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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 
92 NCİ BİRLEŞİM 

21.3.1990 Çarşamba 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Nusaybin ve Cizre'de meydana gelen olaylara; 
tçel Milletvekili Ekin Dikmen, 21 Mart Dünya Tüketiciler Gününe; 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, traktör tevzii ile ilgili olarak tçişleri Bakanlığı

nın valiliklere gönderdiği yazıya ilişkin gündem dışı konuşmasına Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ekrem Pakdemirli cevap verdi. 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen diğer tşler Kısmının 34 
üncü sırasında yer alan 389 sıra sayılı, Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere 
Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının, bu kısmının 2 nci sırasına, 

21.3.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve basılıp dağıtılan 394 sıra sayılı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 48 saat 
geçmeden, gündemin 3 üncü sırasına, 

Alınmalarına ilişkin Danışma Kurulu önerileri ile, 
Devlet Bakanı Güneş Taner'in, Türkiye - Belçika İş Konseyi Birinci Dönem Toplantısına 

katılmak ve temaslarda bulunmak üzere 25 - 27 Mart 1990 tarihlerinde Belçika'ya yapacağı 
resmî ziyarete katılacak parlamenterlere ilişkin Başbakanlık tezkeresi, 

Kabul edildi. 
Kıyı Kanunu Tasarısının (1/641) (S. Sayısı: 301) 8 inci maddesi üzerinde verilen önergenin 

oylaması sırasında karar yetersayısı bulunmadığından, birleşime ara verildi; ikinci oturumda 
Hükümet ve Komisyon Genel Kurulda hazır bulunmadığından, tasarının görüşülmesi ertelendi. 

Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılma-: 
sına İlişkin Kanun Tasarısının (1/688) (S. Sayısı 389) yapılan görüşmelerden sonra kabul edil
diği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının (1/499) (S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci ek) maddelerine 
geçilmesi kabul edildi, 1 inci maddesi üzerinde verilen önergenin oylaması sırasında karar ye
tersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

22 Mart 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.32'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili \ 

Abdıdhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Balıkesir Edirne 

Ali Sami Akkas İsmail Üğdul 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
22.3.1990 Perşembe 

Teklif 

1. — Bolu Milletvekili Nevzat Durukan ve 14 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tfeklifi (2/305) (Sağlık ve Sosyal tşler 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin 
Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1216) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1990) 

2. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Yüksekova İlçesi esendere Bu
cağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1217) 
(Başkanlığa geliş tarihi 19.3.1990) 

3. —Zonguldak Milletvekili Güneş MUftüoğlu'nun, Kastamonu'nun, Kastamonu - Da
day - Selalmaz - Eflani - Safranbolu karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1218) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1990) 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli Tosya İlçesinde pirinç 
ekiminin geliştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1219) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1990) 

5. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu tli Bozkurt İlçesindeki 
'Yaralıgöz Kayasına kayak merkezi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1220) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1990) 

6. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu tli tnebolu tlçesinde kibrit 
fabrikası yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1221) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 19.3.1990) 

7. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu tli İnebolu İlçesine tu
ristik yatırım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (2/1222) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19.3.1990) 

8. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu tli Daday tlçesi Balık-
dağ S.S.K. Sanatoryumunun doktor ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1223) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1990) 

9. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Adana İlçesindeki Elektrik Malze
meleri Fabrikasında çalışan işçilerin toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazıtı soru önergesi (7/1224) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1990) 

10. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli Abana tlçesi futbol 
sahasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1225) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.3.1990) 

11. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu tli Abana İlçesi balıkçı 
barınağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1226) (Başkanlığa geliş tarihi: 193.1990) 
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12. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu tli Abana tlçesi Devlet 
Hastanesinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (1/1227) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 193.1990) 

13. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu tündeki pancar üretici
lerinin ürün bedeli alacaklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1228) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1990) 

14. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun SEKA Taşköprü Fabrikasınca ken
dir üreticilerinin mahsullerinin alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1229) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1990) 

İS. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, tnebolu ilçesinde çimento fabrikası 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1230) (Başkanbğa geliş 
tarihi : 19.3.1990) 

16. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu tli Merkez, Araç, Da
day ve tnebolu orman işletme müdürlüklerinde işlerine ara verilen geçici işçilerin tekrar işe 
alınmamalarının nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1231) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1990) 

17. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisleri özel gü
venlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişilerce bu tesislerden 
krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1232) (Başkanbğa geliş 
tarihi : 193.1990) 

18. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet tşleri Başkanlığınca bastırıldığı ve bedava 
dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1233) (Başkanbğa 
geliş tarihi : 19.3.1990) 

19. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devletin vatandaşlara olan ve ilama bağlan
mış bulunan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1234) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.3.1990) 

20. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, işçi ve memurların ekonomik durumları
nın iyileştirilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1235) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.3.1990) 

21. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu Belediyesinin kanali
zasyon prejesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazıtı soru önergesi (7/1236) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.3.1990) 

22. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Samsun ve Marlboro sigaralarından alınan vergi
lere, fonlara ve diğer ödentilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1237) (Başkanlığa geliş tarihi 203.1990) 

23. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, TARİŞ'in, üretici ortaklarına olan borcuna iliş
kin Sanayi ve Ticaret bakanından yazılı soru önergesi (7/1238) (Başkanbğa geliş tarihi: 203.1990) 

24. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş Devlet Hastanesinin ek doğum pavyonu 
inşaatına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1239) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 203.1990) 

25. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, İstanbul'da kurulacak Küçükçekmece Olimpiyat 
Köyüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1240) (Başkanlığa geliş tarihi: 203.1990) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaş (Balıkesir), İsmail Üğdül (Edirne) 

—' » ı— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşiminin açıyorum. 
III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 
1. — Adana Milletvekili O/ıan Şendağ'm, Elazığ'da 9 vatandaşımızın öldürülmesi, 4 vatandaşı

mızın kaçırılması ve terör olaylarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Sayın Orhan Şendağ, 21 Mart 1990 günü Elazığ'da vuku bulan 9 vatandaşı

mızın ölümüne, 4 vatandaşımızın kaçırılmasına neden olan ve tırmanan terör hakkında gün
dem dışı söz istemişlerdir. Gündeme geçmeden önce kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Şendağ. (DYP sıralarından alkışlar) 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, dün Elazığ'da 9 va

tandaşımızın öldürülmesi ve 4 vatandaşımızın kaçırılması ve tırmanan terörle ilgili, gündem 
dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1984 yılından baştayarak günümüze kadar süregelen ve büyük bo
yutlar kazanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki olaylar, artık, siyasî partileri 
aşarak, bir millî mesele haline gelmiştir. Biz, Doğru Yol Partisi olarak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, bu bölgelerimizdeki olayların önlenmesi için alınabilecek bütün tedbirlerin des
tekleyicisi olduğumuzu her vesileyle belirtmiş, bu cümleden olan, olağanüstü halin uzatılma
sıyla ilgili görüşmelerde de olumlu oy kullanmışızdır. Gerek Anayasa ve gerekse diğer yasalar
da yapılan değişikliklerle ve bunun yanı sıra, kurulan müesseselerle, İktidar Partisi, bu tür olayları 
önleme bakımından, mevzuat yönünden büyük olanaklara kavuşturulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partiler de, Hükümetin bu bölgelerde 
alacağı tedbirlerin yanında olacaklarını, bu konuda Hükümete destek vereceklerini açık bir 
biçimde ifade etmişler ve bu tür yıkıcı faaliyetlerin durdurulması yönünde Hükümete uyarıda 
bulunmuşlardır. Ancak, üzüntü ile ifade etmek isterim ki, olaylar azalmamamış, nitelik ve ni
celik değiştirerek, devlet güçleri ile halkı karşı karşıya getirme noktasına ulaşmıştır. Dün de, 
teröristler, Elazığ'da toplu katliam gerçekleştirmiştir; hiçbir suçu olmayan, günahı olmayan 
9 vatandaşımızı katlenmiş 4 vatandaşımızı da kaçırmıştır. Kaçırılan vatandaşlarımızın akıbet
leri meçhuldür. 
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Olay, Elazığ Ferrokrom Fabrikasında çalışan mühendis ve işçilerin servis araçlarından in
dirilerek canice katledilmeleri şeklinde olmuştur. Olayın sebebi henüz bilinmemektedir. Bu ko
nuda Hükümetten aydınlatıcı bilgi vermesini beklemek doğal hakkımız olsa gerektir. 

Sayın milletvekilleri, ister içten örgütlü, ister dıştan destekli ve adı ne olursa olsun, hangi 
örgüt ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, bu tür olayların karşısında olduğumuzu ve kesinlik
le tasvip etmediğimizi; aksine, günahsız kişilerin katledilmesini lanetlediğimizi bir kez daha 
belirtmek isterim. 

Bu tür olayların müsebbiplerinin, münferit bir anarşi ortamı yaratmalarını yanı sıra, 
1980'den itibaren, 30 yıllık bir planın gerçekleştirilmesi amacını güttükleri bilinmektedir. Bu 
planın hazırlanasında ve uygulanmasında, dost görüntüsüne bürünen komşu veya komşu ol
mayan devletlerin katkısının olduğu da bilinmektedir. Adı ne olursa olsun, bu plan içerisinde 
hareket eden örgütlerin Ermeni unsurlarından para ve silah yardımı gördükleri de bilinmekte
dir. Ancak, bunlar bilmeliler ki, hevesleri kursaklarında kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, olaylar, sınır noktasından, ülkemizin iç noktalarına -Elazığ'a- kadar 
uzanmış; vur-kaç olayı olmaktan çıkmış, planlı, örgütlü bir mücadele sistemine girmiştir. Yi
ne üzüntüyle belirtmek isterim ki, olaylar, ülkemizde gelişen tüm olayların ve sorunların önü
ne geçmiş, ülke gündeminin birinci maddesi, birinci meselesi haline gelmiştir. Bu bakımdan, 
Yüce Meclisimiz, daha çok vatandaşımızın şehit edilmesine, daha çok vatandaşımızın katledil
mesine meydan vermeyecek şekilde, hassasiyetle ve acilen olaya sahip çıkmalı, devletin tüm 
olanaklarının bu sorunu çözecek şekilde seferber edilmesi yönünde Hükümete yönelik tavsiye 
kararları alma durumuna girmelidir. 

Bu tür olayların tekrarlanmaması temennisiyle, şehit olan vatandaşlarımıza rahmet, aile
lerine sabırlar diliyor, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

2. — Uşak Milletvekili Mümtaz Güler'in, 23 Mart Dünya Meteoroloji Gününe ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Mümtaz Güler, Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla gündem dışı söz 
istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Güler. 
MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, 23 Mart Dünya 

Meteoroloji Günü münasebetiyle söz almış bulunuyorum; hepinizi en derin saygılarımla se
lamlıyorum. 

Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas kuruluşu olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı Anasözleşme-
şinin 23 Mart 1950 târihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle, 23 Mart günü, Dünya Meteoroloji 
Günü olarak kabul edilmiştir. 

Bu gün, 1961 yılından beri, bütün üye devletlerde ve tabiî ülkemizde de değişik program
larla, büyük bir ilgi ile kutlanmaktadır. Her yıl, Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından, 23 
Martta gündeme gelmesi istenilen önemli bir konu seçilerek üye ülkelere önceden bildirilmek
te, ülkeler de bu konu ile ilgili olarak bilimsel toplantılar, konferanslar, seminerler ve sergiler 
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düzenlemekte, çeşitli basın ve yayın organlarıyla meteorolojik faaliyetlerin halka duyurulması
nı ve daha iyi tanınmasını sağlamaktadırlar. 

Ayrıca, bilim ve teknolojideki gelişmelerin meteorolojiye katkıları değerlendirilmekte ve 
buna göre hedefler tespit edilmektedir. 

Bu yılın konusu, doğal afetlerin azaltılmasında meteorolojinin ve hidrolojinin rolüdür. Dün
ya Meteoroloji Teşkilatı tarafından bu konunun seçilmesi oldukça anlamlıdır; zira, Aralık 
1987'de, Birleşmiş Milletler Genel kurulunda alınan bir kararla, 1990 - 2000 yılları arası, doğal 
afetlerin azaltılmasında uluslararası on yıl olarak kabul edilmiştir. 

İnsanlığa, dün olduğu gibi, bilim ve teknolojideki gelişmelere rağmen bugün de büyük 
acılar yaşatan, tam anlamıyla karşı konulamayan doğal afetlerin, bu yılın konusu olarak seçil
mesinin son derece isabetli olduğunu belirtmek isterim. 

Meteorolojik ve hidrolojik oluşumlu doğal afetler, çok şükür, ülkemizde fazla görülme
mekle beraber, dünyanın birçok ülkesinde yüzbinlerce insanın yaşamlarını yitirmesine ve çok 
önemli maddî zararlara sebep olmaktadır. Yapılan bir istatistiğe göre, 1947 - 1990 yılları ara
sında, tropikal fırtınalar, taşkınlar, tornadolar, kar fırtınaları, sıcak dalgaları, çığlar, heyelan
lar, denizdeki gel - git ve deprem dalgaları nedeniyle, toplam 750 bin kişi hayatını kaybetmiş 
durumdadır. 

Tabiatıyla, meteorolojik ve hidrolojik kökenli doğal afetleri tamamen önlemek mümkün 
değildir, ancak can ve mal kaybını bir ölçüde asgariye indirmek mümkün olabilmektedir. Bu 
da, bu olayların önceden tahmini ve bazı koruyucu önlemlerin alınmasıyla sağlanabilir. Bu 
bakımdan, hayatî önemi haiz meteoroloji teştilatlarının iyi bir tahmin yapabilmesi için, mo
dern gözlem ve bilgisayar sistemleriyle donatılması, meteorolojik bilgi ve ihbarların halka ve 
ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için de yine hızlı ve güvenilir bir muhabere sistemine kavuşturul
ması gerekir. 

Bugün, gerek halkımız, gerekse Hükümetimiz, meteorolojik hizmetlerin önemini ve mo
dern çağdaki yerini gayet iyi anlamış durumdadır. Zira, meteoroloji, içinde bulunduğumuz yüz
yılın vazgeçilmez bir unsurudur; artık, günlük yaşama girmiştir; her alanda görülen hızlı geliş
mede önemli katkıları vardır, özellikle son yıllarda görülen bilim ve teknolojideki akıl almaz 
gelişmeler, modern haberleşme araçları, elektronik rasat sistemleri, yapay uydular ve dev bilgi
sayarlar meteorolojiyi de etkilemiş; bu katkıların kapsamını ve boyutlarını genişletmiştir. 

Meteorolojinin, millî savunma, ulaştırma, tarım, enerji, şehircilik, çevre sorunları ve tu
rizm konularında; planlama, uygulama ve yürütme safhalarında, ülkelerin millî ekonomileri
ne büyük katkıları olduğu bilinmektedir. Meteorolojinin tarıma katkısı, ürün ile yetiştirilecek 
hayvan türünün seçimiyle başlar; ekimden haşata kadar ve hatta taşıma, depolama ve pazarla
ma aşamalarında devam eder. Hava, kara ve deniz ulaşımında seyir öncesinde ve seyir esnasın
da meteolojik koşulların bilinmesi gerektiği gibi, karayollarının, havaalanlarının ve limanların 
yapımından önce yer seçimi aşamasında, bu bilgiler, temel bilgilerdir. 

Enerji sektöründe, hidrolojik enerji, güneş ve rüzgâr enerjisi ve hatta nükleer enerjinin 
üretim yeri seçiminde, üretim aşamasında, meteorolojik bilgilerin çok iyi bilinmesi gerekir. 

Çevre sorunlarında, şehircilik çalışma ve araştırmalarında, hava, deniz ve su kirlenmesin
de, meteorolojik bilgilerin hayatî önem taşıdığı bir gerçektir. 
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Şehirlerin büyüme yönlerinin, açılacak cadde ve sokakların planlanması, organize sanayi 
bölgelerinin ve fabrikaların yer seçimi için, meteorolojik bilgiler çok iyi etüt edilmeli ve değer
lendirilmelidir. 

Meteorolojinin turizme katkıları, tesis, bölge ve yerlerinin tespitinden turizm sezonunun 
süre tayinine kadar, gerek rekreasyon turizmi, gerekse iş ve sağlık turizmi için meteorolojik 
ve klimatolojik bilgilerin temini ve değerlendirilmesi biçiminde olur. 

1937 yılında 3127 sayılı Kanunla kurulan, 1986 yılında 3254 sayılı Kanunla yeniden orga
nize edilen Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve yurt sathında dağılmış 16 
bölge müdürlüğü, 1 200 civarındaki istasyon ve 4 bin civarındaki personeliyle, kendisine veri
len -yukarıda sözü edilen- askerî ve sivil her türlü meteorolojik görev ve sorumlulukları en iyi 
şeklide yerine getirme gayretindedir. 

Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü, bu hizmetleri, uluslararası standartlara uy
gun olarak yürütebilmek için, yurt içi ve yurt dışı eğitimle, modernizasyona önem vermekte; 
bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek, bünyesine uygulamaya çalışmaktadır. Bunun 
için, uluslararası ilişkilere önem verilmekte ve çeşitli bilimsel toplantılarla, çalışma ve araştır
malara da katılmaktadır. 

Nitekim, başta Dünya Meteoroloji Teşkilatı olmak üzere, 18 Avrupa devletinin üye oldu
ğu Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi ile Avrupa Uydu İşletme Teşkilatının üyesi 
bulunmaktadır. 

Türk meteoroloji teşkilatının son yıllardaki başarısını büyük takdir ve memnunlukla göz
lemekteyiz. Yurt içi ve yurt dışı haberleşmede bilgisayar sistemine geçilmiş ve Roma, Sofya, 
Viyana, Londra dış merkezleriyle bağlantılı yurt içinde 41 istasyon bu sisteme dahil edilmiştir. 
Böylece, daha önce telsiz ve teleksle yapılan bu hizmet, daha hızlı ve daha sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulmuştur. 

Yine bu sisteme ilave edilen çizim üniteleriyle, hava tahmini için kullanılan 70'e yakın ha
ritanın bir kısmı otomatik olarak çizilmektedir. 

Satın alınan ana bilgisayarla, nümerik atmosferik model çalışmalarına başlanılmıştır. 
Yeni alınan ve en son teknoloji ürünü olan uydu ve yer alıcı sistemiyle, meteorolojik uydu

lardan daha faydalı bilgiler alınabilmektedir. 
Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü, ulusal ve uluslararası sorumluluğu gereği, 15 inci doğu 

boylamının doğusunda kalan Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'in deniz ve hava durumun
dan sorumludur. Bu hizmet, 1985 yılına kadar, sadece Ankara merkez ile Bandırma ve Samsun 
meteoroloji istasyonlarınca yürütülürken, bugün, Hopa'dan iskenderun'a kadar 29 istasyonu
muzda yürütülmektedir, bu durum, denizilerimiz ve balıkçılarımız için hayatî bilgilerin temini 
açısından son derece önemlidir. 

Türk meteorolojisine sağlanan imkân ve uluslararası ilişkilere verilen önem sonucu, tah
minlerdeki isabet oranı yüzde 84'lere çıkmıştır. Bu değer, gelişmiş ülkeler seviyesindedir. 

Ayrıca, 43,10 metreden, 07.00 ve 19.00 saatleri arasında yayın yapan -23 Mart gününden 
itibaren daha güçlü ve daha zengin programlarla yayın hayatına devamedecek olan -
Meteorolojinin Sesi Radyosundan, çiftçilerimiz için don; balıkçılar, denizciler için normal ha
va raporlarıyla bunlarla ilgili ihbarlar yayınlanmaktadır. 
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Bu değerli kuruluşumuzun başarılı çalışmalarının devamını bekler, 23 Mart Dünya mete
oroloji Gününün bütün meteoroloji camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güler. 

3. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, tarım isçilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN —- Sayın öner Miski, tarım işçileriyle ilgili gündem dışı söz istemişlerdir, kendi
lerine söz veriyorum. 

Buyurun. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tarım sektöründe çalışan 
işçilerimizin sorunlarını dile getirmek için söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlarken, Yüce 
Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, tarım sektöründe çalışan işçilere uygulanan çifte standart 
nedeniyle, bu işçiler haklarını yeteri kadar arayamaz duruma düşürüldüler. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, hizmet aktiyle bir işverene bağlı çalışan 3 milyon 990 bin 
işçi, 1475 sayılı Yasanın güvencesi altında çalışırken, tarım işçileri bu yasa kapsamı dışında tu
tulmaktadırlar. Şu anda tarım işkolunda kamu kesiminde halen çalışan 120 bin işçi ve özel sek
törde çalışan milyonlarca işçi, 147S sayılı Yasa kapsamı dışında bulunmaktadır; bu, haksızlık
tır, adaleksizliktir. 

Sayın milletvekilleri, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı işyerlerinde çalışan 
10 600 TÎGEM işçisi, geçtiğimiz Pazartesi günü greve gitmeye zorlandılar; 16 Ekim 1989'dan 
beri devam eden görüşmeler olumlu sonuç vermediği için, greve gitmek durumunda kaldılar. 
39 ildeki işyerlerinde 10 600 TÎGEM işçisi, şu anda grev yapmak durumunda. 

