göre verilen k a r l a r hakkında düzeltilme istemlerinin kabul edilerek 

davaya yeniden bakılması ve esas hakkında karar verilmesi halinde de karar düzeltilmesi isteminde bulunu
labilir. 

4. Kararın düzeltilmesi istekleri esas kararı vermiş olan dairece incelenir. Dosyanın incelenmesinde tetkik 
hâkimliği yapanlar, aynı konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar. 

Yargılamanın Yenilenmesine ve Kararın Düzeltilmesine İlişkin Özel Hükümler : 
MADDE 55. — 1. İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir daire veya mahkemenin görevine girmiş ise ka

rar bu daire veya mahkemece verilir. 
2. Karşı tarafın savunması alındıktan sonra istekler incelenir ve kanunda yazılı sebepler varsa davaya 

yeniden bakılarak karar verilir. 
3. Tarafların, yargılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi istemleri, kanunda yazılı sebeplere da

yanmıyor ise, isteğin reddine karar verilir ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu husustaki hüküm
lerine göre para cezasına da hükmolunur. 
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Yargılamanın Yenilenmesi : 

MADDE 53. — Tasarının 53 üncü maddesi aynen benimsenmiştir. 

Kararın Düzeltilmesi : 

MADDE 54. — 1. Danıştay Dava Daireleri ile İdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları tara
fından verilen kararlar hakkında, har defaya mahsus olmak üzere, kararın tebliğ tarihini izleyen on beş gün 
içinde taraflarca : 

a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması, 
b) Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması, 
c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması, 
d) Temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış 

olması, 
Hallerinde kararın düzeltilmesi istenebilir. 
2. Dava Daireleri, îdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları, kararın düzeltilmesi isteminde 

ileri sürülen sebeplerle bağlıdırlar. 
3. Kanunun 15 inci maddesine göre verilen kararlar hakkında düzeltilme istemlerinin kabul edilerek 

davaya yeniden bakılması ve esas hakkında karar verilmesi halinde de karar düzeltilmesi isteminde bulu
nulabilir. 

4. Kararın düzeltilmesi istekleri esas kararı vermiş olan daire ve kurulca incelenir. Dosyanın incelenme
sinde tetkik hâkimliği yapanlar, aynı konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar. 

Yargılamanın Yenilenmesine ve Kararın Düzeltilmesine İlişkin Özel Hükümler : 

MADDE 55. — 1. İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir daire veya mahkemenin görevine girmiş ise ka
rar bu daire veya mahkemece verilir. 

2. Karşı tarafın savunması alındıktan sonra istekler incelenir ve kanunda yazılı sebepler varsa davaya 
yeniden bakılarak karar verilir. 

3. Tarafların, yargılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi istemleri, kanunda yazılı sebeplere dayan
mıyor ise, isteğin reddine karar verilir ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu husustaki hükümleri
ne göre para cezasına da hükmolunur. 
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4. Yargılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi istemlerinde duruşma yapılması, görevli daire veya 
mahkemenin kararına bağlıdır. 

5. 53, 54, 55 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yargılamanın yenilenmesinde ve kararın dü
zeltilmesinde bu Kanun hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Danıştayda Çekinme ve Ret : 

MADDE 56. — 1. Davaya bakmakta olan Dava Dairesi Başkan ve Üyelerinin reddi halinde, bunlar 
hariç tutulmak suretiyle, O Daire Kurulu tamamlanarak, bu husus incelenir, ret istemi yerinde görülürse 
işin esası hakkında da bu kurulca karar verilir. 

2. Reddedilenler ikiden fazla ise bu husustaki istem, idarî dava dairesi Başkan ve Üyeleri için İdarî 
Dava Daireleri Genel Kurulunda, Vergi Dairesi Başkan ve Üyeleri için Vergi Dava Daireleri Genel Ku
rulunda incelenir. Reddedilen Başkan ve Üyeler bu Kurullara katılamazlar. Bu kurullarca ret istemi kabul 
edildiği takdirde davanın esası hakkında da bu kurullarca karar verilir. 

3. îdarî Dava Daireleri Genel Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Başkan ve Üyelerinden 
bir kısmının davaya bakmaktan çekinmesi veya reddi halinde noksan üyelikler dairelerince tamamlanır. 

4. Danıştay Tetkik hâkimleri ve savcıları sebeplerini bildirerek çekinebilecekleri gibi taraflarca da red
dedilebilirler. Bunlar hakkındaki ret istemleri davaya bakmakla görevli Daire tarafından incelenerek karara 
bağlanır. 