Bu işçiler neden greve gitti? Aşırı isteklerde mi bulundular? Hayır sayın milletvekilleri. 
Hayat pahalılığının ateşten bir çember gibi toplumu sardığı hepimizce bilinen bir gerçektir. Bu 
işçiler, şu anda sosyal yardımlarla birlikte net 2S0 bin Türk Lirası aylık ücret almaktadırlar. 
tşte, bu parayla geçinemedikleri için greve gittiler. Türk-Iş'in bilimsel olarak saptadığı, dört 
kişilik bir işçi ailesinin asgarî düzeydeki aylık gıda harcamasının 394 637 Türk Lirası olduğu 
bir günde, bu işçiler, aldıkları 250 bin Türk Lirası aylıkla geçinemedikleri için greve gittiler. 

Sayın milletvekilleri, ANKA Ajansının yaptırdığı araştırmaya göre, 1989 Aralık ayı asgarî 
fakirlik sınırının 402 bin Türk Lirası olduğu açıklandı. Buna göre, TÎGEM işçilerinin aldığı 
aylık, nerede ise, asgarî fakirlik sınırının bile ancak yarısı kadar. 

îşçi, şimdi, aldığı aylıkla yiyeceğini bile karşılayamazken, ev kirası, ısınması, giyinmesi 
ve çocuklarının eğitilmesi için gerekli kaynağı nereden bulacak? tşte bunun için greve gittiler. 

işçinin görüşmelerde istediği, kabul olunabilir isteklerdi. Sendika, genel bütçenin sıkıntılı 
durumunu görmüş olacak ki, çok ılımlı isteklerde bulunmuştur; hem de büyük özveri göstere
rek çok ılımlı isteklerde bulunmuştur. 

Sendikanın istekleri özetle şöyledir : 
Sözleşme kapsamına, mevsimlik işçilerin de alınmasını istemiştir. Bu, hem akılcı hem de 

haklı bir istektir. 
Sözleşmenin yürürlük süresinin, bu defalık, 14 ay olmasını istemiştir. 

.— 350 — 



T.B.M.M. B : 93 22 . 3 . 1990 O : 1 

haftalık çalışma saatinin 45 olmasını istemiştir; şu anda 48 saattir. 
Ücret zammı için, sendika, net 396 bin Türk Lirası istemiştir, Hükümet ise 331 bin Türk 

Lirası vermiştir. 
Sayın milletvekilleri, sendikanın istediği ücret bugünkü fakirlik sınırının da altında olup, 

işçi ailesinin bir aylık gıda harcamalarının ancak karşılığıdır. 
Sendika, toplu iş sözleşmelerinde yazılı olmayan konularda yasanın (tş Yasasının) geçerli

liğini istemiştir; yasadan ayrı bir şey istememiştir. 
Yine sendika, ağır hizmet zammı istemiştir. Bu zammı, aynı işveren, kendine bağlı il mü

dürlüklerinde çalışan işçilerine şu anda vermektedir. Ağır hizmet zammı TtGEM işçilerine de 
verildiğinde, ancak aradaki haksızlık giderilmiş olacaktır. 

işçilerin bu kadar ılımlı taleplerle geldikleri bir toplu iş sözleşmesinin uyuşmazlıkla so
nuçlanmasının amacını anlamak kabil değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, grevin sürdüğü bırkısım işyerlerinde, işveren temsilci
leri, işçileri yasalara uygun olarak çalıştırması gerekirken, pozisyonları dışında, yasalara aykırı 
olarak, grevdeki işçilerin pozisyonunda çalıştırarak, grev kırıcılığı yapmaktadır. Yine, bırkısım 
işyerinde, toplu sözleşmelerle verilmiş sendika odalarına sendika yöneticilerinin girmesi engel
lenerek, sendikanın çalışma koşullarını etkilemek istemektedirler. Bu, grev kırıcılığıdır. Sayın 
Bakanın, bu konuda, ilgilileri uyarmasını ve yasaların tam olarak işletilmesini diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, günümüzün ağır koşullarında, Hükümet, kamu işin
de çalışanlara daha insaflı yaklaşmalı, işgücü kaybına sebep olacak olaylara neden olmadan, 
olumlu bir sonuca varabilmek için çaba harcamalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyeti saygı ile selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmına 

geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulastvrma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/641) 
(S. Sayısı : 301) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasındaki, Kıyı Kanunu Tasarısının görüşmelerine kaldı
ğımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

2. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 
inci Ek) (1) 

BAŞKAN — İkinci sırada, yarım kalan, Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporunun müzakerelerine geçiyoruz. 

(1) 119 ve 119 'a 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazılar 21.31990 Tarihli 92 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet?.. Burada. 
Tasarının 1 inci maddesi üzerinde görüşmeler tamamlanmış, maddeyle ilgili önergenin oy

lanmasında kalmıştık. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin tasarı metninden 
çıkarılmasını öneririz. 

Kamer Genç (Tunceli) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu önerge üzerindeki işlemler tamamlanmış, oylama safhasına geçilmişti. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısını arayınız lütfen. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Karar yetersayısına bakıyorum efendim. 
Bu arada, iki tane, ayır ayrı madde teklifi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119'a 1 inci Ek Sıra Sayılı Kanun Tasarısına, Hükümetin teklif ettiği 
metinde yer alan 1 inci maddenin 2 nci madde olarak alınmasını ve madde numaralarının bu
na göre düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Yasin Bozkurt 
(Kars) ve arkadaşları 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Efendim, 2 nci madde olarak görüşmemiz gerekir. 
BAŞKAN — Evet, öyle efendim. 
Daha evvelki teklifteki 19 uncu maddeyi, 2 nci madde olarak teklif ediyorlar. 
Madde 2. — Danıştay Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 19. — 1. Başkanlık Kurulu, Danıştay Başkanının başkanlığında Başsavcı, baş-

kanvekilleri ve daire başkanlarından oluşur. 
2. Daire başkanının mazereti halinde, Kurula, dairenin en kıdemli üyesi katılır. 
3. Kararlar oy çokluğu ile verilir. 
4. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

Gerekçe : Başkanlık Kurulu, Birinci Başkana Danıştayın yönetiminde yardımcı olan üst 
düzeyde yegâne organı teşkil etmektedir. Mevcut hükme göre, Başkanlık Kurulu, Danıştay Baş
kanı, başkanvekilleri, Genel Kurulca seçilen 3 daire başkanı ile bir üyeden meydana gelmekte
dir. Bu kurul üyeleri Danıştayın bütün dairelerinin durumlarını tam bir incelikle bilmedikleri 
gibi Kurula katılmayan daire başkanları da Kruida dairelerinin durumlarını izah edememekte 
ve dairelerini ilgilendiren işlerde verilecek karara iştirak edememektedirler. Dairelerine iş veril
mesi, üyelerinin değiştirilmesi ve tetkik hâkimlerinin alınması gibi kararlar kendilerinin gıya
bında verilmektedir. Bugüne kadar yapılan uygulamada bunun mahsurları ortaya çıkmış ve bazı 
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ciddî şikâyetlere neden olmuştur. Bu mahzurların ve şikâyetlerin ortadan kaldırılması için Baş
kanlık Kuruluna bütün daire başkanlarının iştirak etmesi uygun görülmekte, uygulamada geti
receği pratik faydalar nedeniyle Başsavcı Kurula dahil edilmekte, 19 uncu maddenin bu esasa 
göre yeniden tanzim edilmesi amacıyla bu önerge verilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var; okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Sıra Sayısı 119'a 1 inci Ek Yasa Tasarısının Hükümetin teklif ettiği 
1 inci maddenin ,2 nci madde olarak aynen kabulünü saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç M. Kemal Duduoğlu 
Tunceli Hatay 

Kâzım Ulusoy Ali Uyar 
Amasya Hatay 

öner Miski Güneş Gürseler 
Hatay Tekirdağ 

BAŞKAN — tki önerge de aynı mahiyettedir ve Hükümet teklifindeki 19 uncu maddenin 
2 nci madde olarak ilavesini teklif etmektedir. 

Komisyon ve Hükümet iştirak ediyorlar mı efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu

ğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Hükümet katılıyor. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi 3 üncü madde olarak okutuyorum : 
MADDE 3. — Danıştay Kanununun 23 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"a) İdare Mahkemeleri ve vergi mahkemelerinden verilen kararlarla ilk derece mahke

mesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve ka
rara bağlar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün, bu tasarının 1 in
ci maddesi nedeniyle yaptığımız açıklamalara, maalesef, Sayın Adalet Bakanı, olayı saptırarak 
cevap verdi. 

Biz burada, "şu anda tdarî Dava Daireleri Kurulunun bugünkü işleyiş haliyle, senede 200 
- 250 arasında dava karara bağlanmaktadır, bugün, Danıştayın 5, 6, 8, 10 uncu dairelerin gün
deminde bulunan, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayın baktığı davaların sayısı da, bu
günkü haliyle, 4 500'dür. Siz bu kadro ile danıştayı temyiz mercii haline getirdiğinize göre, bu 
nasıl işleyecek?" dedik. Sayın Bakan çıktı, burada, maalesef, olayı saptırdı; "Efendim, bu kanun 
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tasarısını bize Danıştay teklif etti" dedi. kaldı ki, Danıştayın yaptığı teklifte böyle bir şey yok; 
Danıştayın temyiz mercii haline dönüştürme hali yok. Devamlı olarak, Genel Kurula bu şekil
de yanlış bilgi vermek suretiyle de, Genel Kurulun bazı memleket gerçeklerini dışlayan hatalı 
kararlar vermesine sebebiyet verilmektedir. 

Bir defa, Anayasanın 1SS inci maddesi, Danıştayı, her halükârda ilk ve son derece mahke
mesi kabul etmektedir. Gerçi, kendisi diyor ki, "Yargıtayla ilgili de böyle bir madde var." 

Arkadaşlar, Yargıtayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı konular çok sınırlı ve senede 
belki üç veya beş işi geçmemektedir; ama, Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı da
vaların sayısı belki 10 bini bulacaktır. Danıştay Kanununun 24 üncü maddesinde, ilk ve son 
derece mahkemesi olarak bakacağı konular belirtilmiş. 

1 inci maddeyi görüşmemiz sırasında, ihtisas dairesinin bunlarla beraber toplantıya katı
lamayacağına karar verildi; o da nedense atladıldı ve böylece, Danıştayı, bir nevi kuşa çeviren 
bir statü kabul edildi. Bunun sonucunda ne olacak?.. Vatandaş zarar görecek. Vatandaş, Da-
nıştayda dava açacak ve yıllarca bekleyecek... Ondan sonra, siz buna "Adalet" diyemezsiniz; 
geciken adalet adalet değildir. Bir tek tetkik hâkimiyle 18 -19 üyeyi bir tarafa topladığınız za
man, davalar buradan çıkmaz ve uzun zaman bekler. 

Biliyorsunuz, Danıştay, yüksek bir mahkemedir, idarî Dava Daireleri Kurulu ve Vergi Da
va Daireleri Kurulunda olaylar uzun uzadıya tartışılır. Bir dosya için, her üye 10 dakika söz 
alsa, 19 üyeyle toplandığını hesaba katarsanız, 190 dakika eder. Bir yüksek hâkime de, karar 
vereceği bir konuda, konuşmadan karar ver diyemezsiniz herhalde. 

Bu şekilde, bir bürokrat, kafasına estiği şekilde, devletin düzenini değiştirecek nitelikte 
birtakım düzenlemeler getirir ve Hükümet de bunlara uyarsa, memleket çıkmaza girer. 

Hükümetin, başlangıçta, bu kanun tasarısını geri almasını gerektiren gerekçeleri yok edici 
birtakım açıklamaları burada yapması lazımdı. Gerçi, Komisyon, bu yasa tasarısını geri çekti. 
Danıştay temsilcisinin de Adalet Komisyonunda açıkladığı gibi, Amerikan Senatosunun ikide 
bir Türkiye'nin karşısına Ermeni tasarısını çıkardığı gibi, Danıştay tasarısını ikide bir Danışta
yın karşısına çıkardılar, tşte, bunu, "Bakın, sizde böyle davalar var, bunları karara bağlarsa
nız, biz sizi kuşa çeviririz" tehdidiyle bu tasarıyı getirdiniz ve çıkarmaya çalışıyorsunuz; ama, 
bununla, memlekete, topluma zarar veriyorsunuz; hak, adalet arama duygusunu çıkmaza so
kuyorsunuz. 

Adalet Komisyonunun ilk raporu nerede, belli değil. Milletvekillerinin sağlıklı çalışabil
mesi için, biliyorsunuz, uygulamada, kanun tasarı ve tekliflerinde, bir tarafta hükümetin tek
lifleri, diğer yanda da komisyonun kabul ettiği metinler vardır; ama görüyoruz ki, onlar da 
bastırılmamış; Sayın Komisyon bu kadarcık külfete ve zahmete de katlanmamış. Bu şekilde, 
karşımıza, böyle, iki parçalı bir kanun tasarısı getiriyorlar. 

Arkadaşlar, Meclis çalışmalarında, herkes bir ciddiyetin içine girmelidir. Bir sene önce bu
rada üyelere dağıtılmış olan Hükümet metnini, komisyon metnini çıkarıp bir tarafa atın, bize 
dağıtmayın, bir sene sonra komisyonun kabul ettiği metni şimdi benim müzakere edebilmem 
için veyahut da bu metinlerde neler vardı, Hükümetin metninde neler vardı bunu anlayabil
mem için, gideceğim, bir sene önceki Genel Kurulda dağıtılan Adalet Komisyonu raporunu 
alacağım... Bu, Meclise karşı tamamen ciddiyetsiz bir davranıştır ve komisyonun kendi 

—• 354 — 



T.B.M.M. B : 93 22 . 3 . 1990 O : 1 

görevini bilmemesinin bir göstergesidir. Bir yanda Hükümet bir laçkalık içinde, diğer yanda, 
komisyon bir laçkalık içinde; kendi görevini bilmiyor... Biz, milletvekili olarak bu görevi nasıl 
yapacağız, ben de anlamıyorum. Ama, şunu bilmelisiniz ki, getirdiğiniz bu tasarıyla, memle
ketin yargı sistemini bir çıkmaza soktunuz... 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, dikkatli konuşsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Göreceksiniz, bu sistem işlemeyecek; en fazla bir iki veya
hut da altı ay sonra, siz gelip, "Maalesef, bizim yaptığımız bu uygulamalar hatalıdır, kurum 
işlemez hale geldi" diyeceksiniz, sonunda siz değiştirmek zorunda kalacaksınız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler, önce, Komisyonun çalışma şekli tenkit edildiği için, yüksek müsaadeleri
nizle ona cevap vereceğim. Tabiî, cevap verirken benden önce konuşan sayın milletvekilinin söy
lediği sözlere cevap vermeyeceğim. Danıştay temsilcisi Adalet Komisyonunda o talihsiz cümle
yi kullandığında, bütün üye arkadaşlarımızca çok büyük ve sert bir şekilde tepki göstermiştik; 
ama, Sayın Genc'e böyle bir tepki göstermeye gerek görmüyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de zaten sizi kale almıyorum, boş kabul ediyorum sizi. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Müsaa

de ederseniz, tasarı niye önce bu şekilde geldi, onu anlatayım. 

Hükümetten gelen tasarı Adalet Komisyonunda görüşüldü, Meclisin Genel Kurulunun gün
demine girdi; fakat, o arada, Danıştay yönetiminin iyileştirme yönünde birtakım girişimleri 
oldu. Bu diyalog başlayıp da iyileştirme taleplerinin bir kısmı, normal, olabilir teklifler oldu
ğu anlaşılınca, Hükümet tarafından, bir defa daha görüşülmek üzere -tabiî iyileştirmeleri sağ
lamak için; nitekim dün konuşan arkadaşlarımız da bunu arz ettiler, eskisine göre yeni birta
kım iyileştirmeler getirildi- Komisyona iade edildi ve yeniden, Danıştayın da bazı görüşlerinin 
ışığı altında, iyileştirmeler getirildi. 

• * 

Şimdi, sıra sayısının nasıl basılacağı, Komisyonun görevi değil. Bunu, bir laçkalık olarak 
tavsif etmek de mümkün değil, önce 119 sıra sayısı ile çıkmıştır, ikinci defa görüşmede ise 119'a 
1 inci ek olarak çıkar; Meclisin teamülü budur; ama, böyle bir konuyu tekrar gündeme getir
mek bence yanlış. 

Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım, şimdi konu, "Danıştay sadece ilk derece ve son de
rece mahkemesi mi olsun, yoksa Danıştay dairelerinin verdiği kararlar bir defa daha incelensin 
mi?" den ibarettir. Anayasanın 155 inci maddesinde, "Danıştay, idarî mahkemelerce verilen 
ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mer
ciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar" denili
yor. Bu, Danıştayın görevi. 

Şimdi, \argıtayla ilgili, Anayasanın 154 üncü maddesini okuyorum : "Yargıtay, adliye mah
kemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin 
son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi ola-
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rak bakar." Kelimeler aynı; ama, mesela Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinin ilk derece mah
kemesi sıfatıyla baktığı kararlara karşı, Ceza Genel Kuruluna temyiz imkânı vardır. Şimdi, bel
li bir meslek taassubuyla, adlî yargıda çalışanlar adlî hata yapar da, idarî yargıda çalışanlar 
adlî hata yapmaz, onun için onlara tekrar ikinci derece bir inceleme imkânı vermek doğru de
ğildir gibi bir anlayış, yanlıştır. En azından, bu husus, adlî yargıda çalışan arkadaşlarımızı ren
cide eder. Acaba, "Danıştaya giden her türlü dava vatandaşın lehine biter, o halde temyiz im
kânından yalnızca devlet yararlanır" şeklinde mi zannediliyor? O da doğru değil arkadaşlar. 
Açılan idarî davaların en az yüzde 80'i reddedilir ve bu temyiz imkânı, ikinci defa incelenmeyi 
talep etme imkânı devletten daha çok vatandaşa getiriliyor. Peki, her türlü adlî hataya karşılık, 
vatandaşın bir defa daha incelenmesini isteme hakkı, vatandaşın elinden dava hakkını almak 
mıdır? Hayır. Vatandaşa, "Bir defa daha benim kararımı incele" demek hakkıdır. 

Bu arada, elbette ki, her zaman, davalı devlet olduğuna göre, davalar hep de davalının 
lehine veya aleyhine bitecek diye bir kaide olmadığına göre, devletin de tekrar temyiz etme im
kânı vardır; nasıl ki, adlî davalarda devlet de taraf olabildiğine göre, onun da temyiz hakkı 
olduğuna göre, idarî davalarda da temyiz hakkı olacaktır. 

Şimdi, dün kabul ettiğiniz 1 inci maddeyle, zaten, bu sistemi kabul ettik. Yani, Danıştayın 
ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalara da temyiz hakkını getirdik. Dün, 1 inci madde, 
bunun kabul ediliş şekline göre, dava dairelerinin ve idarî dava dairelerinin kurullarını düzen
ledi; bu sistemi kabul ettik artık. Şimdi geliyoruz, 3 üncü madde dolayısıyla bunu tekrar gün
deme getiriyoruz ve gereksiz yere, Bakanlık, Komisyon... Bazı bürokratların yanlış yaptığı id
diasıyla tekrar gündeme getiriliyor. 

Sayın Başkanım, bundan sonraki birçok maddede, getirdiğimiz temyiz sistemi dolayısıyla 
gelen değişiklikler var. Eğer her maddede, biz, bu temyiz işlemi iyi midir, kötü müdür; getiril
mezse nasıl olur diyetartışacaksak, bu da yanlış. Getirilen sistem, Danıştayın tek dereceli mah
keme sıfatıyla baktığı davalarda vatandaşa ve elbette ki devlete yeniden bir defa daha inceleme 
imkânı veren temyiz yolunun getirilmesidir. Bu, vatandaşın ve yargı mekanizmasının lehinedir. 

Saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KADİR DEMÎR (Konya) — Grup adına mı konuşuyor Sayın Başkan? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kişisel söz aldım. 

Açıklamalarım belki grup sözcülerimizin ve grubumuz milletvekillerinin görüşlerine aykırı dü
şebilir; ama işin, doğası gereğidir, kişisel görüşlerimi arz edeceğim. 

önce şu noktayı vurgulamak gerekiyor. Yılların yerleştirdiği bir uygulamadan, bir teamülden 
dönmek, muhakkak ki, kolay değil. Bir tepkiyi, kendi doğasında birlikte getirecektir. Ancak, 
Danıştayı bir içtihat mahkemesi haline getirip, birinci derecede verilen kararlara karşı da bir 
temyiz mercii haline koymak, hukuk sistemimiz açısından yararlı mıdır değil midir, bunu dü
şünmek gerekir. Kişisel görüşüm, yararlıdır. "Danıştayın bugünkü kadrosu, Danıştayın bugünkü 
iş hacmi, bunu geciktirir, işler sürüncemede kalır..." Saygı duyduğum fikirdir, onun çaresini 
bulmak hepimizin görevidir; ama Danıştayın birinci derecede verdiği kararlar, malumunuz, 
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yalnız iptal kararları değildir; Danıştay daireleri, birinci derecede tam kaza davalarında da ka
rar verir. Tam kaza davaları, yine hukukî bir gerçek olarak, tazminat davalarıdır. Bugün, va
tandaşın, Damştaya, idarenin bir tasarrufundan zarar gören kişi olarak bir tazminat talebiyle 
başvurduğu takdirde, daireden çıkabilecek aleyhine bir karara karşı bir temyiz merciine sahip 
olması gerekir. Bu, vatandaşın, hakkını araması bakımından zorunlu bir istemidir. 

Bu itibarla, eğer son idare mahkemeleri sistemini de kabul etmemiz suretiyle, biz yargı 
sistemimizde Danıştayı zaten idare mahkemelerinin verdiği kararların bir temyiz mercii olarak 
kabul etmiş isek, -ki, kabul etmiş durumdayız- o zaman, Danıştay dairelerinin verdiği o karar
lara karşı da, Danıştayda bir temyiz fonksiyonunun işlemesini ve bunun gerekli prosedürünü 
getirmemiz icap eder kanısındayım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Çok özür dilerim, "Bravo" demenizden dolayı şükran duyguları beslerim; ama ben, aklı 
konuşturuyorum, kendi mantığımı konuşturuyorum; tabiî, bazen sizin mantığınız da benim 
mantığıma uyacaktır. Bu, "Bravo" diyerek heyecan gösterilecek bir durum değil... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, zannediyorum, memnuniyetlerini bildiriyorlar efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanım, mantıklarımızın bazen uyduğunu 

söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, ben bunda bir mahzur görmüyorum. Ancak, tabiî burada 
bir sakınca var. Buradaki sakınca, idarenin siyasal kararlarına, siyasal içerikli kararlarına kar
şı, o kararların muhataplarının korunmasıdır. Ben inanıyorum ki, ister Danıştayda görev gör
sün, ister idarî mahkemelerde görev görsün, Türk hâkimi, daha doğrusu idare hâkimi, en yo
ğun siyasî kararlar karşısında dahi vicdanının sesini duyacak ve yasal olarak, gereğini yapacaktır. 

Bu itibarla, kişisel görüşüm, Danıştayın bir içtihat mahkemesi olabilmesi için, o niteliği 
kazanabilmesi için zorunlu temyiz fonksiyonuna da sahip olmasıdır. 

Ancak, Komisyonun ve Hükümetin takdirine arz edeceğim bir nokta vardır, bunu taas-
subla değerlendirmesinler 2 nci maddenin (a) bendinin kaleme alınış tarzı, hem tasanda hem 
de komisyondaki değişiklikte, bence sakattır. Bunda şöyle bir değişiklik yapmak gerekir : "Ve" 
ve "ile" bağlaçlarının yanlış kullanılmasından kaynaklanıyor. Tasarıda deniyor ki, "tdare Mah
kemeleri ve vergi mahkemelerinden verilen kararlarla ilk derece mahkemesi..." Komisyon, bu
nu, tutmuş, "idare Mahkemeleri ve vergi mahkemelerince verilen nihaî kararlar ile ilk derece 
mahkemesi olarak Danıştayın verdiği kararlar" şeklinde değiştirmiştir. Bence, bu "ve" ve "ile" 
bağlaçlarının, yani Komisyon metnindeki "ve" ve "ile" bağlaçlarının yer değiştirmesi gerekir; 
yani, "tdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihaî kararlar ve ilk derece mahke
mesi olarak Danıştayın vereceği kararlar" diye olabilir. Komisyon metninin bu bağlaçlar açı
sından kaleme alınış tarzı, Türkçe anlayış zaviyesinden değerlendirirseniz, bence yanlıştır; Hü
kümet tasarısı da yanlıştır. Ne Hükümet tasarısında olduğu gibi, iki tane "ile" bağlacı kulla
nılmalıdır, ne de Komisyonun metninde olduğu gibi "ve" sözcüğü burada kalmalıdır, tik cüm
ledeki "ve" sözcüğü "ile" olmalı ve ikinci cümledeki "ile" sözcüğü "ve" şeklinde olmalıdır. 
Bunu, Komisyonun ve Hükümetin, "metninde değişiklik yapılmasına, biz mutaassıp bir gö
rüşle taraftar olmayız" zihniyetinden ayrılarak değerlendirmesine sunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt'ın bu ifade tarzına Komisyon iştirak ediyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — İştirak edi
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — "İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece 
mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler 
ve karara bağlar" şeklinde düzeltilmesini Sayın Bayazıt talep ediyorlar, Komisyon da iştirak 
ediyor. 

Şimdi, bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin metinden çıka
rılmasını öneririz. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Halil Çulhaoğlu 
izmir 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efendim? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 1 inci madde kabul edildiği için, öner
geyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Redaksiyon olarak ifade ettiğimiz ve okunan şekliyle, 2 nci maddeyi 3 üncü madde olarak 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye karar yetersayısına bakmıyorsunuz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, ben, yüz defa sayıyorum, elli defa sayıyorum; göz kararı ile bunu 

değerlendirebiliriz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, bakınız... 
BAŞKAN — Tereddüte düşdüğüm zaman sayarım. 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Yasayı çıkardıktan sonra... 
BAŞKAN — Yani, "tereddüte düştüğüm anlarda" demek istiyorum. 
3 üncü maddeyi, 4 üncü madde olarak okutuyorum : 

MADDE 4. — Danıştay Kanununun 24 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfat
larını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısına bakın artık. 
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BAŞKAN — Bakarız efendim, "Tereddüte düştüğüm anda bakarım" dedim. Demin bak
tım, tereddüte düşecek bir hadise yoktu, onun için maddeyi oyladım ve kabul edildi. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Başkan, 57 kişi vardı... 

BAŞKAN — Efendim, siz oturduğunuz yerden sayıyorsunuz; ben ise yukarıdan sayıyorum. 

4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (DYP sıralarından "Sayınız" sesleri) 

Efendim, lütfen... Niçin itimatsızlık ediyorsunuz? Ben hangi gün yanlış saydım da bugün 
yanlış sayacağım?.. (DYP sıralarından "Sayın" sesleri) 

Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi 5 inci madde olarak okutuyorum : 

MADDE 5. — Danıştay Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 25. — tdare mahkemeleri ve vergi mahkemelerince verilen nihaî kararlar ile ilk 
derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili nihaî kararlar Danıştayda temyiz 
yoluyla incelenir ve karara bağlanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. SHP Grubu adına, Sayın Erdoğan; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ALt'HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; bu değişiklik önerisiyle, Danıştayda ilk derece mahkemesi olarak görülen dava
larla ilgili olarak da temyiz yolu açılmaktadır. Gerek dün, Bakanı, gerekse bugün de Komisyon 
Başkanını dinleyince, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayın baktığı davalar belli ve 25 inci 
maddede de temyiz yoluyla Danıştayın hangi davalara bakacağı açık ve seçik olarak belirtil
miş; buna rağmen, Anayasanın 154 üncü maddesi örnek gösterilerek "Yargıtayda da temyiz 
yolu vardır" demek, biraz yanıltıcı olmaktadır. Zira, Yargıtayda, ilk derece olarak baktığı da
valarda temyiz yolu vardır. Bu, ancak Dördüncü Ceza Dairesinde olan davalardır ve ancak yar
gıçların cezalandırılmasıyla ilgilidir. Onun haricinde, Yargıtayda verilen ilk derece kararlarına 
Jcarşı temyiz yolu yoktur. Burada, o Yargıtayın Dördüncü Ceza Dairesi emsal gösterilerek, Da
nıştayda verilen kararlara karşı tekrar temyiz yolunun getirilmesi, Anayasanın 155 inci madde
sine aykırıdır; zira, kendi kanunları bunu düzenlemiştir; bu düzenlemeye terstir. Şu nedenle 
terstir: Anayasanın 155 inci maddesinde, "Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun 
başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ka
nunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar" şeklinde belirtil
miştir. tik cümleden anlaşılacağı üzere, Danıştayın temyiz incelemesi, yalnızca idarî mahkeme
lerin kararları için öngörülmüştür. İkinci cümle ise, Danıştayın dava daireleri ile tdarî ve Vergi 
davaları Genel Kurulları kanunla gösterilen idarî davaları bir defa ve aynı zamanda da son 
defa karara bağlayacağı, bu kararlar hakkında temyiz yolunun bulunmadığı anlamında kulla
nılmaktadır. Kaldı ki, burada, birinci maddede bir değişiklik yapılmadı, aynen geçti; bu tem
yiz incelemesi halinde, karar veren Genel Kurul veya diğer kurulların mensupları, temyiz ince
lemesinde bulunamamaktadır. İkincisi, nihayet, Danıştayda, ilk ve son derece açılan davaların 
yüzde 70'i reddedilmektedir. Bu da şunu gösteriyor : Yüzde 70 reddedilen bu davaların, tekrar 
temyiz yoluyla Danıştayda incelenmesi sağlanacaktır. Kaldı ki, 24 üncü madde, ilk derece mah
kemesi olarak Danıştayda görülecek davaları da tek tek saymıştır. Bü, Danıştayın işlerini uzat
mak, zorlaştırmak ve çıkacak kararları engellemekten başka bir şeye yaramayacaktır. 
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Bu nedenle, Hükümetin, tasarıyı geri çekmesini diliyorum; çünkü, idarî yargıda birçok 
açmazlara' yol açacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Ateşoğulları; buyurun. 

KÂMÎL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2575 sayılı 
Danıştay Yasasının 25 inci maddesinde, "tdarî mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen 
nihaî kararlar Danıştayda temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır" denilmektedir. Yapıl
mak istenilen değişiklikle ilgili olarak, tasanda ve Adalet Komisyonu raporunda, "idare mah
kemeleri ve vergi mahkemelerince verilen nihaî kararlar ile ilk derece mahkemesi olarak Danış
tayda görülen davalarla ilgili nihaî kararlar Danıştayda temyiz yoluyla incelenir ve karara 
bağlanır" hükmü getirilmek istenmektedir. Bu, daha önceki Danıştay Yasasında olmayan bir 
sistemin getirilmek istenmesidir. 

Yine aynı yasanın 24 üncü maddesinde, hangi davalara ilk derece mahkemesi olarak Da- , 
nıştayda bakılacağı hükme bağlanmıştır. 24 üncü maddede belirtilen davaların bir kısmına da
irelerde yahut da kurullarda bakılmaktadır. Daire ve kurullarda bakılan ve ilk derece mahke
mesi olarak yargılamalar sonucu verilen kararlara karşı temyiz yolu yoktur; ancak, olağanüstü 
yargı yollarına gidilebilmektedir. 

Tasarıya göre, tdarî Dava Daireleri kararına karşı, tdarî Dava Daireleri Kuruluna, Vergi 
Dairesi kararına karşı da Vergi Dava Daire Kuruluna başvurulacak; ancak, bu kurula, kararı 
temyiz edilen daire katılamayacak. Oysa, her daire, ayrı bir uzmanlık esasına göre kurulmuş
tur. Danıştay Yasasının 27-31 inci maddeleri incelendiğinde durum açıkça anlaşılacaktır. 

örnek vermek istiyorum : 3, 4, 7 ve 9 uncu Daireler vergi işlerine bakmakta, 5,6, 8 ve 
10 uncu Daireler de, dava daireleri olarak görev yapmaktadırlar. 5 inci Daire, kamu görevlile
riyle ilgili davalara bakıyor. 

Diyelim ki, ilk derece mahkemesi olarak bu daire bir davaya baktı; bu davaya karşı temyi
ze gidildi ve Dava Daireleri Kuruluna geldiğinde, 5 inci Daire dışında 6, 8 ve 10 uncu Dairelerin 
katılmasıyla, temyiz incelemesi yapılacak. 

5 inci Daire, kamu görevlileriyle ilgili davalara bakıyor, oysa 6 ncı Daire, imar, kamulaş
tırma, yıkma ve eski eserler mevzuatıyla ilgili konulara bakıyor. Uzmanlık ve bu konuda yetiş-
mişlik esas olduğuna göre, imar, kamulaştırma, yıkma ve eski eserlere dair mevzuatla ilgili olarak 
yetişmiş bir yargıç, 8 inci Dairede ise, köy, belediye, özel idareler, sınır, iskân, taş ve kum ocak
ları, esnaf dernekleri, karayolları ve trafik konularında; 10 uncu Dairede ise, -ki, buna uygula
mada "torba daire" deniyor- çeşitli işlere bakan bir dairede bulunan yargıç ve başkanlar, hiç 
uzmanı olmadıkları bir konuda; yani kamu görevlileri ile ilgili bir konuda karar vereceklerdir; 
bu kararın ne derece isabetli olacağını takdirlerinize sunuyorum. 

Uzmanlık alanına giren bir konuda bir dairenin kararı yoksa, bu verilen karardaki isabet, 
gerçekten, yargıda birtakım şüpheleri, endişeleri doğurur, yargıya olan güveni sarsar. Zaten, 
dairelerin iş kapasitesi fazladır, tdarî Dava Kurulu ve Vergi Daire Dava Kurulundaki dosyalar, 
bu uygulama ile ilgili olarak temyiz esası getirildiğinde, ilgili dairelere dağıtılacaktır. Verilen 
bilgiye göre, 1990 yılının ilk 3 ayında, şu anda 621 tane dosya vardır. Oysa, 5 inci Dairede 448; 
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10 uncu Dairede 1 552 dosya olduğuna göre, -bir de bunların 5, 10,6 ve 8'e dağıldığını düşünelim-
buradan beklenen amaç gerçekleşmeyecektir; Danıştaydan beklenen ivedi ve isabetli karar çık
mayacaktır. 

Diğer taraftan, 5 kişilik dairelerde bile zaman alan birtakım yargılamalar, en az 17 kişi 
ile toplanması gereken bir kuruldan daha zor çıkar. Bunun da ötesinde, yeterli ve yetişmiş per
sonel sayısı da çok az olduğundan, birtakım zorluklarla, Danıştay, tıkanma noktasına gelmek
tedir. Bu uygulamada Yargıtay modeli esas alınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ateşoğulları, sürenizin 5 dakika olduğunu biliyorsunuz. Bakıyorum, 
elinizde daha yedi sekiz sayfa var. Rica ediyorum... 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Yargıtayda ceza dairelerinden birisi, ilk derece mahkemesi olarak yargılama yapmaktadır; 
bu, doğrudur. Ancak, bu dairenin kararına karşı Ceza Genel Kuruluna başvuruluyor. Bu du
rumda olan dava sayısı ise yılda 10'u geçmemektedir. 

Oysa, Danıştayda durum değişiktir değerli milletvekilleri; bu durumda, Danıştay tıkanır 
ve çalışamaz hale gelir. Bu yanlışın şimdiden görülerek, düzeltilmesi gerekir kanısındayım; ak
si takdirde, ileride yeniden bir değişiklik doğmasın. 

24 üncü maddeye göre, ilk derece mahkemesi olarak, tdarî Dava Daireler Kuruluna baktı
rılır ve temyiz edilirse, temyiz mercii neresi olacaktır? O zaman, hemen çözüm aranıp Danıştay 
Yasasının 38 inci maddesinde bir değişiklik yapılarak, "Bakanlar Kurulunun düzenleyici iş
lemlerine karşı açılan davalar dairelere veriliyor" esası getirilmiştir. Oysa, böyle çok önemli 
bir konu, beş kişilik bir organda değil, daha geniş bir platformda görüşülmelidir. 

Bu yanlışın görülerek, şimdiden düzeltilmesi konusunda -Sayın Erdoğan'ın önerisi 
doğrultusunda- Hükümetin tasarıdaki bu madde ile ilgili önerisini geri çekmesini diliyor, say
gılar sunuyorum. ^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kanım, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kanım, birinci açıklamam şu : Yargıtay Kanununda, Yargı tayın ilk derece mahkeme sıfatıyla 
baktığı davalar -zaten bir tek onlar- ve dolayısıyla da hepsi temyize tabidir. Kanun koyucu, 
yarın ilk derece mahkemeye başka konular verirse, onların da temyize tabi olacağı tabiîdir. 

İkinci olarak, Sayın Ateşoğulları'nın yanıldığı bir nokta vardır. Tasarı incelendiğinde gö
rülecektir ki, tdarî Dava Daireleri ve Vergi Dava Dairelerinin genel kurullarından, ilk derece 
mahkeme sıfatını -davaya bakma yetkisini- aldık. Dolayısıyla, bunların ilk derece mahkeme 
sıfatı nedeniyle davalara bakma yetkisi kalmadığına göre, temyize tabi karar da olmayacaktır. 
Vergi Dava Daireleri ve idarî Dava Dairelerinin Genel Kurulunun temyize tabi bir kararı kalmadı. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Biz de aynı şeyi söyledik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Efendim, 3 üncü maddede yaptığımız redaksiyona Komisyon ihtiyaç hissediyor mu? 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Evet Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — O itibarla, burada da "ve" ve "ile" kelimeleri yer değiştirilmek suretiyle 
redaksiyona tabi tutulmaktadır. 

Bu şekliyle, 4 üncü maddeyi S inci madde olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısı arayınız. 

BAŞKAN — Efendim, sayıyorum. Hiç değişmez, 5 dakika sonra, gelir, 150 kişi olur. Ya
ni, ben 80 kişiyle, 90 kişiyle, 100 kişiyle karar verecek mevkide değilim; ama sizin de, devamlı, 
Başkanlığı bu şekilde taciz eder mahiyetteki ikazlarınız da isabetsiz. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi 6 ncı madde olarak okutuyorum : 

MADDE 6. — Danıştay Kanununun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) tdare mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını, f 

b) tdarî dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları, 
Temyizen inceler. 

2. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu; 
a) Vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını, 
b) Vergi dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olar'ak verilen kararları, 
Temyizen inceler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

6 ncı maddeyi 7 nci madde olarak okutuyorum : 

MADDE 7. — Danıştay Kanununun 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 48. — Kanun tasarı ve teklifleri Anayasaya, tüzük tasarıları ise kanunlara uy-. 
gunlukla sınırlı olarak incelenir ve yeni bir metin düzenlenmeyerek sonucu belirten bir rapor 
tanzim edilir. Görevli daire, kanun tasarı ve teklifleriyle tüzük tasarıları üzerindeki incelemesi
ni Danıştaya geliş tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. Kanun ta
san ve teklifleriyle tüzük tasarıları görevli daire dışında başka bir daire veya kurulda bir daha 
görüşülmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Grup adına zatı âliniz söz istiyorsunuz Sayın Gürseler. 
Buyurun. 
Sayın Genç, sizi de şahsınız adına kaydediyoruz. 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; görüşmekte olduğumuz 7 nci madde, Anayasanın 155 inci maddesinde Danış
taya verilen görevlerden bir tanesi olan tüzük yapma görevi ile ilgili yeni bir düzenleme getiriyor. 

Anayasanın 155 inci maddesinin ikinci fıkrası, Danıştay m görevleri arasına, tüzük tasarı
larını incelemeyi de koymuştur. Şimdi, Danıştay Yasasının 48 inci maddesinde yapılmak iste-
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nilen değişiklikle, Danış tayın bu anayasal görevi sınırlanmakta, tüzük tasarıları üzerindeki Da
nıştay incelemesinin sadece kanunlara uygunluk açısından yapılacağı, yeni bir metin düzenlen
meyerek bir rapor tanzim edilebileceği hükmünü getirmektedir. 

Anayasanın 155 inci maddesinin ikinci fıkrasını bir kez daha bilginize sunarsam, madde 
aynen şöyle diyor : "Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen 
kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmelerini incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözümlemek ve kanunla gösterilen diğer işleri 
yapmakla görevlidir." Burada yer alan yani Anayasanın 155 inci maddesinde yer alan inceleme 
görevinin, düşünce bildirmekten farklı olduğu ve bu kuralla Danıştayın, tüzük tasarılarıyla, 
imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini inceleyip son şeklini vermekle görevli kılındığı açıktır. Ya
ni, tüzüklerin, çıkarılabilmesi için, Danıştayın incelemesinden geçirilmesi şarttır. Bu zorunlu
luk dikkate alınırsa, tüzükler üzerindeki Danıştay incelemesini, kanun tasarılarında olduğu
nun aksine, istişari bir nitelik taşımadığı, tüzük oluşabilmesi için Danıştayın iradesinin oluşu
ma katılmasının zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu yorum Adalet Komisyonu görüşmele
rinde de yapılmış ve Hükümetin sunduğu ilk tasarının 2 nci maddesinde (c) ve (d) bentleri çı
karılmıştır; ancak, bu kez, 6 ncı maddeyle Danıştay Yasasının 48 inci maddesinde yapılan deği
şiklikle, tüzük tasarılarının sadece kanuna uygunluk yönünden incelenebileceği ve yeni bir me
tin düzenlemeyerek, sonucu belirten bir rapor düzenlenebileceği hükmü getirilmek istenmektedir. 

Danıştayın, tüzük tasarıları üzerinde Anayasanın 155 inci maddesine göre yapacağı ince
lemenin mahiyeti iki aşamalıdır sayın milletvekilleri. Birincisi, tüzük tasarısının idarenin dü
zenleme alanına girip girmediğini inceleyecektir Danıştay öncelikle. Böylelikle, tüzük tasarısı
nın yasal dayanağının bulunup bulunmadığını, hangi kanuna göre çıkarıldığını belirleyecektir. 
Bu incelemeden sonra, ikinci olarak da, tüzük tasarısını madde madde inceleyecek; madde madde 
incelemesi de geçecek, tasarıyı tümüyle yasaya aykırı bulup reddedebilecek; maddelerin bir kıs
mını metinden çıkarabilecek veya değiştirebilecektir. 