Mahkemelerde Çekinme ve Ret : 

MADDE 57. — 1. Tek hâkimle görülen davalarda hâkimin reddi istemi, reddedilen hâkimin katılma
dığı İdare veya Vergi Mahkemesince incelenir. 

2. İtiraz veya davaya bakmakta olan Bölge İdare Mahkemesi ile İdare ve Vergi Mahkemesi Başkan ve 
Üyelerinin reddi istemi reddedilen Başkan ve üyenin katılmadığı Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkeme
since incelenir. 

3. İdare ve Vergi Mahkemelerinde reddedilen başkan ve üye ıbirden çok ise istem Bölge İdare Mahke
mesince incelenir. Bölge İdare Mahkemelerinde reddedilen başkan veya üye birden çok ise istem Danıştay' 
ca incelenir. 

A^ Danıştay'ca ve bu mahkemelerce ret istemleri yerinde görülürse işin esası hakkında da karar veri
lir. 

5. Davaya bakmaktan çekinme halinde diğer bir hâkimin görevlendirilmesi ile mahkemenin noksan 
üyesinin tamamlanması veya görevli mahkemenin belirlenmesinde yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Danıştayda Delillerin Tespiti : 

MADDE 58. — 1. Taraflar, Danıştay'a İdarî dava açtıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin tespiti
ni ancak Danıştay'dan isteyebilirler. 

2. Görevli Danıştay dairesi, istemi uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu işle görevlendirebileceği 
gibi, tespitin mahallî idarî veya adlî yargı yerlerince yaptırılmasına da karar verebilir. 

Delillerin tespiti istemi, ivedilikle karara bağlanır. 
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4. Yargılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi istemlerinde duruşma yapılması, görevli daire veya 
mahkemenin kararma bağlıdır. 

5. 53, 54 ve bu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yargılamanın yenilenmesinde ve kararın dü
zeltilmesinde bu kanunun diğer hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Danıştayda Çekinme ve Ret : 

MADDE 56. — 1. Davaya bakmakta olan dava dairesi başkan ve üyelerinin çekinme veya reddi ha
linde bunlar hariç tutulmak suretiyle, o daire kurulu tamamlanarak, bu husus incelenir, çekinme veya ret 
istemi yerinde görülürse işin esası hakkında da bu kurulca karar verilir. 

2. Çekinen veya reddedilenler ikiden fazla ise bu husustaki istem, idarî dava dairesi başkan ve üyeleri 
için İdarî Dava Daireleri Genel Kurulunda, vergi dava dairesi başkan ve üyeleri için Vergi Dava Daireleri 
Genel Kurulunda incelenir. Çekinen veya reddedilen başkan ve üyeler bu kurullara katılamazlar. Üye nok
sanı diğer dava dairelerinden tamamlanır. Bu kurullarca çekinme veya ret istemi kabul edildiği takdirde da
vanın esası hakkında da bu kurullarca karar verilir. 

3. İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu başkan ve üyelerinden 
bir kısmının davaya bakmaktan çekinmesi veya reddi halinde noksan üyelikler diğer dava dairelerinden ta
mamlanır. 

4. İdarî ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının toplanmasına engel olacak sayıda ret istemlerinde 
bulunulamaz ve çekimlemez. 

5. Danıştay tetkik hâkimleri ve savcıları sebeplerini bildirerek çekinebilecekleri gibi taraflarca da red
dedilebilirler. Bunlar hakkındaki çekinme veya ret istemleri davaya bakmakla görevli daire tarafından ince
lenerek karara bağlanır, 

Mahkemelerde Çekinme ve Ret : 

MADDE 57. — 1. Tek hâkimle görülen davalarda hâkimin reddi istemi, reddedilen hâkimin katılma
dığı İdare veya Vergi Mahkemesince incelenir. 

2. İtiraz üzerine veya doğaıdan davaya bakmakta olan Bölge İdare Mahkemesi ile İdare ve Vergi Mah
kemesi Başkan ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen Başkan ve üyenin katılmadığı Bölge İdare, İdare ve 
Vergi Mahkemesince incelenir. 

3. İdare ve Vergi Mahkemelerinde reddedilen başkan ve üye birden çok ise istem Bölge .İdare Mahke
mesince incelenir. Bölge İdare Mahkemelerinde reddedilen başkan veya üye birden çok ise istem Danıştay' 
ca incelenir. 