Danıştayın tüzük tasarıları üzerindeki bu tür incelemesi 1924'ten beri anayasalarımızda 
bulunan, hemen hemen aynı hükümlere dayanılarak yapılmaktadır. Şimdi yapılmak istenen 
ise, bütün bu yerleşmiş uygulamaları yıkarak, Anayasaya aykırı bir şekilde, tüzük çıkarmayı, 
yürütmenin, yani siyasî iktidarın keyfine terk etmektir. Yapılmak istenen; Bakanlar Kurulu tü
zük tasarısını hazırlayacak, Danıştaya gönderecek, Danıştaydan geçecek ve Danıştay sadece 
bir rapor hazırlayabilecek; gönderilen tasarı üzerinde inceleme yaptıktan sonra herhangi bir 
değiştirme hakkına sahip olmayacak; yani, bir usulî formalitenin yerine getirilmesi şeklinde 
düzenleniyor. 

Tüzük tasarıları Danıştaydan geçecek. Halbuki, Anayasanın ve yüz yılı aşkın Danıştay 
geçmişinin yarattığı uygulama, tüzük tasarısının oluşabilmesi için Danıştayın incelemesinin zo
runlu şart olduğudur. Bu inceleme, olumlu görüş bildirme şeklindedir, düzeltme şeklindedir. 
Şimdi yapılmak istenen; "yeni bir metin düzenleyemezsin, sadece bir bak, bir eleştirin varsa, 
onu da bir raporla bize bildirirsin; ama biz o raporu kabul etmek zorunda değiliz" anlamındadır. 

Böyle çıkarsa, tüzük tasarılarının Anayasaya uygun bir şekilde oluşmasının, tüzüklerin 
Anayasaya uygun bir şekilde oluşmasının önüne geçilecektir ve bir Anayasaya aykırılık söz ko
nusu olacaktır. 

Bu konuda bir de önergemiz var; Anayasaya aykırılığı ortadan kaldıracak bir düzenleme 
getiriyor. 
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O önergenin kabulü dileğiyle, Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürseler. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun tasarısının 

Adalet Komisyonundaki müzakeresinde bulundum. Bu tüzük tasarısından, acaba hükümet niye 
bu kadar rahatsız? Orada, Adalet Bakanı açık seçik itiraf etti : "Efendim, bizim bürokratlar 
Danıştayın kullandığı dilden rahatsızlar" dedi. Yani, Danıştay, asırlardan beri tüzük tasarıla
rını inceliyor ve akıcı bir ifade kullanıyor. Türkçe, akıcı ve bütün tüzük tasarılarının da aynı 
belirli ifadeler içine sokulması için bir çaba sarf ediyor; ama bu, bürokratlarımızı rahatsız et
miş. Sayın Adalet Bakanı keşke şu anda*burada olsaydı, konuyu daha da açık belirtirdim. Sa
yın Bakan, tabiî, kendisinin müsteşarı birinci derecede bakan ikinci derecede, Bakan Bakanlık 
yapıyor. (ANAP sıralarından "Yanlış" sesleri, gürültüler) Onların direktifleriyle, yıllarca ya
pılan bu uygulamaya son veriliyor. 

Sayın milletvekilleri, bizim Danıştay modelimiz Fransız Damştaytndan gelmedir. Bugün, 
Fransa'da Danıştayın tüzük taşanlarını inceleyen -her ihtisas konusuna göre- ayrı birimleri vardır. 
Bizde, şu anda, tüzük tasarıları önce Birinci Dairede inceleniyor, ondan sonra, 13 kişilik; yani 
-eskiden 3 tane tdarî Dava Dairesi vardı, o da son zamanlarda l'e düştü- her dairenin başkan 
veya kıdemli üyelerinden seçilmiş 13 - İS kişiyle, tdarî tşler Kurulunda inceleniyor, ciddî bir 
incelemeye tabi tutuluyor. 

Şimdi getirilen nedir?.. Bu tüzük tasarıları yalnız Birinci Dairede görüşülecek... Birinci 
Dairede, şimdi, 2 general ve 1 de mühendis var. Danıştayın istişari nitelikteki bir dairesinin 
özelliği bu. Bu arkadaşlar, bu tüzük tasarılarını -belki 500 - 600 maddelik tüzük tasarılarını; 
yeni kanuna göre süre de koyuyorlar- üç ay içinde inceleyecek ve Hükümete bildirecek. 

Değerli milletvekilleri, devletin, asırlar boyu yerleşmiş işleyişini sekteye uğratmamak la
zım. Dün de burada söyledim, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok, kimsenin de yeniden 
keşfedecek gücü yok. Danıştayın 150 yıla yakın bir uygulaması ve tüzük tasarıları konusunda 
da yerleşmiş çok güzel büyük bir arşivi var. Bunları bırakın, tüzük tasarıları o ahenk içinde 
yine orada incelensin ve hem vatandaş yönünden, hem hükümet yönünden, hem de memleket 
yönünden ortaya faydalı bir metin çıksın. 

Tüzük tasarısının o şekilde incelenmesi ve Danıştayın denetiminden geçmesi Anayasa ile 
belirtilen bir husustur. Anayasa bu konuyu kendi metnine aldığına göre, en azından, bir kanun 
kadar değerli olması lazım. Ne diyor?.. "Danıştayca tüzük tasarıları" incelenir ve yeni bir me
tin düzenlenmeyerek, sonucu belirten bir rapor tanzim edilin 

Düşünün; idareden bir tüzük tasarısı gitmiş -yalnız kanuna uygunluk derecesine göre in
celeyeceği için- başı sonu birbirini tutmuyor; Danıştay bunu düzeltmeyecek.... Daha sonra, Cum
hurbaşkanına gidecek, Cumhurbaşkanı bunu imzalayacak ve Resmî Gazetede yayımlanacak... 
Bu, tüzük tasarısına, hukuk mevzuatımıza verilen değerle mütenasip bir değer değil. 

Hükümet bundan niye rahatsız oluyor? Yıllarca işleyen bu sistem niye kendisini rahatsız 
ediyor, anlamıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1958 Cezayir harbi sırasında Fransız Danıştayının bir uygulaması 
var. O zamanki Fransız Danıştayı, Cumhurbaşkanının emriyle kurulmuş bir kurumdur. Gene
ral De Gaulle, 1958 Cezayir Harbi sırasında Danıştaydan bir mütalaa istiyor. "Harp sırasında 
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devlete ihanet eden kişiler var. Biz, bunları kanun hükmünde kararname ile özel bir mahkeme 
kurarak yargılayabilir miyiz?" Danıştay, istişari mütalaa veriyor, "elbette yargılayabilirsiniz" 
diyor. De Gaulle, bunun arkasından, tek dereceli olağanüstü hal mahkemesi kurduruyor ve 
S tane generali idama mahkûm ediyor, tdama mahkûm edilenlerden bir general, bir kararna
me ile kurulan bu, mahkemenin iptaline ilişkin, tasarrufun iptali için Danıştaya dava açıyor 
ve Fransız Danıştayı "Ceza hukukunun genel ilkesine göre, tek dereceli ceza mahkemesi olmaz" 
diyor ve o mahkemeyi feshe karar veriyor. 

Bakın, Danıştayın feshi veya görevine devamı, De Gaulle'ün iki dudağı arasından çıkacak 
bir söze bağlı; ama General De Gaulle ne yapıyor?.. Danıştayı feshetmiyor, bilakis, danıştayı, 
memlekete daha yararlı bir statü içine sokacak düzenlemeler yapıyor. 

Arkadaşlar, şimdi bu kurumlar rejim için vardır. Diyoruz ki, "yargının verdiği kararlar
dan rahatsızız..." Yani, eğer o zaman Danıştay tüzük tasarısını incelemeyecekse, geçmişte ol
duğu gibi, gerek ifadesiyle, gerek metin içindeki çelişkileriyle ve gerekse gerektirdiği ciddî bir 
inceleme ile incelemeyecekse; orada, üç ay içinde hiç ele almadan inceleyecekse, ne diye bunu 
Danıştaya gönderiyorsunuz? Kaldırın; "Danıştay, tüzük tasarılarını incelemesin" deyin, ben
ce daha açık bir tutum olur. 

Biz bu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine gideceğiz, ben öyle inanıyorum. Yani 
bizi, bu Meclise, devamlı, Anayasaya aykırı böyle kanunları getirerek Anayasa Mahkemesine 
götürmek zorunda bırakmayın. Bu meclisin de bir saygınlığı var. Bu saygınlığı korumak göre
vi, en başta iktidar Partisine düşer. 

Komisyon Sözcüsü biraz önce çıktı, "İlk derece mahkemesidir" dedi. 
Arkadaşlar, Anayasanın İSS inci maddesinde, Danıştaya iki görev verilmiş : Birisi, temyiz 

mercii olma sıfatı, ikincisi, ilk ve son derece mahkemesi olma sıfatıdır. 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Genç, onlar tartışıldı. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, Anayasa Mahkemesi bu konuşmaları takip ede

ceği için bu cümleyi sarf etmek zorundayım. 
BAŞKAN — Tartışıldı efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, her maddede çıkıp konuşmuyoruz Sayın Başkan. 

Yani, sizin de müsamahanızı bu bakımdan istiyoruz. 
Şimdi getirilen bu kanunla, Danıştayın ilk ve son derece mahkemesi sıfatı kalmadığı için, 

bu kanun Anayasaya aykırıdır. Yani, o zaman, Danıştay bir tek temyiz mercii haline geliyor. 
tik ve son derece mahkemesi sıfatını kaybediyor. O kanunla onu tamamen kaldırıyoruz. Ana
yasa ile verilmiş bir sıfatı kanunla kaldırdığınız için bu kanun Anayasaya aykırı oluyor; bu çok 
Önemli. Gerek Hükümet ve gerekse Komisyon, bize, "şu meselede kanun tasarısı Danıştaya 
ilk ve son derece mahkemesi sıfatını vermiştir; dolayısıyla, bu sıfatını kaybetmemiştir" diyebi-
lirse, bu kanun Anayasaya aykırı olmaz; ama diyemediği için Anayasaya aykırıdır. Bunu size 
söyleyeyim. 

Sayın milletvekilleri, sizden rica ediyorum; tüzükle ilgili bu hükmü çıkaralım; burada dev
letin ve milletin yararı var. 

Bürokrat nedir? Zaten, özellikle 1980 sonrasında, Türkiye'de, bürokratlar hâkimiyeti var. 
Bugün, belki, devleti teröre de, anarşiye de iten en büyük unsurlardan birisi de bürokratların 
davranışlarıdır. Çünkü, bürokratlar başlarındaki bakanları da tanımıyorlar. Bu uygulamala
rın çoğu, bürokratların başının altından çıkıyor. 
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Arkadaşlar, bu tasarının Adalet Komisyonundaki müzakeresine katıldım. Bürokratlar öner
geleri yazmışlar ve Sayın Gökhan Maraş Beye vermişler; o da önergeleri Komisyonda getirdi, 
tek tek verdi. Hükümet teklifini getirip incelerseniz, birçok hususun ortadan kaldırılmış oldu
ğunu görürsünüz. Bürokratların hazırladığı önergeler geldi, orada kabul edildi ve tasarı Genel 
Kurula geldi. Gerçi, Komisyon kabul ediyor; ama bu bir ihtisas konusudur. Adalet Bakanlığın
daki iki tane bürokrat, Türkiye'nin kaderini eline almak istiyor, yargının kaderini eline almak 
istiyor; bütün mesele bundan kaynaklanıyor. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Tüzük tasarısıyla ilgili olarak getirilen bu madde, bu haliyle, Danıştayın inceleme yetkisi

ni, tüzüğün tüzük olma vasfını ortadan katdırıyor ve böylece, Hükümete sadece formalite şek
linde bir başvuru imkânını sağlıyor. Bu itibarla, bence bu da tüzük tasarısı olmaz, olsa olsa 
bir yönetmelik olur. 

Bu durumu Yüce Heyetin bilgilerine arz ettim. 
Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Komisyon Başkanı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; Hükümet tasarısının ilk şeklinde, önceden komisyonda kabul edilmiş ol
makla birlikte, ikinci defa görüşmede kaldırılan ve şu anda Genel kurulda bulunan son metin
de de bulunmayan "tstişarî mahiyette görüş bildirmek" gibi bir tabirimiz vardı; bunu kaldır
dık. Aslında, tamamen Anayasaya aykırı olacağı endişesiyle kaldırdık; bunu, açıkça da ifade 
ettik. Demek ki, Anayasaya uygunluk çabamız var. Derseniz ki, "inanarak mı kaldırdınız?.." 

Değerli arkadaşlar, belli kurumlar, kendi saygınlıklarını, ilkokulundan üniversitesine ka
dar, en küçük mahkemesinden büyük idare mahkemelerine kadar, muhtar heyetinden Türkiye 
Büyük Millet Meclisine kadar her türlü kurul, kendi saygınlığını önce kendisi sağlar. Elbette 
ki dış etkiler vardır, elbette ki siyasî etkenler vardır; ama önce, dönüp kendisine bir bakması lazım. 

Şimdi, siz, gönderilen bir tüzüğü birbuçuk sene tutarsanız, hatta geçen gün Ankara Üni
versitesi Hukuk Fakültesinde bir panel vardı, orada Sayın Mukbil özyörük'ün dediği gibi, kendi 
incelemesinden geçmiş, olur verdiği tüzüğü bir başka daire olarak siz iptal ederseniz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Normal... Olabilir... Deminki anlattığım meseleden ders al
manız lazımdı, işte De Gaulle meselesi... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Hatta, gi
den metni temelli değiştirir, giden şekliyle hiç alakası olmayan halde gönderirseniz birtakım 
tedbir düşünülür; ama biraz önce dediğim gibi, Anayasaya aykırılık endişesi taşıdık ve istişart 
mahiyette tabirlerini taşıyan tasarının 2 nci maddesini metinden çıkardık. Sonradan dedik ki, 
"Peki, istişarî mahiyet taşımayacak, inceleyecek; ama giden metinden tamamen değişik bir metin 
mi dönsün?" Danıştayı temsilen gelen değerli yargıcın ifadesidir : "Bütün Danıştay üyeleri 
arasında bir mimar var" Diyelim İmar Kanununun uygulanması ile ilgili bir tüzük gitti, bir 
tek mimarın olduğu kurulda bu incelenecek ve metin değişecek arkadaşlar. Deniyor ki, "Biz 
ilgili dairesinden uzman getirtiyoruz." Bunu zaten ilgili dairesindeki uzmanlar hazırlıyor. Onu 
bırakınız, Danıştay -kendi deyişleriyle- Türkçeleştirme gibi hiç üzerine vazife olmayan konula
ra bile karıştı. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Arapça yazsınlar efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Efendim, 
Arapça yazar, Türkçe yazar; ama siz burada cevap verme imkânı olmayan bürokratlara ikide 
bir sataşıyorsunuz; o bürokrat bu devletin memuru, o hâkim de bu devletin hâkimi, ikisi ara
sında bir fark görmeyin lütfen, ikisi de devlete ve millete hizmet ediyor; ama burada cevap 
verme imkânı olmayan bu kişilere, kalkıp, ağzının dotusuyla laf söylüyorsunuz. Kaldı ki, bu
nun - Sayın Maraş'ın cevap verme hakkı var; ama- Sayın Maraş'la alakası yok. Verilecek öner
geler daha önceden tartışılıyor; hangi konularda değişiklik yapılıp yapılmayacağını uzun uzun 
müzakere ediyoruz. Zannediyor musunuz ki, biz, Komisyona hazırlıksız çıkıp, tasarıyı önü
müze koyup, 1 inci maddeden başlayıp, "Kabul edenler... Etmeyenler..." diyoruz; ya da Hükü
metin gönderdiği teklifleri ve önergeleri aynen kabul ediyoruz?.. Bürokrat arkadaşlarımız bi
ze, bizim verdiğimiz görüş doğrultusunda, belki önerge hazırlamamızda yardımcı oluyorlar; 
hepinizin huzurunda da teşekkür ediyorum, önergeyi, oturup biz de hazırlayabiliriz; ama da
ha teknik olsun, hukuku daha uygun olsun, tasarının hazırlanışında bulunmaları dolayısıyla 
eksiğini, fazlasını, çelişkisini bilelim diye onlara hazırlatıyoruz. Aslında, vazifeleri de olma
masına rağmen, sağ olsunlar, oturup hazırlıyorlar. 

Şimdi, aslında, içtüzüğümüz bakımından bir aksaklık var. Başkanlığa verilen önergeler 
daha önce okunsa, belki, konuşmacı arkadaşlarımız, kalkıp söyledikleri tenkitlerde bulunma
yacaklar; ama önergeler daha önceden okunmadığı için ve kendilerinin verdiği önergelerin de 
kabul edilmeyeceğini zannettikleri için kalkıp burada ilgili maddede getirilen hükmü tenkit edi
yorlar. Halbuki, Sayın Genc'in ve Sayın Gürseler'in haklı olarak tenkit ettiği gibi, "Yeni bir 
metin düzenlenmeyerek" tabirinde, hem arkadaşlarımızın verdiği önerge ile ve hem de sayın 
grup başkanlarımızın verdiği önerge ile çıkartılması istemi var. Eğer oylarınızla kabul edilirse 
bu endişe de ortadan kalkmış olacak. Aslında, "Yeni bir metin düzenlenmeyerek "tabirinin 
kalması gerekir; ama açıkça söylüyorum; Anayasaya aykırılık endişesi taşıdığımız için, kaldı
rıyoruz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, yürürlükte olan bir tüzüğün değişikliği 
halleri hariç olmak üzere; Birinci özal Hükümeti döneminde, ikinci Özal Hükümeti döne
minde ve Akbulut Hükümetleri döneminde kaç tane tüzük çıkarılmıştır, mevcut tüzük değişik
likleri hariç olmak üzere? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, yazılı cevap verece
ğim, şu anda tamamına açıklık getirmem mümkün değil, gerekli doküman elimde yok efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Hiç yok Sayın Bakan. 

BAŞKAN — O halde, neyi tartışıyoruz?.. 

Efendim, önergeler var, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan U9'a 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 7 nci maddesinde 
yer alan Danıştay Kanununun 48 inci maddesinin ilk cümlesindeki "Yeni bir metin 
düzenlenmeyerek" kelimelerinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Gerekçe : Anayasanın 155 inci maddesinde, Danıştayın, tüzük tasarıları ile imtiyaz şart
laşma ve sözleşmelerini inceleyeceği belirtilmiştir. Bu itibarla, tasarıda yer alan "Yeni bir me
tin düzenlenmeyerek" kelimelerinin tasarıdan çıkartılması amacıyla bu önerge verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 7 nci maddesiyle değiştirilmek iste
nen Danıştay Kanununun 48 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Kamer Genç 
Tunceli 

A. Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

"Madde 48. — Kanun tasarı ve tekliflerinin Anayasaya, tüzük tasarılarının ise Anayasa 
ve kanunlara uygunlukları incelenir. Görevli daire, kanun tasarı ve teklifleriyle, tüzük tasarıla
rı üzerindeki incelemesini Danıştaya geliş tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçlandırmak 
zorundadır. Kanun tasarı ve teklifleriyle tüzük tasarıları görevli daire dışında başka bir daire 
veya kurumda bir daha görüşülmez. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, aykırılık derecesine göre tekrar okutuyorum. İlk okunan 
teklifte "Yeni bir metin düzenlenmeyerek" ibarelerinin çıkarılması teklif ediliyor. Şimdi oku
nan, bu metne nazaran daha aykırı olduğundan, bu metni okutuyorum. 

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 7 nci maddesiyle değiştirilmek iste
nen Danıştay Kanununun 48 inci maddesini aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Erçetin 
(Edirne) 

ve Arkadaşları 
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"Madde 48. — Kanun tasarı ve tekliflerinin Anayasaya, tüzük tasarılarının ise Anayasa 
ve kanunlara uygunlukları incelenir. Görevli daire, kanun tasarı ve teklifleriyle, tüzük tasarıla
rı üzerindeki incelemesini Danıştaya geliş tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçlandırmak 
zorundadır. Kanun tasarı ve teklifleriyle tüzük tasarıları görevli daire dışında başka bir daire 
veya kurumda bir daha görüşülmez. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyorlar mı efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) Çoğunluğu

muz yok efendim. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Hükümet katılmıyor efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... (SHP ve DYP 

sıralarından "Karar yetersayısı yok" sesleri) 
Karar yetersayısı yoktur, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.00 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma SaaÜ : 17.15 

BAŞKAN : Başkanvckili Ab dul hali m Araş 
KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaş (Balıkesir), Muslafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

2. '— Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı : 119 ve 119'a 
1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine, kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Fuat Erçetin ve Arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan U9'a 1 inci Ek Sıra Sayılı Kanun Tasarısının Çerçeve 7 nci maddesin
de yer alan Danıştay Kanununun 48 inci maddesinin ilk cümlesindeki "Yeni bir metin 
düzenlenmeyerek" kelimelerinin tasarıdan çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yasin Borkurt 
(Kars) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş

kan, çoğunluğumuz yoktur efendim. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi, 7 nci madde olarak, kabul edilen değişiklikle beraber, oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilen değişiklikle birlikte, 6 ncı madde 7 nci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi, 8 inci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 8. — Danıştay Kanununun 52 nci maddesinin (l) numaralı fıkrasına (d) bendin

den sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve mevcut (e) bendinin bent harfi (O ola
rak değiştirilmiştir. 

"e) Ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye 
ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayinini," 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi, 9 uncu madde olarak okutuyorum : 

MADDE 9. — Danıştay Kanununun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Çalışma saatleri ve izinler 
Madde 91. — Danıştayda haftalık çalışma süresi ve Danıştay meslek mensuplarının maze

ret, hastalık ve aylıksız izinleri yönünden Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi, 10 uncu madde olarak okutuyorum : 
MADDE 10. — Danıştay Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 1. — iki dava dairesinin görevine ilişkin davalar, ilgili dava dairesinin iste

ği üzerine o dava dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda karara bağlanır. Bu toplantıya 
daire başkanlarından kıdemlisi başkanlık eder. Toplanma ve görüşme yeter sayısı dokuzdur. 
Kararlar oy çokluğuyla verilir. 

Bu davalar, davanın açıldığı dairenin esas ve karar numaralarını alır." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi» 11 inci madde olarak okutuyorum : 
MADDE 11. — Danıştay Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇtCt MADDE 18. — tdarî işler Kurulunda bulunan tüzük tasarılarıyla ilgili dosya

lar, Danıştay Başkanlığınca derhal Başbakanlığa gönderilir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, yukarıda tüzük 

tasarılarının incelenmesi sistemini değiştiren madde kabul edilince, buraya da böyle bir geçici 
madde konuldu. Ancak, bence, bu geçici madde, uygulamada birtakım sakıncalar da doğur
maktadır. 

Danıştay ilgili dairesinde incelenmiş, tdarî tşler Kuruluna gelmiş ve orada, 13 - 15 kişilik 
bir kurul tarafından incelenmiş ve neredeyse sonuçlandırılacak bir tüzük tasarısını, o zamana 
kadar harcanan emekleri de yok sayarak ve belki de ilgili dairesinde de çok sağlıklı olarak in
celenmemiş; "Nasıl olsa ilgili dairenin tdarî tşler Kurulunda, bu iş daha ayrıntılı ve ciddî ola
rak incelenir" denerek, ciddî olarak incelenmemiş bir tüzük tasarısını, hemen, alelacele; bu 
kanunun yürürlüğe girmesiyle, tdarî tşler Kurulunda da incelenmeden Hükümete göndermek 
bence çok sakıncalı bir durumdur. O zaman, tüzüğün, tüzük olma vasfı kaybolur. 

Biraz önce burada yaptığım konuşmada da dedim; şu anda tüzük tasarılarını inceleyen 
dairede 2 general üye var, 1 mimar üye var; ötekilerin isimlerini ve şu andaki ihtisas durumları
nı bilmiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, önemli olan, belirli aşamalarda, belirli düzenleyici işlem
lerin sağlıklı bir şekilde çıkmasını sağlamaktır. Siz, onların, orada, kaynaktan sağlıklı çıkma
sını sağladıktan sonra, onlar, uygulamada, topluma, ferde, devlete büyük faydalar sağlar. Bu
gün, Fransa'da aynı konuda ihtisas sahibi 6 tane daire var. Biraz önce, Sayın Komisyon Başka
nı, "Efendim, Danıştayda imardan anlayan bir tek üye var. İmar konusunda bir tüzük gidince, 
o bir kişi, mimar olan üye inceleyecek. O inceleyeceğine, hiç incelemesin. Zaten, öteki idarede 
de bunu inceleyen mimarlardır" diyor ve "O zaman, incelemese de olur" gibi bir laf söylüyor. 

Arkadaşlar, burada bir mimar üyenin bunu incelemesi sakıncalıysa, o üye sayısını artıra
lım.. Burada yalnız mimar incelemiyor ki... Mimar, imar hukuku yönünden bu tüzük tasarısını 
inceliyor. Burada asıl yapılan inceleme, hukukî bir incelemedir; bir nevi, kanuna uygunluk de
netimidir, kanuna aykırı olup olmama meselesidir. Onunu için, sağlıklı incelemeyi sağlamak 
lazım. 

1923'terdeki idarî işler, yani danışma ve inceleme görevini yapan dairelerin sayısı 3 iken 
Türkiye'nin nüfusu 15 - 16 milyondu. Bugün, Türkiye'nin nüfusu 60 milyona yaklaşmıştır ve 
bu danışma ve inceleme görevini yapan tek daire vardır; görevini yapamaz duruma sokulmuştur. 

Bizim istediğimiz şudur : Eğer, idare, bunu kendisine yararlı bir kurum olarak görmüyor
sa, ortadan kaldırsın; Anayasadaki zorunluluk gereği, böyle, formaliter değişikliklerle kurum
ları daha da değersiz hale sokacak bir çaba ve görüntü içine sokmasın. Eğer, idare, hakikaten 
bu kurumdan bir yarar bekliyorsa, bu kurumun çalışmasının idareye ve devlete bir fayda sağ
layacağına inanıyorsa, o zaman, Danıştayı iyileştirecek, çağın gereklerine uygun bir örgütlen
me sistemini getirmek zorundayız. 

Ben, Komisyondan veyahut da Hükümetten rica ediyorum, şu maddeyi geri alsınlar; çün
kü, -Danıştay tdarî tşler Kurulunda şu anda kaç tane tüzük tasarısı olduğunu bilmiyorum 
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•orada harcanan emekleri bir tarafa bırakarak, yok sayarak, onları derhal Hükümete intikal 
ettirmenin sakıncaları var. Onun için, onları, sonuna kadar incelesin tdarî tşler Kurulu, ondan 
sonra veya onlar için bir süre koyalım, diyelim ki, tdarî tşler Kurulu... 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Genç, namı hesabınıza teşekkür ediyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim?.. 
BAŞKAN — Bağlarsanız memnun olurum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, bakıyorum, çok rahatsız oluyorsunuz; hiç 

olmazsa bu önemli şeylerde biraz konuşalım. 
BAŞKAN — tfade ettiniz efendim, onun için... 
KAMER GENÇ (Devamla) — öyle mi?.. Peki, teşekkür ederim. 
Tabiî, eğer, kendileri uygun görürlerse daha yararlı olacağı inancındayım. 
Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
10 uncu maddeyi, 11 inci madde olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... 10 uncu madde 11 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇtCt MADDE — Bu Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte belediyeler ile il özel idare
lerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri talebiyle Danıştay dışında
ki idarî yargı mercilerine intikal etmiş dosyalar, herhangi bir karar verilmeksizin onbeş gün 
içinde Danıştaya gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.;. Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi, 12 nci madde olarak okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 12. — Danıştay Kanununun 10 uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası, 32 nci 

maddesinin (g) bendi ile 46 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi, 13 üncü madde olarak okutuyorum : 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi, 14 üncü madde olarak okutuyorum : 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan,, oyumun rengini belirtmek üzere söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1868'den beri Türkiye'
de faaliyette bulunan ve bu tarihten itibaren Türk hukuk sisteminde bir anıt değer taşıyan Da-
nıştaytn, Türk idaresine, devletine katkılarını ve vatandaşların haklarına, devlet tarafından ya
pılan vaki tecavüzlerin önlenmesinde bir güvence olma sıfatını hiç kimse inkâr edemez. 

Bu yüce hukuk kurumunu işlemez hale getiren ve Anayasanın açık hükmünü ihlal eden 
bu kanun tasarısına ret oyu vereceğim. Çünkü, bu tasarı, Anayasaya aykırı olarak, Danıştayın, 
ilk ve son derece merci olma sıfatını ortadan kaldırması nedeniyle, tüzük tasarılarının yıllar
dan beri Danıştayın incelenmesinde Türk idaresine, devletine getirdiği kolaylığı ve ahengi boz
muş ve bunu, sırf bir formalite inceleme haline sokmuştur. Bu durum, Anayasanın bu konu
daki temel hedef ve nitelikleri ve bu maddesiyle de, yine, Anayasanın 115 ve 155 inci maddele
rine aykırıdır. Bunlardan dolayı, bu tasarıya ret oyu vereceğim. 

Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, idarî yargının 
işleyişi, özellikle ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda açılan davalarda idarî yargının işle
yişi tam bir çıkmaz içine gireceği ve bu teşkilat devam ettirildiği sürece, burada süratli olarak 
davaların karara, bağlanmayacağı; ister tdarî dava Daireler Kurulu, ister, Vergi Dava Daireler 
Kurulunun bugünkü işleyişi ve ANAP iktidarlarının beş altı seneden beri, özellikle idarî yargı
ya tetkik hâkimi atamamak suretiyle, bu yargının hiç de işleyemeyeceği sebebiyle, vatandaşla
rın hak arama yollarını kapattığı ve işleyişi itibariyle idarî yargıyı ortadan kaldırdığı için bu 
tasarıya karşıyım. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

3. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve Zonguldak 
Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/283) (S. Sayısı : 394) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin 
ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişki
lerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmele
rine başlayacağız. 

Komisyon?., yok. 
Ertelenmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, teklif, hem Danışma Kurulu kararıyla gün
demde sıra alıyor, hem de erteleniyor.. Oyuncak mı bu?.. 

4. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/415) (S. Saytsı : 120 ve 120'ye 
1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasında yer alan, 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı tdarî Yar
gılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

(1) 120 ve 120'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayaztlar tutanağa eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Tasarının tümü, 11.1.1989 tarihli 53 üncü Birleşimde, tçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, 

Komisyona geri verilmişti. Komisyonun yeniden hazırladığı rapor, bir metin halinde, 120'ye 
1 inci ek sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon 
raporunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenleri okuyorum: DYP Grubu adına Abdullah Ulutürk, 
SHP Grubu adına Ali Haydar Erdoğan. 

Kişisel olarak, Sayın Bayazıt, Sayın Genç, Sayın Ateşoğulları. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ulutürk; buyurun (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; konuşmama başlamadan önce, şahsım ve Grubum adına, Yüce Heyetinizi saygı ile 
selamlarım. t 

Sayın milletvekilleri, idarî yargılama usulü, Türkiye'de ilk kez, 6.1.1982 kabul tarihli ve 
2577 sayılı Yasa ile, 20 Ocak 1982 tarihinden itibaren, ayrı bir yasal düzenlemeye konu olmuş
tur. 2577 sayılı Yasadan önce de idarî yargılama usulü ile ilgili kural düzenlemeleri vardır. Yü
rürlükten kaldırılan 521 sayılı eski Danıştay Kanununun "Yargılama Usulleri" başlıklı 5 inci 
bölümünde, 63 üncü maddeden 104 üncü maddeye kadar olan kurallarda "usul hükümleri" 
yer almıştı. Bölge idare mahkemelerinin kurulmasıyla ortaya çıkan yeni usul konularının dü
zenlenmesi ve mülga Danıştay Kanununda bulunan usul hükümlerinin, hem Danıştayda, hem 
de idare ve vergi mahkemelerinde uygulanabilir hale getirilmesi amacıyla, 2577 sayılı İdarî Yar
gılama Usulü Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

Bir yandan, yargılamada birlik, düzen ve eşitlik sağlayabilmek, bir yandan da idarî yargı
nın kendine has özellikleri, bağımsız bir usul kanununun hazırlanmasını gerekli kılmıştır. 

tdarî faaliyetlerin hukuka uygunluğunu denetlenmesi ve idarî işlerin bir ölçüde incelen
mesi demek olan idarî yargılamanın işlevi ve niteliği, onun, adlî yargıdan farklı kural ve usulle
re göre yürütülmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

Ancak, büyük ölçüde, 521 sayılı, mülga Danıştay Kanunundaki usul hükümlerinin tekra
rından ibaret olan 2577 sayılı Kanunun düzenlenmesinde, idarî yargıya has kural ve özelliklere 
uyma yönünden gerekli titizliğin gösterildiğini söylemek güçtür. 

2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Tasarının genel gerekçesinde, bu kanunun uygulanması sonucu, işleri uzatan birtakım eksik
liklerin ve boşlukların bulunduğu görülerek, idarî yargının kendi kural ve usulleriyle işleyebil
mesi için, bu eksikliklerin giderilmesi ve boşlukların doldurulması mecburiyeti hâsıl olduğun
dan bahsedilmektedir. 

Bu gerekçeye uygun bazı değişiklikler getirilse de, yine bu tasarıyla getirilen bazı hüküm
lerde, idarenin etkinliğini artırmak için tedbirler getirildiğini de söylemek mecburiyetinde kal
maktayız. Sırası geldiğinde bunları Yüce Heyete açıklayacağız. Bunlara geçmeden önce, idare
nin eylem ve işlemlerinin neden yargı denetimine tabi olması gerektiği konusuna değinmek is
tiyorum. 
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Her demokratik düzende, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve gerçekleşmesi, devletin 
tüm organlarının hukuka bağlı olmaları koşuluyla sıkı sıkıya bağlıdır, tşte bundan dolayıdır 
ki, güçlü olanlar ve yasama yürütme gibi faaliyetlerin denetimi çok daha zor koşullarda ger
çekleştirilen alanları gözleyen yargı yerleri, çağdaş toplumda demokrasinin varlığım koruya
bilmek için, bir denge unsuru olmak durumundadırlar. Kamuoyu ve baskı grubu denilen de
netim mekanizmalarının yeni yeni yerleşmeye başladığı bir toplumda, bireylerin tüm güvence
leri, siyasal organların duyarlılığına ve hukuka olan farazî saygılarına bırakılamaz, yargı yerle
ri ve yüksek mahkemeler, her zaman ve herkes için bir güvencedir. Çoğulcu, demokratik ve 
özgürlükçü bir düzende, yargısal denetimin olabildiğince sınırsız tutulması, düzenin temel ko
şuludur. 

tdare, kamu hizmetlerini yerine getirirken, daima kamu yararına uygun davranmak ve onu 
gerçekleştirmek zorundadır. Kamu yararı kavramı, sabit ve değişmez bir kavram değildir; za
mana, idarî faaliyetin yürütüldüğü yere ve ortama göre değişen bir nitelik gösterir. İdarenin, 
görevlerini kamu yararına olarak yerine getirebilmesi için, belli konularda serbestliğe ve koşul
lara kendisini uyduracak bir esnekliğe sahip olması, faaliyetinin uygun ve yerinde olup olma
dığını bizzat saptayabilmesi gerekir. 

Esasen, kamu hizmetinin nitelik ve nicelik olarak büyümesi ve artması karşısında, hukuk 
kurallarının, idarenin faaliyet sahasındaki bütün çözümleri önceden belirlemesine olanak kal
mamıştır. ' 

Takdir yetkisi, hukuk kurallarını idareye bıraktığı bir özgürlük alanıdır, idarenin izleyece
ği yol, önceden bir hukuk kuralı ile sınırlandırılmadığı zaman, takdir yetkisi vardır. Takdir yet
kisinin ne olduğunun daha iyi anlaşılabilmesi için, bu yetkinin idarî işlemlerin unsurlarıyla 
ilgisinin belirtilmesinde de yarar vardır. Devlet yetkilerin kamu yararından başka maksatlarla 
kullanılması, yetkinin niteliğine ve amacına aykırı düşer. Kamu yararı dışında kullanılabilecek 
bir yetki, daima, gayrîmeşru ve maddî bir kuvvet şekline dönüşür ve hukukîlik niteliğini kay
beder. Bu nedenle idarenin, yetkisini, kamu yararından başka bir maksat için kullanmasına 
imkân yoktur. İdarî makamlar, kullandıktan yetkiyi, daima, yasadan alırlar. İdarenin yetki 
unsuru üzerinde takdir yetkisini kabul etmek kargaşaya neden olur. Yine, hukuk kuralları, idarî 
işlemlerin şeklini ve izlenecek usulü genellikle belirtirler. Bazı işlemler için de herhangi bir şe
kil ve usulün öngörülmemiş olması olasıdır. Bu yetkiyi kullanma zamanını ve onunla ortaya 
çıkacak hukukî sonuçları seçmekte, idare, takdir yetkisine sahiptir. 

İdarî işlemin hukukî sonucu, konu unsurunu oluşturur. İdare hukukunda, işlemlerin ko
nusu önceden saptanmıştır; yeni hukukî durumlar yaratılmaz. Bu bakımdan, idare hukukun
da, idarî makamların, objektif hukukun önceden belirlediği konuyu değiştirmeye yetkisi yoktur. 

Takdir yetkisini de belirttikten sonra, tasarıdaki değişiklikleri açıklamak yönünden, idarî 
yargılama usullerinde egemen olan ilkeleri de kısaca izah gerekir. 

Birincisi, resen tahkik ilkesidir. İdarî yargıda, yargı yeri, bir kez dava açıldıktan sonra, 
davayla ilgili her türlü incelemeyi kendiliğinden yapacaktır. Resen tahkik ilkesi gereği, idare 
yargıcı, öncelikle, yanların ileri sürdüğü vakalarla bağlı değildir; gerçek vakaların neler oldu
ğunu arayıp bulacaktır. 

İkincisi, idarî yargılamada, yargılama modeli yazılıdır; yani, yazılı olmasr esastır. İncele
me, evrak üzerinde yapılır. Sözlü yargılama, eskisine nazaran bu tasanda 17 nci maddede yapılan 
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değişiklik ile daha sınırlandırılarak düzenlenmiştir. \azılılık ilkesinden beklenen, özellikle, tebligat 
ve cevap verme sürelerinin de düzenlenmesi sonucunda, davayı hızlandırmak, uyuşmazlığın, 
makul ve hatta en kısa zaman içinde, yargısal bir kararla çözümlenmesini sağlamaktır. Esasın
da, madde 2 de, kanunun 6 ncı maddesinin dört, beş ve altıncı fıkrasındaki değişiklik de bu 
amacı sağlamaya yöneliktir ve yerindedir. 

Üçüncü ilke, gizlilik veya yarı gizlilik ilkesidir, idarenin eylem ve işlemlerinden önceki ha
zırlık aşamalarının kamuya açık bulunmadığı bilinmektedir. Gizli belge ve bilgilerin, yanlar 
ve vekilleri bir yana, idare yargıçlarına dahi gösterilememesi, önemli bir eksikliktir. 

Dördüncü ilke, idarî yargılama usulünün az masraflı ve süratli bir yargılama modelini be
nimsemiş olmasıdır. 

Beşinci ve sonuncu ilke de, muhakemenin kamuya faydahlığıdır. Bu ilke, hukuk devleti 
anlayışının vazgeçilmez bir gereğidir. 

Bu esasları belirledikten sonra, tasarıda muhalif kaldığımız bazı maddelere karşı diyecek
lerimizi şöylece sıralamak mümkündür : 

Tasarıda, çerçeve 1 inci madde ile, Usul Yasasının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi ile ikinci fıkrasının son cümlesi değiştirilmektedir. 

İdarî dava türlerini ve idarî yargı yetkisinin sınırlarını belirleyen bu maddede, iki önemli 
değişiklik yapılmaktadır : iptal davalarının tanımını, açılma şartlarını ve iptal sebeplerini sa
yan birinci fıkranın (a) bendinde, dava açma ehliyetini belirleyen menfaat ilişkisi kavramı, 
"kişisel" ibaresinin eklenmesi suretiyle daraltılmak istenmektedir. Böylece, menfaatleri ihlal 
edilenler tarafından açılabilecek iptal davalarının, kişisel menfaatleri ihlal edilenlerce açılabi
leceği öngörülmektedir. 

Bu tasarı, Hükümetçe ilk defa Meclise sevk edildiğinde, kamuoyunu ilgilendiren birkaç 
örneği Yüce Meclise sunmak istiyorum. 

Ankara Belediyesinin belediye ve halk otobüsleri tercihli yol güzergâhının kaldırılması yo
lunda aldığı karara karşı, Mimarlar Odasınca, iptal istemi ile bir dava açılmıştı. 

Yine, Taşkışla Binasının otel yapılmaması için de, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları 
Birliği tarafından, Danıştaya müracaatla, tehiri icra kararı alındığı bilinmektedir. 

Bu tasarının ikinci defa Meclise şevkinden önce de, özelleştirmeyle ilgili olarak, partim 
Doğru Yol Partisi tarafından açılan iptal davaları ile bölge idare mahkemeleri tarafından veri
len tehiri icra kararları henüz güncelliğini yitirmemiştir. 

Şimdi, idarî yargılama usulünde yapılan bu değişiklikle, meslek kuruluşlarının ve siyasî 
partilerin dava açma yetkileri elinden alınmak istenmektedir. 

Kamu yararına çalışan kuruluşların, kamu haklarının gözetilmesi bakımından idarî işlemlere 
karşı dava açabilme haklarının elinden alınmasıyla, kamu yararı açısından denetim yapamaya
cakları kabul edilmekle, Anayasaya aykırı bir ilke de getirilmiş olmaktadır. 

Kişi ve kamu haklarına yönelebilecek hukuk dışı idarî tasarruflara karşı Danıştayı fiilen 
işlemez duruma getirebilecek bir hükmün yasada yer alması, idare kamu hizmetlerini yerine 
getirirken, daima kamu yararına uygun davranmak ve onu gerçekleştirmek zorunluluğuna ay
kırı düştüğü gibi, "idarenin hiçbir işlem ve eylemi denetleme dışı bırakılamaz" ilkesini de 
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bertaraf etmektedir. Hukuk dışı uygulamalar, bu hükümle, daha cesaretle uygulanmaya müsa
it hale getirilecektir. 

tdarî dava, bir yönü ile, idarî eylem ile işlemlerin üzerinde bir denetim aracı ve idarî işlem
lerin bir ölçüde yeniden incelenmeye tabi tutulması olduğundan, idare mahkemeleri, adlî yar
gıdan farklı olarak, yargıladığı işlemler üzerinde kamu yararı açısından denetleme yapmakla 
görevlidirler. Böyle bir denetleme, davanın taraflarının hak ve menfaatlarını aşan bir durum 
ortaya koyar. 