4. Danıştay'ca ve bu Mahkemelerce ret istemleri yerinde görülürse işin esası hakkında da karar verilir. 
5. Davaya bakmaktan çekinme halinde diğer bir hâkimin görevlendirilmesi ile mahkemenin noksan 

üyesinin tamamlanması veya görevli mahkemenin belirlenmesinde yukarıdaki hükümler uygulanır. 

idari Davalarda Delillerin Tespiti : 

MADDE 58. — 1. Taraflar, idarî dava açtıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin tespitini ancak da
vaya bakan Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemelerinden isteyebilirler. 

2. Davaya bakan Danıştay, • İdare ve Vergi Mahkemeleri istemi uygun gördüğü takdirde üyelerden biri
ni bu işle görevlendirebileceği gibi, tespitin mahallî idarî veya adlî yargı mercilerince yaptırılmasına da ka
rar verebilir. 

3. Delillerin tespiti istemi, ivedilikle karara bağlanır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yol Masrafları ve Gündelikler : 

MADDE 59. — Danıştay meslek mensupları ile idarî yargı hâkimleri ve savcılarından keşif, bilirkişi 
incelemesi veya delillerin tespiti için görevlendirilenlere gerçek yol giderleri ile görevde geçen günlerin herbiri 
için net aylık tutarlarının otuzda biri oranında gündelikler verilir .Bu gündelikler, zorunlu giderleri karşıla
mazsa, aradaki fark belgelere dayalı olmak şartı ile ayrıca ödenir. Ancak, bu surette yapılacak ödemeler, 
gündeliklerin yüzde ellisini geçemez. 

Tebliğ İsleri ve Ücretler : 

MADDE 60. — Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ile idare ve Vergi Mahkemelerine ait her türlü teb
liğ işleri, Tebligat Kanunu hükümlerine göre Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi aracılığı ile yapılır. Bu su
retle yapılacak tebliğlere ait ücretler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir, 

Çalışmaya Ara Verme : 

MADDE 61. — 1. Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri her yıl Tem
muz ayının yirmisinden Eylül ayının altısına kadar çalışmaya ara verirler. 

2. Ara verme süresi içinde her bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve 
üyeleri arasından görevlendirilecek üç hâkimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi kalanlardan 
en kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye nöbetçi mahkemenin başkanlığını yapan, 

3. Çalışmaya ara verme süresi içinde nöbetçi kalanların yıllık izin haklan saklıdır. 

Nöbetçi Mahkemenin Görevleri : 

MADDE 62. — Nöbetçi Mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür. 
a) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler, 
b) Tutuklu memurlar hakkında memurların yargılanmasına dair işler. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 27.10.1980 tarihli ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanu
na aykırı olan hükümleri, Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun yürürlükten kalktığı tarihi izleyen günden 
itibaren uygulanır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 312'ye 1 nci ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler : 

MADDE 59. — 1. Danıştay meslek mensupları ile Danıştay'da görevli idarî yargı hâkim ve savcıların
dan keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin tespiti için görevlendirilenlere gerçek yol giderleri ile görevde ge
çen günler için net aylık tutarlarının otuzda biri oranında gündelik verilir. Bu gündelikler, zorunlu giderleri 
karşılamazsa, aradaki fark belgelere dayalı olmak şartı ile ayrıca ödenir. Ancak, bu surette yapılacak öde
meler, gündeliklerin yüzde ellisini geçemez. 
' 2. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri hâkimleri ile diğer görevlilerin yol giderleri ve tazminatları 
hakkında Harçlar Kanununun 34 ncü maddesi hükümleri uygulanır* 

Tebliğ İşleri ve Ücretler : 

MADDE 60. — Tasarının 60 ncı maddesi aynen benimsenmiştir. 

Çalışmaya Ara Verme : 

MADDE 61. — Tasarının 61 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Nöbetçi Mahkemenin Görevleri : 

MADDE 62. — Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür : 
a) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler, 
b) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 63. — Vergi Usul Kanununun vergi uyuşmazlıklarına ilişkin 379 ila 412 nci madde hükümle
ri, bu kanunla kurulan vergi mahkemelerinin göreve başladıkları tarihte yürürlükten kalkar. 

GEÇtCt MADDE — Bu Kanunun uygulanmasında, 27.10.1980 tarih ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni 
Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

Millî Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 312'ye 1 nci ek) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 63. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 64. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

15.10.1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Bay kara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
/ Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd, 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

(Maliye Balkanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

MİM Savunma Balkanı 
Ü, H. Boyutken 

Millî Eğitim Balkanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R, Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Devlet Bakam 
M. özgünef 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabiî Kaly. Baklam 
Si Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: Î2'ye 1 inci ek) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük : 

MADDE 64. — Tasarının 63 üncü maddesi 64 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 65. — Tasarının 64 üncü maddesi 65 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
N 
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