Tasarı ile getirilmek istenen husus, idarî davaların, özellikle iptal davası niteliği ve ama
cıyla bağdaşmaz. Kişilerin hukukunu etkileyen ve resen icrası gereken idarî işlemler tesisine 
yetkili kılınmış idarî birimlerin, bu işlemleri sebebiyle açılan davalarda taraf olamayacaklarını 
söylemeye olanak yoktur. Kaldı ki, idarî işlemlere karşı açılmış iptal davalarında, idarenin işle
mini savunma ve onun gerekçelerini açıklamasına olanak sağlamak için gerek vardır. Bu idarî 
yargılama usulüne ve Anayasaya aykırı hüküm tasarıdan çıkarılarak, idarenin, kamu yararı ama
cıyla denetlenmesine imkân bırakılmalıdır. Aksi halde, toplum yararları ve temel hukuk kural
ları ortadan kaldırılmalıdır. 

tdare hukuku, kamu hizmetinin görülmesi ve kamu yararının sağlanmasının bir aracı ola
rak tanımlanırsa, bu hukukun uygulanmasıyla ortaya çıkan uyuşmazlıkların nitelikleri de, ki
şisel çıkara dayalı uyuşmazlıklardan farklıdır. Kişisel çıkar değil, bir kamu çıkarı söz konusudur. 

Menfaat kavramı, olaya, zamana ve kültürel anlayışa göre değişen bir kavramdır. Değişik 
olaylarda, menfaatin ortaya çıkma biçimi değişiktir. Ayrıca, olaylara yaklaşım şekli, toplumun 
ve kişinin düzeyin, menfaat kavramının boyutlarını değiştirecek niteliktedir. Bu yüzden, toplu
mun, değişik zamanlardaki bakış açısı değişik olduğu için, zaman faktörü de menfaat kavra
mım etkilemektedir, önceleri, yalnızca yargısal içtihatlarla izlenebilen bu anlayış değişikliği, 
bugün, pozitif hukuktaki yeni gelişmelerle, kanunlarda görülmektedir. 

9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 30 uncu maddesinde, "Çevreyi kirleten 
veya bazen bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan gerçek ve tüzelkişiler, idarî makam
lara başvurarak, bu faaliyetin durdurulmasını isteyebilirler" hükmü vardır. Bu hükümle, men
faat ilişkisi yönünden ilginç ve geniş bir anlayış sergilenmiştir. 

Yapılmak istenilen değişiklik de, bugün, çağdaş Türk toplumunun verdiği gelişme düzeyi 
ve onun yansıması olan bu hukukî kuralları daraltılıp, kişinin, çevresi ve ülkesiyle olan ilişkisi
ni kısmak isteyen bir anlayışın ürünüdür. 

Çevredeki doğal ve tarihî değerlerin tahribine karşı dava açma hakkını, kişisel maddî çı
kar ihlaline bağlamak, bu konudaki dava hakkım kaldırmak demektir. Doğanın ve tarihin ko
runması konusunda yakın menfaat ilişkisine sahip olanlar, çoğu zaman, bu konudaki hukukî 
engellerden şikâyetçi olan çıkar gruplarıdır. Dava açma hakkının bunların tekeline bırakılması 
ilginçtir. Yeşil sahanın iskâna açılmasından, tarihî eser sahibinin, kısıtlamanın kaldırılmasın
dan şikâyeti olabilir mi!?.. 

Diğer taraftan, bu değişiklikle, menfaat kavramının daraltılması halinde, objektif düzen
leyici tasarruflar aleyhine dava açma imkânı çok daralacak veya imkânsız hale gelecektir. Zira, 
bu işlemler aleyhine açılacak davalar, dar bir kişisel menfaat açısından değil, ancak geniş ve 
objektif bir menfaat açısından ele alınıp incelenecek nitelikteki davalardır, tptal 
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davalarında, yargılanan, idarî işlemdir. Bu yüzden de, dava açanın kişiliğinden ziyade, işlemin 
hukuka uygunluğu önemlidir. 

1 inci maddenin ikinci fıkrasında yçr alan "idarî mahkemeler, idarenin takdir yetkisini 
kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler" ibaresinin baş tarafına "sebep, konu ve maksat 
unsurlarına dayanılarak dahi" ibaresi eklenmek suretiyle, idarî işlemlerin iptal sebepleri, yetki 
ve şekil ile sınırlanmak istenmektedir. 

Konu, öncelikle tanzim tekniği yönünden ele alınmalıdır. Maddenin birinci fıkrasındaki 
iptal sebepleri, "yetki, şekil, sebep, konu ve maksat" olarak sayılırken, aynı maddenin ikinci 
fıkrasında, "sebep, konu ve maksat" unsurları, sanki idarenin takdir yetkisini kısıtlayacak ve
ya kaldıracak unsurlar olarak telakki edilmekte ve iptal sebepleri arasından dolaylı olarak çı
karılmaktadır. 

Bu değişiklikle, idarî yargı denetimi, yetki ve şekil denetimine indirilmekte ve Anayasanın 
125 inci maddesinde, herhangi bir şekilde sınırlanmayan dava hakkı sınırlanmaktadır. Dava 
hakkının Anayasa dışında sınırlandırılması düşünülemez. Sebep, konu ve maksat denetimi ya
pılmayan halde, idarî yargı denetimi söz konusu olamaz. Değişiklik kabul edildiği takdirde, 
yetkili makamca yapılan işlem, şeklen kanuna uygunsa, artık, iptal edilemeyecektir. 

Çerçeve madde 4'ıe düzenlenen 10 uncu maddenin madde metninde mevcut olan 60 gün
lük süre için de, "idarece verilen cevap kesin değilse, ilgili, bu cevabı istemin reddi sayarak da
va açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde, dava açma süresi işlemez" hük
mü çıkarılmaktadır. Bu hüküm, idarî yargılama usulüne 2577 sayılı Kanunla girmiş yeni bir 
kuraldır; idarî yargı uygulaması göz önünde tutularak, davacıların hak kaybına uğramalarına 
engel olmak için konulmuş bir kuraldır. Bu hükmün yürürlüğünden önce, davacılar, genelde 
birtakım çözümsüz durumlarla karşı karşıya kalmakta idiler; idarenin tereddütlü cevap verme
si halinde, ilgililer, bunun kesin bir ret işlemi mi veya dava edilebilir bir işlem mi olduğu konu
sunda tereddüde düşmekle idiler. Ayrıca, bu gibi cevaplar üzerine açılan davalar, bazen de, 
ortada kesin işlem olmadığı anlayışıyla, reddedilmektedir. 

Vatandaşların dava yoluna başvurmasında lüzumsuz yere uyuşmazlık çıkarılması ve daha 
da önemlisi, hak kaybını önleyen bu ileri hükmün çıkarılması hatalıdır. 

Vergi hukukunda, dava edilebilir idarî işlem, tarh ve tahakkuk işlemlerinin dışında, yalnız 
başına, şikâyet yolunda idarenin verdiği cevaplar üzerine tesis edilen işlemlerdir; fakat, vergi 
hukukunda çıkarılan yeni kanunlar ile düzenlemeler, vergi uygulamasındaki idarî işlem türle
rini artırdığından, değişiklik yerindedir. Ancak, maddeye, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanu
nu kapsamına giren tahsilat konusunun alınması, maksadı aşan bir düzenlemedir. Bu yüzden, 
bu maddede "tahsilat" kelisemesi metinden çıkarılmalıdır. 

Bu yasa tasarısında muhalif kaldığımız bir madde de, Komisyonda 11 inci madde olarak 
kabul edilen, 27 nci maddeye eklenen 12 nci fıkra ile ilgilidir. Bu fıkrada, yürütmenin durdu
rulması işlemleri üzerine verilen kabul ve ret kararlarına karşı, itiraz müessesesi getirilmekte, 
karara itiraz edilecek merci ve kurullar gösterilmektedir. 

Yürütmenin durdurulması ve yürütmenin durdurulması işlemlerinin reddine dair bu ka
rarlara, tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde, ancak bir defaya mahsus olmak üzere 
itiraz edilebilecektir, ttiraz edilen merciler de, dosyanın kendisine gelişinden itibaren 
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7 gün içinde karar vermek zorunda olacaklardır, ttiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu 
kesinlik, davanın esası hakkında bir karar verilinceye kadar, yeniden yürütmenin durdurulma
sı kararının kaldırılmasını istemeye engel teşkil etmeyecektir. 

Ancak, burada iki nokta üzerinde durmaktayız : Birincisi, itiraz konusu, büyük kurullara 
bırakılmıştır. Bu kurulların toplanması ve çalışması çok zordur. Kaldı ki, bu hüküm, Anayasa
nın 155 inci maddesine de aykırıdır. Zira, Danıştay Genel Kurulunun yargı yetkisi yoktur. Yi
ne,'Danıştay Kanununda gösterilen "belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar" 
kuralının ihlali bahis mevzuudur. 

İkincisi, itiraz üzerine bir karar verilinceye kadar, yürütmenin durdurulması kararının uy
gulanamayacağıdır. Bu durumda, idare, itiraz yolunu kullanarak, Danıştayın tehiri icra karar
larını uygulanamaz hale getirebilecektir. Bu da, Anayasanın 138 inci maddesine aykırıdır. 

Bizim yargılama sistemimizi, prensip, idarî dava açılmasının idarî kararın icrasına mani 
olmamasıdır. Bu durum, bazı hallerde, ilgilinin, giderilmesi mümkün olmayan zararlarına ve 
mağduriyetine meydan verebilir. Bu nedenle, Danıştay Kanununda, dava konusu olan icraî ka
rarın yürütülmesinin durdurulmasına karar verebilmesi kabul edilmiştir. 27 nci maddeye ekle
nen onikinci fıkra hükmü de dikkate alındığında, sözü geçen ikinci fıkranın son cümlesinin 
tasarı metninden çıkarılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. 

Yürütmenin durdurulması kararları, idarî uyuşmazlığı esastan çözümlemeyen, sadece esas 
hakkında karar verilinceye kadar uyuşmazlık konusu idarî işlem! askıya alan ve onun uygulan
masını durduran bir nitelik taşıdığı ve verilip kaldırılabildiği halde; ikinci fıkranın son cümlesi 
hükmü, yürütmenin durdurulması kararlarını, esas karar (ilam) derecesine çıkarmakta ve özellikle 
takdir yetkisine ilişkin konularda, bu kararlara daha, taraflar savunmalarını tamamalamadan 
yani, dosya tekemmül etmeden, uyuşmazlığı çözen bir nitelik kazandırılmaktadır. Fıkranın söz 
konusu cümlesi hükmü, idarî yargı mercilerince verilen yürütmenin durdurulması kararlarının 
gerekçesinin açık olup olmadığı konusunda tereddüt ve belirtilen durum öne sürülerek, bu ka
rarların uygulanabilirliği konusunda tartışma ortamı yaratmaya elverişli gözükmektedir. Yar
gıya ve yargı kararlarına inancı, adalet anlayışını ve toplum huzurunu zedeleyici sonuçlar do
ğurucu bu içeriği nedeniyle, söz konusu cümlenin tasarıdan çıkarılması uygun olacaktır. 

2577 sayılı Yasanın 27 nci maddesine tasarının 11 inci maddesiyle eklenen onikinci fıkra
sıyla, Danıştay ve diğer idarî yargı mercilerince yürütmenin durdurulması istemleri hakkında 
verilen kararlara karşı itiraz müessesesi getirilmekledir. 

Danıştay dava dairelerince, yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararlara 
karşı kurullara itiraz edilmesi, genelde Danıştayın iş yükünü artıracağı gibi, Danıştay dava da
irelerince verilen kararların temyiziyle ilgili olarak, 2575 sayılı Yasanın 17 nci maddesi yönün
den belirtilen sakıncaları da aynen yaratacaktır. 

öte yandan, idare ve vergi mahkemelerinin davanın esasına ilişkin kararlarında temyiz mercii 
olmayan merciler -örneğin, bölge idare mahkemeleri- yürütmenin durdurulması istemleri hak
kında verilen kararlara yapılacak itirazları incelemekle yetkili kılınmışlardır. Bilindiği gibi, idarî 
yargıda, yürütmenin durdurulması, ancak bir iptal davası zımnında istenebilmektedir. Hal böyle 
olunca, yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararlara karşı yapılacak itirazları 
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inceleme ve kesin karar verme yetkisini asıl davayı çözümleyecek mahkeme veya hâkimden ala
rak bir başka mahkeme veya hâkime vermenin, mahkemeler arasında derin sürtüşme ve huzur
suzluklar ortaya çıkarmasının yanı sıra yargılamanın bütünlüğünü bozucu, toplumun adalete 
ve yargıca olan saygı ve güvenini ağır bir biçimde zedeleyici bir nitelik taşıdığı açıktır. Bu ne
denlerle, söz konusu 12 nci fıkra hükmünün tasarıdan çıkarılmasının uygun olacağı düşünül
mektedir. 

Çerçeve 16,19 ve 27 nci maddelerde düzenlenen değişiklikler de, bize göre mahzurlu deği
şiklikler olup, bu değişikliklerin tasarıdan çıkarılması kanaatini taşıdığımızı ifade ediyoruz. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ali Haydar Erdoğan; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALt HAYDAR ERDOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; tdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. He-
pininizi saygıyla selamlarım. 

Biraz evvel Genel Kurulumuzda Danıştay Yasasında yapılacak değişikliklerle ilgili tasan 
görüşüldü ve kabul edildi; şimdi de idarî yargılamayı görüşüyoruz. Ne yazık ki, tasarıda olma
yan, fakat komisyonlarda görüşülürken uzun tartışmalara neden olan bazı maddeler, komis
yonumuzda tekrar ekleniyor ve Genel Kurula geldiği zaman da, bunlar, verilen önergelerle de
ğişikliğe uğruyor veya çekiliyor... Bunlar, kamuoyunda da uzun süre tartışılıyor. Bütün bunla
rın ne gereği vardı?., öyle eklentiler yapıldı ki, bunlar, gerçekten hem Danıştay, hem de idarî 
yargılamayı ortadan kaldıracak değişikliklerdi. Ama, Genel Kurula geldiğimizde gördük ki, 
-Danıştay Kanununda olduğu gibi- bunları önergelerle kaldırıyorsunuz. Yani, zamana ve zemi
ne göre... Bir ay evvel, idarenin kendisine göre uygulama alanı ne ise, o arzusuna uygun bir 
teklif getiriyor, komisyona geliyor, bunlar geçiyor. Bugün, bakıyorsunuz, "çok yanlış yapmışız" 
diyoruz, hatta Anayasaya aykırılığını orada iddia ediyoruz, tartışıyoruz; buraya geliyoruz, "Efen
dim, bunlar Anayasaya aykırı" veyahut da "tdarî yargının temelden değişikliğini gerektiriyor, 
kamuoyunu da rencide ediyor diyoruz. Bu nedenle, önergeyle yapılacak değişiklikleri, teklif 
ve tasarılar komisyona gelince, arkadaşlarımız daha ciddî yaparlarsa ve idarî yargılama temel 
kurum olduğundan, değişiklik önergelerini zaman ve zemine göre vermezlerse, biz de uzun uzun 
tartışmayız. 

Yüksek yargı kuruluşları, yürütme ve yasama organları gibi, egemenliğin bir parçası olan 
yargı erkini kullanarak, yargısal denetim yaparken hukuk ve Anayasa ilke ve kurallarının üs
tünlüğü ve uygunluğu esasıyla kanunları serbestçe yorumlayıp, gelenek ve ihtiyaçlarına bağlı 
olma özelliğini ortadan kaldırmamalıdır. 

Her konuşmamızda belirttiğimiz gibi, çağdaş devlet olmak, uygar olmak, hukuk devleti
nin var olması ile mümkündür. Hukuk devletinin temel ilkelerinden birisi de, yargı bağımsızlı
ğı ve yargıç güvencesidir 1982 Anayasasıyla, bu temel ilke zedelenmiştir; yargı, bağımlı hale 
getirilmiş; yürütme, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan yasaları değiştirmesi gerekirken, fır
sat buldukça idarî yargının denetiminden kurtulmak için, Anayasaya aykırı olmakla beraber, 
yasal düzenlemeler getirmektedir. Çağdaş hukuk devleti, sosyal hukuk devleti kurallarına uy
mak ve onları uygulamakla sağlanabilir. 
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1982 Anayasası da 1961 Anayasası gibi, kuvvetler ayrılığına dayandırılmış; ancak, 1982 
Anayasası yürütmeyi daha çok güçlendiren bir yapıya sahip olmuştur. Bu nedenle de, ciddî 
çelişkileri taşıyan hükümleri vardır. Başta geleni de, yürütmenin yasama ve yargıya karşı bas
kıcı unsur olmasıdır. 1982 Anayasası, "Hukuk üstünlüğü" diyerek, devleti polis devleti hüvi
yetine büründürmüş, böylece, devleti, daha çok, yasa devleti haline getirmiştir. Yürütmenin 
yargı ve yasamanın üzerine çıkarılması, 1982 Anayasası ve yürütmenin anlayışıyla gerçekleş
miştir. Millî iradenin saptırılmasıyla, yasama yetkileri, hukukî olmayan kanunî yollarla dene
timden çakırılmaktadır. Buna örnek kanun hükmünde kararnamelerdir. Yasama, denetim gö
revini yapamamakta, istisnaî olan bu yetki, yürütme tarafından kötüye kullanılmaktadır. 

Yürütmeyi denetleyen diğer bir kurum da, yargıdır. İşte huzurunuza getirilen bu tasarıy
la, idarî yargı yeniden tahrip edilmekte, temel işlevi bireylerin hak ve özgürlüklerini idare kar
şısında korumak olan idarî yargı, âdeta, görev yapamaz hale getirilmektedir. 

Yürütme, bu teklifiyle, idarî yargının denetiminden kaçmaktadır. Bu, rejimin geleceği ko
nusunda ciddî tehditler ve tehlikeler içermektedir; ülkenin tekrar bir dönüm noktasına getiril
mek istendiğinin ciddî örneğini oluşturmaktadır ki, bunun adı da keyfî yönetimdir. 1980'Ii yıl
lardan bu yana, yürütme ve idarenin etkinliklerinde, kanunsuzluklar ve usulsüzlükler baskın 
olmuştur, tdarî Yargı Kanununda yapılmak istenen değişikliklerle de, bunlar, tekrar yasallaş
mış olacaktır. Söz konusu değişiklikler, Anayasa ve idarî yargı kanunları sınırlamaları, yöneti
mi, hukuka Ve Anayasaya aykırı olarak, daha çok engellemeye ve kösteklemeye, daha açıkçası, 
yasaklamaya yöneltecektir. 

Yürütmenin ve idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimi dışında bırakılması sonucu
nu sağlayacak bu yasa tasarısı, ülkede keyfî yönetimin egemen olacağını açık ve seçik olarak 
göstermektedir. 

Yürütmenin, yönetimin etkinliğini hukuk ve Anayasa sınırlamalarına rağmen, bunların 
yargı yoluyla etkinliğini yaptırımdan yoksun bırakmak, yetkilileri ve görevlileri, kişisel eylem 
ve değerlendirmelere götürür. Bunun adı "keyfî yönetim" olur, bunun adı "polis devleti" olur; 
bunu adı "diktatörlük" de olabilir. 

Yürütme ve idarenin yargısal denetimden, özellikle iptal davasının alanını daraltarak ve 
davacıları en aza indirme yöntemini getirmekle, Anayasanın 125 inci maddesinede aykırı ola
rak, bütün tasarrufları yargı denetimine tabi olması gerekirken, idarî yargı denetimini daralta
rak, kısıtlayarak, tam keyfî bir yönetim kurulmak istenmektedir. Burada, biraz sonra görüşü
lecek bazı önergelerle, zamana ve zemine göre hazırlanan, isteğe bağlı bu olay, belki biraz yu
muşatılmış olabilir. 

tdarî işlemler aleyhine dava açabilecek vatandaş ve kuruluşların kişisel çıkarlarının doğ
rudan ihlal edilmesi koşulu getirilmektedir. Düzenleyici ve genel işlemlere karşı iptal davası yo
lu kapatılmış olmaktadır, tsmen muhatabı olmayan ilgili gerçek ve tüzelkişiler, dolaylı etkile
nen kişiler de, bu eylem ve işlemlere karşı dava açamamaktadırlar. Oysa, çağdaş ülkelerde, top
lumun ve belirli kesimin ortak yararları için, haklarının korunması yanında, bireysel ve kolek
tif dava açma hakları da vardır. Hatta, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu bile, bu yolda, üye 
devletlere, birçok kişiyi ilgilendiren idarî prosedürü yönerge ile bildirmiştir. 

îptal davasındaki menfaat ilişkisi, maddî ve manevî, öznel ve nesnel ilişki açısından ele 
alınmakta; Anayasa da, "idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır" derken, 
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istenen değişiklik ile işlemin hukuka uygunluğunun serbestçe değerlendirilmesi bile kuşkulu 
olacaktır. 

"Sebep, konu ve maksat unsurlarına dayanılarak dahi, idarenin takdir yetkisini kaldıra
cak biçimde yargı kararı verilemez" hükmü getirilmektedir. Bireyler ve kuruluşlar, idarî işle
min iptali için, yetki, sebep, şekil konu ve maksat yönleriyle, hukuka aykırılığı nedeniyle dava 
açarlar. Usul Yasasında bu varken, Anayasanın 125 inci maddesine aykırı olarak, idarî yargı
nın işlem, sebep, konu ve maksat yönlerinden, hukuka aykırılığına dayanılarak iptal kararı ve
remeyeceği hükmü getirilmek istenmiştir. Bu böyle kanunlaşırsa, -diliyorum ki olmayacaktır-
uygulanırsa, Anayasaya ve Avrupa Konseyinin yönergesine rağmen, açık ve kesin olarak, Tür
kiye'de yürütme ve idarenin yargı yoluyla denetlenmesine tümüyle son verilmiş olacaktır. Bi
raz sonra bu dileğimin yerine gelmesini bekliyorum; Anayasaya aykırı olan bu hükmün, Ko
misyondaki arkadaşlarımız veya ANAP Grubu tarafından ortadan kaldırılacağını zannediyorum. 

Bugün yürürlükte olan ve yargısal denetimin işletilebildiği hallerde, tasarıda getirilmiş bu
lunan temyiz ve itiraz yolları ile idarî yargı düzeni alt üst olacak, iptal hükümleri de etkisiz 
ve yararsız olacaktır. Davaların bitirilmesi itiraz nedeniyle geciktirilmiş olacak ve yürütmeyi 
durdurma kararı veren mahkemenin, itiraz nedeniyle sonuca etkili olacak karar vermesi engel
lenecektir. Daha doğrusu, yürütmeyi durdurma kararına başka mahkemede itiraz edilmesi, daha, 
yargılama esnasında idarenin müdahalesi demektir. 

Bütün bu değişiklikler, davacı gerçek kişilerden ziyade, aleyhte karar verilecek olan idare 
yararına işleyecektir. Yasamanın, Anayasa Mahkemesinin ve yürütmenin, idarî yargının dene
timinde olması, çağdaş devlet olmanın ilkesidir. Aksi halde, keyfî yönetimin uygulamaları, bi
reyi devlet karşısında savunmasız bırakan bir düzen kurulmasını sağlamış olacaktır. 

Tasarının yasalaşmasını engellemek, sayın milletvekillerinin tarihsel bir görevidir. Toplu
mu ve hukuk üstünlüğünü karşılarına alanlara, kamu haklarını ve ulusun çıkarlarını koruma
yanlara karşı ulusal borcumuzu ödemek ve yerine getirmek temel bir görevimiz olmalıdır di
yor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdoğan. 
Grup adına başka söz isteyen?.. Yok. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Turan Bayazıt; buyurun. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, hükümet adına söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim, ben kürsüye çağırıldım; müsaade ederseniz, 

söz, benim hakkım. 
BAŞKAN — Sayın Akkaya, ısrar ediyorsanız, buyurun; Hükümet öncelik kazanır. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Bayazıt'tan sonra konuşurum. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başkana ve 

Sayın Bakana, İçtüzüğün gereğini yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum. Çünkü, davet edilen 
bir milletvekili söz hakkını almış durumdadır. 
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BAŞKAN — Ben o fikirde değilim Sayın Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, uygulamanız bir teamül yaratmıştır; 
o fikirde olduğunuzu gösteriyor; yoksa, bendenize karşı bir lütuf yapmanızın zemini ve zama
nı değil efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tasarının, bence, yürütmeyi 
durdurma konusu dışında, en önemli maddesi 1 inci maddesi. Ancak, hemen bir şeyi vurgula
yayım : Sayın Bakanla ve Sayın Komisyon Başkanıyla özel görüşmemizde, bu hükmü kaldıran 
bir önergenin mevcudiyetini öğrendim; bundan, tabiî, memnun oldum. Ancak, bir zihniyetin 
tutanaklara geçirilerek tescil edilmesi açısından, bu madde üzerinde konuşmak zorunluğunu 
hissettim. 

Sayın Başkanım, bu madde, tasarıya, Komisyonda eklenmiş; hükümet tasarısında bu yok. 
Tabiî, komisyonun yetkisi var. Komisyonun yetkisi hem şekil açısından var, hem içerik açısın
dan var; hükümet tasarısıyla bağlı değil, istediği değişikliği ve istediği eklemeleri yapar. An
cak, bir hukuk sistemini kökünden değiştiren bir değişiklik... Hele, basından izlediğime göre, 
başlangıçta iptal davalarını konu, maksat ve sebep yönlerinden de ortadan kaldırmaya yönelik 
bir değişiklik... Komisyonda, bu, nihayet aşılmış ve kabul edilmemiş; ama önce düşünülmüş 
bu; düşünülmüş olması dahi, benim için, çok vahim bir olaydır. 

Bu değişiklikle, iptal davalarında yetki sınırlanıyor; daha doğrusu, dava açma ehliyeti sı
nırlanıyor, menfaat ilişkisi sınırlanıyor. Komisyon buna niye lüzum gördü? Bir sistemi değişti
ren değişikliğe, bir sistemi ortadan kaldıran değişikliğe, kraldan ziyade kralcı davranarak, ko
misyonun bu önergeye oy veren üyeleri niye lüzum gördüler? Acaba, bunun tarihî vebalini, 
-çünkü bunun vebali vardır- siyasî vebalini hükümet yerine üstlenmek zorunluğunu mu hisset
tiler? Eğer böyle bir zorunluk hissetmişlerse, kendilerini, siyasî cesaretleri açısından kutlamak 
istiyorum. 

Sayın Başkanım, bilindiği gibi, idarî davalar iki kısımda mütalaa edilir. Birincisi, tam ka
za davalarıdır. Yani, hakları muhtel olanların -genellikle Borçlar Kanununun 41, 49 ve mütea
kip maddeleri- haksız fiillere karşı açtıkları davalardır. Yani bir kişinin idarî bir tasarrufla ma
melekinde meydana gelen bir azalmaya karşı açılan tazminat davalarıdır. Bunda hiç münakaşa 
yok. Zaten, bu davalardan siyasî otorite de rahatsız olmaz. Siyasî otoritenin esas rahatsız oldu
ğu davalar, iptal davalarıdır, tptal davaları, bir idarî işlemin, bir idarî tasarrufun, menfaati 
ihlal edilen kişiler tarafından iptali amacıyla açılan davalardır. Siyasî otorite işte bundan ra
hatsız olur; ama, ne var ki, siyasî otoritenin rahatsız oluşundan daha fazla bir oranda, bu da
vaların geniş bir açıdan ele alınabilmesi, idarî tasarrufların iptal davası olarak geniş bir uygu
lama alanı bulması, demokrasinin gereğidir, demokrasinin savunulmasının, demokrasinin mu
hafaza edilmesinin gereğidir; hukuk devletinin ana ilkesi içindedir. Siyasî otorite rahatsız olsa 
dahi, eğer, bir devlet hukuk devleti ise, bir devlet hukuk devleti olduğu iddiasında bulunuyor
sa, bu davalardan çekinmemesi ve korkmaması gerekir. 

Sayın Başkanım, menfaat ilişkisini iki şekilde mütalaa etmek gerekir. Birincisi, dar an
lamda menfaat ilişkisidir. Bugün önümüze gelen metinde -ki, arz ettiğim gibi, önergeyle bu 
kaldırılacak- menfaat ilişkisi dar anlamda alınmıştır. Yani, burada kullanılan deyimlerle,''ki
şisel menfaatleri doğrudan ihlal edilenler" dediniz mi, iptal davalarını, personel hukukuna ve 
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nihayet kamu yararı falan gibi istimlak mevzuatıyla ilgili çok sınırlı kanunların tatbikatına in
hisar ettirirsiniz. Ancak, menfaat ilişkisini, geniş anlamda, çağdaş anlamda alırsanız, iptal da
valarının konularının genişlemesi gerekir. Bugün, bir çevre hukukunun herkesi ilgilendirdiği 
bir dönemde; bugün "Hemşeri hukuku" kavramının gündeme geldiği bir dönemde, hemşeri-
yi, kendi hukukunu veya sağlığını ihlal eden bir tasarrufa karşı iptal davası açmaktan nasıl 
men edebilirsiniz? Bugün, aynı düzeye gelmek, aralarına katılmak istediğimiz Avrupa Toplu
luğunda, bir yabancıyı, belediye hukukunda, seçmen ve seçilecek kişi olarak gören zihniyetin 
yanında, biz, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, kendi vatandaşımıza, kendi hemşe-
rimize, burada yaşayan bir kişiye, o hemşerilikten doğan hukukunu kullanmak imkânını nasıl 
veremeyebiliriz? Düşününüz; herhangi bir idarî tasarruf, bulunduğumuz şehrin güzelliğini bo
zuyorsa, bulunduğumuz şehirde sağlıklı yaşama imkânını ortadan kaldırıyorsa ve yine bu ta
sarruf, bulunduğumuz şehrin bir hemşerisi olarak benim dolaylı menfaatimi ihlal ediyorsa, 
ben nasıl dava açma imkânından mahrum edilebilirim? Bu zihniyet, çağdaş hukuk anlayışıyla, 
hukukun evrensel anlayışıyla hiç bağdaşabilir mi arkadaşlarım? 

Yine, meslek gerekleri var. Siz, meslek odalarını, sadece, mensuplarının sicillerini tutan, 
aidatlarını tahsil eden ve sadece kendilerine sorulduğu zaman fikir beyan eden kuruluşlar ola
rak mı değenlendirmek istiyorsunuz? Meslek odalarının, meslek gereklerini yerine getirme hak
larını, görevlerini ellerinden almak, görevlerine yerine getiremez duruma düşürmek bizim hak
kımız mıdır? Yine, bence en önemlisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin niteliği bakımından en 
önemlisi -bir başka kategori var iptal davalarında- kanunlarda mevcut bir yetki -herhangi bir 
kanunda, Umumi Hıfzıssıhha Kanununda diğer kanunlarda mevcut bir yetki- Anayasada yer 
alan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerine, sosyal hukuk devleti ilkesine, hukuk 
devleti ilkesine, laiklik ilkesine aykırı bir şekilde kullanılırsa, bu yetki mevcuttur diye bu yetki
nin kullanılması nedeniyle, senin kişisel hakkın ihlal edilmedi diye dava açma imkânını orta
dan kaldırmayı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasasının temel ilkelerine bağlılık yemini 
etmiş kişiler olarak nasıl içinize sindirebilirsiniz? 

Bunları, sadece maddenin irdelenmesi ve münakaşası açısından dile getiriyorum. Yine söy
leyeyim, önergeyi büyük bir memnuniyetle karşılamış durumdayım. 

Bir de 1 inci maddenin son bendi; yani, bu öyle ki, biliyorsunuz, Haşim Paşanın, mal 
olmuş bir sözü var; "Mektepler olmasa Maarifi ne güzel idare edecektim." Bu, acı bir siyasî 
espridir. Tabiî, o merhumun böyle bir niyeti yok; ama, içinde bulunulan durumu izah eden 
bir espridir, bir devlet esprisidir. Siz o zihniyetle hukuk devletini yönetemezsiniz. Siz derken, 
hepimizi kastediyorum, tdarî mahkemeler olmasa, idarî yargı olmasa, siyasî iktidar olarak ra
hat edersiniz; ama, hukuk devletinin mevcut olmamasının acısını, eksikliğini vicdanınızda her 
zaman hissedersiniz ve her zaman bunun kişisel muhasebesini çok acı bir şekilde yaparsınız. 

Sayın Başkanım, bu madde, bu haliyle, ihtilal hukukunun çok gerisinde bir düzenleme 
taşımaktadır, thtilal hukuku dahi, 12 Eylülü yapanlar dahi idarî davaların, özellikle iptal da
valarının menfaat ilişkisini koyarken, buradaki gibi, çağın gerisinde, ihtilâl hukukunun geri
sinde bir düzeye düşmemişlerdir. Çok şükür uyanıldı, çok şükür Anayasaya aykırılığı idrak edildi, 
çok şükür, temenni ediyorum, hukuka aykırılığının hissedildiği bir ortama gelindi ve bu öner
ge verildi ve kabul edilecektir; ona inanıyorum. 

Sayın Başkanım, 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun bugünkü metninde yer 
alan menfaat ilişkisi, geniş anlamdadır; bunu dar anlama inhisar ettirmek veya buradaki 
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menfaat ilişkisi deyiminin muhtevasını ve sınırını yargı kararları çizsin demek, hatalıdır. Bu 
önerge tescil etmektedir ki; bu önergenin kabulüyle de Yüce Meclisçe tescil edilecektir ki, iptal 
davalarında menfaat ilişkisinin Yüce Meclisçe yorumu ve onun sınır ve muhtevasının kabulü 
geniştir ve yukarıda izah ettiğim ana ölçüler ve çerçeveler içinde değerlendirilmesi gerekir. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET ERStN (tzmir) — Siz geldiniz, morale kavuştular Sayın Bakan. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Bizim her zaman moralimiz yerindedir. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Ersin» varlığınızı ispat için konuşuyorsunuz zannediyorum; geç 

geldiniz, yoklamada gösterildiniz; ama herhalde resmen tescil ettirmek istiyorsunuz... 

AHMET ERStN (tzmir) — Efendim, deminden beri sesleri çıkmıyordu da, onun için 
söyledim. . 

BAŞKAN — Ben de, varlığınızı tescil için söylüyorum efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin pek değerli üyeleri; elbette ki, hepinizin moralinin çok yüksek olduğunu biliyo
rum; moral değerlerinizi ve moral değerlere bağlılığınızı da... 

tdarî Yargılama Usulü Kanunuyla alakalı olarak, üzerinde çok münakaşa konusu yapılan 
1 inci maddede iki husus vardır : 

Birinci olarak, takdir yetkisine şu şu şu noktalarda karışamaz anlamında, "tdarî işlem 
ve eylem niteliğinde veya sebep, konu ve maksat unsurlarına dayanarak..." denilmektedir. Se
bep, konu ve maksat dışında hangi unsurlar kalıyor?.. Yetki ve şekil unsurları kalıyor. Yetki 
ve şekil unsurlarında takdir olmayacağına göre sebep, konu ve maksat unsurlarında takdir vardır 
ve "idarenin takdir yetkisine dokunamaz" diyor. Tasarının bu maddesinde getirilen husus budur. 

Hükümet olarak sevk ettiğimiz tasarıda bu husus yoktu; Komisyonda ilave edildi. Nasıl 
zuhur ettiğini bilmiyorum; bir tepki olarak ilave etti herhalde; ama, ben Komisyonda şu sözle
ri söyledim ve şimdi burada da söyleyeceğim : 

Anayasanın 125 inci maddesinde, açıkça, "tdarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yet
kisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez" denilmektedir. Nedir? Hangi unsurlardan ve
rilemez? bütün unsurlar itibariyle verilemez. "Yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları 
itibariyle de olsa, takdir yetkisini kaldıracak bir kararı mahkeme veremez" diyor. 

Komisyon şöyle düşünüyor : "Yetki ve şekilde zaten takdir olmaz; takdir şu unsurlarda 
olur..." diyor ve Anayasanın bu hükmünü âdeta burada tekrar ediyor. 

Ben de, Komisyonda şöyle dedim : Anayasadaki bu hükmü burada tekrar etmeye lüzum 
var mı? Anayasanın bu amir hükmüne rağmen, bir mahkeme, bu Anayasa hükmüne riayet 
etmiyor ise, kanuna bunu koymakla hangi neticeyi almayı düşünüyorsunuz? Biz, yargının bu 
takdir yetkisine, kanuna hüküm koymakla -hele yüksek mahkemelerin takdir yetkisine; netice 
itibariyle Danıştay bir içtihat mahkemesi olarak karar verecektir- müdahale etmek söz konusu 
değildir. Anayasa takdir yetkisini koymuştur; bu itibarla bizim de görüşümüz, Anayasadaki 
bu hükmün kanunda tekrar edilmesinin lüzumu olmadığı yönündedir. Biz, bu meseleyi, 
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muhalefetin ele aldığı gibi almıyoruz. Zaten, Anayasada, idarenin takdir hakkını değiştirecek 
istikamette, mahkemenin karar verme hakkı yok; bu, Anayasa hükmüdür. Bizim görüşümüz, 
bunun bir de kanun içerisine alınmasının lüzumu olmadığı şeklindedir. 

Diğer konuya gelince : Şahsın, doğrudan menfaatini ilgilendiren hususlarda dava açaca
ğıdır; bu da bir takdirdir, bunu da Komisyonda söyledik. Düşünün ki, müdahale etme imkânı
na sahip olmadığınız bir mahkeme, kendi önüne gelen bir hususta şahsın doğrudan menfaati 
var veya yok, kamunun menfaati var veya yok; dava menfaati yönünden karar verecektir... Bunlar, 
yargının bukabil takdir hakları hiçbir kanunla kısıtlanamaz. Yargı, kendi içerisinde, zaman içe
risinde bunları geliştirir ve olgunlaştırır. Dünyanın her yerinde böyle olmuştur. 

Biz, yargımızın yüksek ferasetine, yüksek takdirine inanalım ve en iyi, en ilmî, en yüksek 
şekilde bunları geliştirmesini arzu edelim. Yargımızın eğitiminde nakısa varsa, bunu yerine ge
tirmeye çalışalım. Bu itibarla, bizim de Hükümet olarak görüşümüz, bu maddenin lüzumsuz
luğu noktasında idi. Yoksa, elbette ki, tatbikattaki bazı aksaklıkları görmüyor değildik. Ko
misyondaki arkadaşlarımız gibi, biz de onları görüyor ve o aksaklıkların giderilmesini arzu 
ediyorduk : Ama bunun kanunla yapılacağı kanaatinde değiliz. Bunları, tamamen, yargının 
kendi içinde çözeceği problemler olarak görüyoruz, bu itibarla, bu mevzuda verilmiş olduğu
nu öğrendiğimiz önergeyi de Hükümet olarak destekliyoruz. 

Bu arada, gerek Danıştay Kanununda, gerek tdarî Yargılama Kanununda, Komisyondaki 
muhalefeti temsil eden sözcü arkadaşlarımın da çok iyi bildiği gibi, İktidar olarak, bize ta'n 
edilen hususuların hiçbirisiyle me'lûf olmadığımızı da bir daha tekrar etmek istiyorum. 

Tamamen teknik bir kanundur. Hukukumuzun gelişmesi istikametinde müspet olanın ya
pılmasını arzu ettiğimiz bir kanundur. 

Tamamen teknik bir kanundur. Hukukumuzun gelişmesi istikametinde müspet olanın ya
pılmasını arzu ettiğimiz bir kanundur. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Bakan, ben anladım da, Grubunuzdan anlama

yanlar var. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün burada konuşma 
yaparken, geçen sene (1989 yılında) içeriye alınan bir Tuncelili vatandaşın içeride bekletildiğini 
söylemiştim, Sayın Bakan da not almışlardı; bugün serbest bırakmış; Sayın Bakana teşekkür 
ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bakan bı
rakmaz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yani, bugün serbest bırakılmış. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Ben bırakmadım; 

benim yetkim yok. 
BAŞKAN — Bakan, "ben serbest bırakmadım" diyor. 
KAMER GENÇ .(Devamla) — Ne ise, teşekkür ediyorum. 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Bu ifadeyi dü
zeltmem lazım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan, "benim yetkim yok" diyor. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, Türkiye'deki sistemin işleyişini biliyoruz biz. 
Değerli milletvekilleri, insanlar, ihtisas konusu dışındaki konularda konuşurken, hakika

ten-, bazen çok açık seçik de hatalar yaparlar. Hata seviyesinde bunları yorumlayayım. 

"Bu tasarısıyla getirilen (dava açma yetkisinin sınırlanmasıyla ilgili olarak getirilen) yargı 
yetkisinin kullanılması halinde hâkimlerin, yargı yetkisini kullanırken getirilen sınırlamalarla 
Anayasadaki metin arasında bir fark yok" diyorlar. Çok fark var değerli milletvekilleri. 

Anayasanın 125 inci maddesinde, "Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygun
luğunun denetimi ile sınırlıdır. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uy
gun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisi
ni kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez" denilmektedir. 

Buradaki takdir yetkisini kaldırmak meselesiyle, idarî işlemlerin maksat, sebep ve amaç 
nedeniyle denetim yetkisinin mahkemeden alınması, çok farklıdır. İdarenin takdir yetkisi çok 
geniş. İdarenin takdir yetkisi çok geniş olduğu için, siz, idareye bir sahada, "Sen takdir yetki
sini kötü kullanmışsın" dediğiniz zaman; mesela, bir görevliyi alıp da bir yere verdiği, onu 
da Danıştay iptal ettiği zaman veya idarî yargı onu iptal ettiği zaman, orada, idarenin takdir 
yetkisi ortadan kalkmıyor. Yani, takdir yetkisi geniş. Bir gayrî menkulü kamulaştırdığı zaman, 
orada idarenin o işlemi, yetki, sebep, şekil, konu, maksat, yönlerinden herhangi birisiyle iptal 
edildiği zaman, orada idarenin takdir yetkisi kalkmıyor; ama getirilen bu tasarıyla, mahkeme
nin, yargı yetkisini kullanması kaldırılıyor. 

Size ben bir fıkra anlatayım da dinleyin : Bir gün, Karadenizlinin birisi uçağa biniyor, 
en.önde oturuyor. Hostes geliyor diyor ki, "Kalk arkaya otur!" Bir türlü gitmiyor arkaya. Ora
daki yetkili bakıyor ki yolcu yerinden kalkmıyor. "Niye kalkmıyor?" diye soruyor. Hostes de 
"Kalkması lazım; ama kalkmıyor" diyor. Yetkili kişi "Ben onu kaldırırım" diyor ve gidip Ka
radenizlinin kulağına bir şey söylüyor. Onu söyledikten sonra Karadenizli kalkıyor ve gidip ar
ka koltuğa oturuyor. Yetkiliye soruyorlar, "Ne söyledin?" diyorlar. "Bu koltuk Trabzon'a git
mez, arka koltuk gider dedim" diyor. 

Şimdi, ben de size bir şey söyleyeceğim. Eğer siz bu kanunun bu maddesini geriye almaz
sanız, bu koltuk sizi Trabzon'a götürmez. 

Bakınız, şimdi diyorsunuz ki... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Biz Trabzon'a gitmiyoruz, Ankara'dayız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî, teşbihte hata olmaz. (Gülüşmeler) 
BAŞKAN — Efendim, müzakerelerin ciddiyetini zayıflatmayalım. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Diyorsunuz ki, "Sebep, konu ve maksat unsurlarına daya

nılarak idarenin takdir yetkisini kullanacak biçimde yargı yetkisi verilemez." 
Şimdi, idare yalnız siz değilsiniz; bu kanun tasarısı bu haliyle kanunlaştığı takdirde, bele

diyeler gelip sizlerin en güzel evlerinizi kamulaşııracak. İnanın öyle olacak. Neden, biliyor mu
sunuz? Anayasaya ve 2942 sayılı Kanuna göre, kamulaştırmanın ancak kamu yararı amacıyla ya-
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pılması lazım. Yargının kamu yararı için denetimi yapması da, sebep, konu ve maksat unsurla
rıyla sınırlıdır. Siz, sebep, konu ve maksat unsurlarını kaldırdığınız takdirde ne oluyor? Yetki 
ve şekilde kalıyor. Kamulaştırma Kanununa göre yetki kimindir? Yetki, idarenindir, tdare, her
hangi bir gayrimenkulu kamulaştırabilir. Şekil nedir? tşte, ona bir bedel takdir edecek, kroki
sini çizecek, noter kanalıyla tebliğ edecek; şekil de budur.,Yani, bir işlem hem yetki ve hem 
de şekil itibariyle yerinde oldu mu, artık, o işlemin yargı denetiminden geçerek iptal edilmesi 
mümkün değildir. O zaman ne olacak? Belediye gelip sizin o güzel gökdelenlerinizi kamulaştı-
racak ve "Bu, benim yetkim. Zaten, sen, sebep, konu ve maskat unsurlarına dayanarak bunla
rı denetleme yetkisini kaldırdın" diyecek; yargı da bunu denetlemeyecek. O zaman ne olur? 
Siz yapmazsanız bile, tabiî bunu en başta belediyeler yapar. Tabiî, başkanları sizin partiden 
olan belediyeler de var, başkanları bizim partiden olan belediyeler de var; ama, bunu köy muhtarı 
da yapar. Köy muhtarı ne yapar? Gider, köyün en güzel binasını kamulaştırır ve siz, "niye ka-
mulaştırdın?" diyemezsiniz, bunun sebebini de soramazsınız. 

Yani, memleketin gerçeklerini görmeden ve kâğıt üzerinde kalan, memleketi gürültüye bo
ğacak birtakım tasarrufları, düzenlemeleri getiriyorsunuz. Bir senedir bu iş kamuoyunda tar
tışılıyor. Buna rağmen, yine bu iş komisyona gidiyor ve komisyon bunda ısrar ediyor; yine bu
raya getiriyorsunuz, bizler de çıkıp tenkit ediyoruz. "Efendim, biz onu değiştireceğiz" diyor
sunuz. Bilmiyoruz, ne biçim değiştirilecekse. 

Sayın Adalet Bakanı, "Bu, bizim tasarrufumuz da değildir" diyor. Peki, bu komisyonu 
teşkil eden üyeler sizden ayrı mı, bağımsız mı? Siz iki ayrı parti misiniz? Bir partisiniz. Yani, 
siz, Hükümet olarak komisyonu istediğiniz biçimde yönlendiremiyor musunuz? 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Komisyon bağımsızdır. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Nasıl yönlendiremiyorsunuz efendin? Komisyon çoğunlu
ğu sizde. Hükümetin politikası ile komisyonun politikası ayrı mı olur?. Olmaz; mümkün değil. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Komisyon bağımsızdır. 

BAŞKAN — Efendim, bu münakaşaları bırakalım. 

Efendim, başka bir zaman da "Hükümetin kararlarına siz uyuyorsunuz" diyor, onu ten
kit ediyor sayın arkadaşımız... (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, kişisel yarar konusu, sayın milletvekilleri. 

Değerli milletvekilleri, hukuk devletinde, hukuka aykırı işlemlerin yaşanması, o devlet için 
bir zuldür. Hukuka aykırı bir işlemin yürürlükte kalmasıyla, o devlette yasa dışı bir örgütün 
veyahut da bir suçlunun gezmesi arasında bir fark yok. O halde, ne yapmak lazım?.. Hukuka 
aykırı işlemin yaşamasını herkesin sona erdirmesi konusunda bir yetkiye sahip olması lazım. 
tdare çok geniş kapsamlıdır. Köy muhtarından Cumhurbaşkanına kadar bir işlem tesis etmiş. 
Eğer, bu hukuka aykırı ise, niye bunun yürürlükte kalmasını savunuyorsunuz? Bunu, herhan
gi bir kişi, yani çok uzaktan damenfaati olan kişilerin, iptal davası yoluyla, mahkemeye gide
rek bunu iptal ettirmesinde kamu yararı var. Kamu yararı olan konularda o konuları kısıtlayıcı 
biçimde... 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayalım lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkanım, sürem 10 dakika. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, 10 dakika doldu da onun için... 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Yok, hayır; daha 5 dakika oldu. 

BAŞKAN — Ben, sizin için özellikle, saat hatasına düşmem efendim. Onun için, topar
layınız. 

Zaten, söyleyeceklerinizi ifade ettiniz; yani, tekrarlıyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Nasıl tekrarlıyorum? (Gülüşmeler) 

Sayın Başkan, sizin kulaklarınız bazı şeyleri duymuyor. 

BAŞKAN — isterseniz, nasıl tekrarladığınızı tekrar ifade edeyim, eğer beni imtihan edi
yorsanız? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Hayır efendim. Elbette ki, şurada aşağı yukarı 30 küsur 
maddelik bir kanun tasarısının tümü üzerinde düşüncelerimizi söylüyoruz. Niye bu kadar ra
hatsız oluyorsunuz anlamıyorum yani 

BAŞKAN — Efendim, ben niye rahatsız olayım; İçtüzük rahatsız oluyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bakın, biz sizin şu Genel Kurulda o kadar keyfî yönetimle
rinize göz yumuyoruz. "Vâni, burada, "Sayın" diyoruz, saymıyorsunuz; "karar yetersayısı yok" 
diyoruz, "Var" diyorsunuz... Biz bunlara göz yumuyoruz, lütfen, siz de burada... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen bu konuya girmeyelim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Neyse, tartışmayalım. 

BAŞKAN — İçtüzüğü de size öğretmeyelim. 5 kişi ayağa kalkar, "Sayın Başkan, yanlış 
saydın" der, yenilenir. Aksi takdirde, Başkana, "Eksik saydın, fazla saydın" gibi bir ithamı 
şiddetle ve nefretle reddederim. Bu, hayatımda tevessül etmediğim bir hadisedir. Çünkü, oy * 
noksanının şahsımda bıraktığı izlenimler, benim siyasî hayatımı değiştirecek istikametler ver
miştir. Onun için, kendimde denediğim hadiseleri başkalarında niye deneyeceğim? özellikle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde... Bunu, lütfen geri alınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, Sayın Başkan, devam edeyim de bakın, sizin o de
diğiniz 5 kişi, içtüzükten kaynaklanan S kişidir. Anayasanın 96 ncı maddesi var ve diyor ki : 
"Meclis 1/3 ile toplanır, 1/4 ile karar verir." Bu, Anayasa tarafından o kürsüde oturan insana 
emredilen bir hükümdür. Burada kimsenin sizi ikaz etmesine gerek yok. Anayasanın hükmü
nü herkes uygulamak zorundadır ve bu hükme de uymak zorundadır. O itibarla, bizim sizi 
zaman zaman ikaz etmemizin amacı... 

BAŞKAN — Oraya geçmeyelim efendim, bırakın orayı, onun, tartışmasını ben hallettim 
efendim. 

KAMER GENÇ (devamla) — Hayır, hayır, oraya geçeyim de, Başkanlık divanında bulu
nan arkadaşların... 

BAŞKAN — Sizin süreniz dolmuştur, toparlayınız ve ininiz efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, siz, beni cevap vermeye zorlayan bir konuş-
ma yaptınız; size cevap vermeye zorlandığım bu konuşmamın süreden sayılmaması lazım. 

O itibarla, şimdi... 

BAŞKAN — Efendim, 17 dakika olmuş. Kâtip Üyelerin tespit ettiği hadise. Toparlayınız 
efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ikinci bir konu, "yerindelik denetimi 
yapamaz"deniliyor. * 
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BAŞKAN — O zaman, gruptan rica edeydiniz, zatı âlinizi çıkarırlardı grup sözcüsü olarak. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, 10 dakika... Geçen gün 20 dakika konuşma hak
kı olan arkadaşları bir saat konuşturduğunuzu gördük. Kusura bakmayın, isterseniz isim de 
söyleyeyim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

KAMER GENÇ (devamla) — Adaletli davranacağını iddia eden insan.̂ her zaman, adalet 
ölçülerini kaçırmaz. 

BAŞKAN — Efendim, diğer maddeler üzerinde de konuşma fırsatı vereceğiz size. . 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, tasarıda getirilen bir şey, "yerindelik-denetimi." 
Değerli milletvekilleri, bir işlemde, yargı, denetim yaparken, bu yerindelik denetimi mi

dir, hukukî denetim midir?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, siz ne kadar müddet istiyorsunuz konuşmak için? Bunun sonu 
var mı? Devamlı aynı tekrarlayorsunuz. Meclisin tahammülü var mı? Başkanlığın tahammülü 
var mı? İçtüzüğün tahammülü var mi? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yeni konuya girdim; lütfen, konuşmamı bitireyim... 

BAŞKAN — Lütfen bitirin efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yerindelik denetimiyle hukukî denetimin sınırlarını çizmek 
çok zor. 

YASÎN BOZKURT (Kars) — Sayın Başkan, arkadaşımız, fıkra dahi anlattı; hâlâ, başka
larına müsamaha ediyorsunuz iddiasında bulunuyorlar. 

KAMER GENÇ (Devamla) -— Fıkraya ihtiyacınız var, sizinle ilgili çok fıkralar söyleniyor 
da, onun için, belki fıkradan anlarsınız diye söyledim. (Gürültüler) 

Yargı denetimi sırasında, yerindelik denetimiyle hukukîlik denetimin sınırını çizmek çok 
zor. Mesela, idare bir yeri kamulaştırıyor, niçin kamulaştırıyor; farzedelim ki bir üniversite yap
mak için. Ama nereyi kamulaştırıyor? 5 bin kişinin ikâmet ettiği bir gecekondu sahasını, 2 
bin öğrencinin okuyabileceği bir üniversite için kamulaştırıyor. Şimdi, burada dava açan kişi 
derse ki, "Burada idarenin yaptığı işlem, maksadını aşan bir işlemdir; çünkü, burada 5 bin 
kişi yaşıyor, buradaki 5 bin kişiyi kaldırıyorsunuz, yerine 2 bin kişilik bir yerleşim alanı yapı
yorsunuz..." Buradaki denetim, yerindelik denetimi değildir, hukukî denetimdir; amacını aşı
yor. Bu itibarla, "yerindelik denetimi yapamaz" yolundaki sınırlama da bir değer ifade etmiyor. 

Bir hususu da son olarak söyleyeyim. Yürütmenin durdurulmasıyla ilgili olarak getirilen 
kısıtlamalar : Yürütmenin durdurulması kararı için; idarî işlemlerde, yetki, sebep, konu, mak
sat yönleriyle, hukuka aykırı olmaları nedeniyle dava açılıyor ve yargı, hukuka aykırı bu işle
min yürütülmesinde, hem idarenin hem de tarafların yararı olduğu düşüncesiyle, yürütmenin 
durdurulmasına karar veriyor. Zaten, yürürlükte olan 2577 sayılı Kanuna göre, yürütmenin dur
durulması kararı verilen konunun da, öncelik ve ivedilikle karara bağlanması gerekiyor. Mah
keme takdir ettikten sonra, ara karar niteliğinde olan bu karara başka bir mahkemeye itiraz 
etme hakkını vermek, yargıda zaman israfına sebebiyet verir. Türkiye'nin gerçeklerini bilen in
sanlarız. Davaların sonuçlanması, bugün, bir sene, üç sene süren bir memlekette, mahkemele
rin işlerini artıracak nitelikte düzenlemelere gitmek, o mahkemeleri çıkmaza sokmaktır. 

Bakıyorum, çok sabırsızlandınız; konuşmamı burada kesiyorum. 
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Bu itibarla, getirilen bu tasarının hangi noktalarda düzeltme yapılarak karşımıza çıkaca
ğını bilmediğimiz için, konuşmamı bu söylediklerimle sınırlı tutuyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — tçtüzükte bir değişiklik yapacağız zatı âliniz için, Sayın Genç. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — özel bir karar alalım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
KÂMÎL ATEŞOGULLARI (Ankara) — Konuşma istemim vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İki kişi konuştu efendim... 
KÂMÎL ATEŞOGULLARI (Ankara) — Üç gün önce dilekçe verdim; söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz iiteğiniz 1 inci madde üzerinde; 1 inci maddeye geçtiğimizde zatı âlinize 

söz vereceğiz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 
yetersayısı yoktur. 

Çalışma süremizin bitimine çok az zaman kalmıştır. 

Bu sebeple, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleriyle, sözlü soruları sırasıyla gö
rüşmek için, 27 Mart 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.48 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1990yılı bütçesinin ne zaman açılacağına ilişkin soru
su ye Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakaemirli'nin yazdı cevabı (7/1151) 

Türkiye büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl
masını saygı ile dilerim. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

1. 1990 bütçesi hâlâ açılmamıştır. Daha önceki bütçeler hangi tarihlerde açılıyordu? 1990 
bütçesini ne zaman açmayı düşünüyorsunuz? 

2. 1990 bütçesinin açılmasının gecikmesinden doğacak sıkıntıları ve ilgililere verdiği za
rarları telafi etmeyi düşünüyor musunuz? 

3. Devlet ihalelerinin 15 gün içerisinde vize edilmesi veya reddedilmesi yasa gereğidir. 
Bu süre aşıldığı halde, aylardır bekleyen ihalelerin vizeleri niçin kabul veya reddedilmemiştir? 
Vize bekleyen ihale miktarı ne kadardır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 21.3.1990 
Sayı : 111813-390-5353 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27.2.1990 tarih ve 
7/1151-4374-19718 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekindeki soru önergesinde yer alan Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'ın so
rularına ilişkin cevaplarım aşağıda sunulmuştur. 

1. Bilindiği üzere Bütçe Kanununun 4 üncü maddesi Maliye ve Gümrük Bakanlığını har
camalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı dengeli etkili bir bütçe politikası yürütmek amacıyla 
ödeneklerin dağıtım ve kullanımını, gelir ve giderlere ilişkin kanun, yönetmelik ve kararname
lerin uygulamalarını düzenlemek üzere gerekli önlemleri almaya, standartları tespite ve sınır
lamaları koymaya, yetkili kılmıştır. 

Yine Bütçe Kanununun 5 inci maddesi ile Bakanlar Kuuluna Bütçe Kanunlarına bağlı (A) 
işaretli cetvellerdeki ödeneklerin (1) ve (2) ödenek türü altında yer alan personel giderleri öde
neği, siyasî partilere Devlet yardımı ödeneği ile Hazine yardımı almayan katma bütçeli idareler 
ödenekleri hariç olmak üzere % 7'sine kadar kısmını, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin 
(930.08.3.309.900) "Yedek ödenek" tertibine, % 5'ine kadar olan kısmını ise yine bu Bakan
lık bütçesinde açılacak (930.08.3.301.900) "Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunlar ve 
yönetmeliklerin gerektirdiği giderler ile toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği ek giderler karşılığı" 
tertibine, eklenmek üzere kesinti yetkisi verilmiştir. 

Kesilen bu miktarları Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine eklemeye ve 
bu işlemler sonucu doğacak Hazine Yardımı fazlalarının iptali işlemlerini yapmaya Bakanlığı
mız yetkili kılınmıştır. 

1986 Malî yılından itibaren sürdürülen bu uygulama çerçevesinde, ödeneklerin serbest bı
rakma ve kullandırılması talimatı adıgeçen yıldan itibaren sırasıyla 16.1.986,21.1.1987,22.1.1988 
(geçici bütçe) 30.5.1988 (bütçe), 6.2.1989 ve 26.2.1990 tarihlerinde yürürlüğe konulmuştur. 

2. 13.12.1983 tarih ve 178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (0 ve (j) bentleri uyarınca 
kuruluşların gider taahhütleri Bakanlığımızca kontrol edilerek, gider mevzuatı ile kanunlara 
dayanılarak çıkarılan tasarruf tedbirlerine uygun olanlar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 64 üncü maddesi uyarınca vize edilmektedir. 

. Öte yandan Bakanlığımızca yapılan gider kontrollerinde, idarelerin diğer kanunları ya
nında gelir ve giderlere ilişkin hükümler ihtiva etmesi nedeniyle yılları bütçe kanunlarında yer 
alan hükümlere de uyup uymadıklarına bakılmaktadır. 

Ayrıca, bütçe politikalarının başarıyla uygulanabilmesi, gelir - gider dengesinin sağlan
ması amacıyla uygulamaya konulan ve hukukî dayanağını bütçe kanunları ve 178 sayılı 
K.H.K.'den alan tasarruf tedbirleri de vize işlemleri sırasında göz önünde bulundurulan bir 
başka husus olmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, Kore gazilerinin aylıklarının kesilme nedenine ve 
diğer gazilerin aylıklarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemir/i'nin yazılı ceva
bı (7/1181) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ekrem Pakdelirli tarafından 
"yazılı" olarak cevaplandırılmasına emir ve müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Sarıgül 
istanbul 

Devletin görevlerinden biri de gazilerini korumak onların bu hayat koşullarında rahat ve 
huzurlu yaşamalarını sağlamaktır. Çünkü bizler bugünlere onların sayesinde geldik. Bugün hür, 
bağımsız bir devlet isek bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. 

Dünya devletlerine Türkün şan ve şöhretini, kahramanlığım duyurmuş Kore Gazilerimiz 
için de bu böyledir. 

O nedenle; 
1. Kore Gazilerimize 1977 yılında Şeref Aylığı adı altında verilen aylığın 1983 yılında ke

silmesinin nedenini açıklar mısınız? 
2. Sayıları gün geçtikçe azalan gazilerimize ödenen aylıklar bu yaşam koşullarında onla

rın rahat geçinebilecekleri düzeyde midir? 
Devlet olarak gazilerimize olan şükran borcunu ödemek ve yaşamlarının geri kalan kısım

larını rahat ve insanca geçirebilmeleri için neler yapılmıştır? 
4. Onurlu geçmişimizi borçlu olduğumuz gazilerimize ödenen aylığı arttırmayı düşünü

yor musunuz? 
5. Gazilerimiz arasında yaratılan ayrıcalığın nedeni nedir? Bu durumu düzeltme yolun

da yaptığınız bir çalışma var mıdır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü 21.3.1990 

Sayı : 11813-390-5352 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığı Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğünün 9.3.1990 tarih ve 
7/1181-4465-20001 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekindeki soru önergesinde yer alan İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'-
ün sorusuna ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 

1. 20.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 27.4.1976 tarihli ve 1985 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1 inci maddesi ile, Kore'de fiilen savaşa katılanlara hayatta bulundukları süre içerisinde 
vatanî hizmet tertibinden, 85 gösterge rakamının katsayı ile çarpımından elde edilecek miktar
da aylık bağlanması kabul edilmişti. 

Ancak, Kıbrıs 1 ve 2 nci Barış Harekatına fiilen katılanlara böyle bir imkân sağlanmadı
ğından Kore gazileri ile Kıbrıs gazileri arasında eşitsizlik meydana gelmiş ve Kıbrıs'ta fiilen 
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savaşa katılanlara da maddî ve sosyal imkânın tanınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu uy
gulamanın, Kıbrıs'ta fiilen görev alanların tümüne yansıtılması halinde Türk Silahlı Kuvvetle
ri mensupları arasında ayrıcalık yaratılmasına sebep olacağı düşünülerek, tanınan maddî ve 
sosyal imkânlardan yararlanacak kişilerin sınırlandırılması yoluna gidilmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına belli bir harekettan sonra maaş bağlanması, uygula
ması Türk Silahlı Kuvvetlerinin var oluş nedenine uygun düşmemekte ve benzer durumlarda 
da aynı yolun izlenmesi lüzumunu doğurmaktadır. Bu itibarla, sözkonusu hallerde aylık bağ
lanması yerine belirli bir miktar tazminat ödenmesinin daha uygun olacağı gerekçesiyle, 9.11.1983 
tarihli ve 2943 sayılı Kanunla Kore gazilerine almakla oldukları aylığın üç yıllık tutarı bir defa
da toptan ödenerek 1005 sayılı Kanunla aylık bakımından ilişkileri kesilmiştir. 

2. 1005 sayılı Kanun gereğince İstiklâl Madalyası sahiplerine 350 gösterge rakamı üze
rinden ödenen aylıklar her yıl Devlet memurlarının aylıklarının hesabına uygulanan katsayı 
ile tespit edildiğinden katsayı artışları oranında sözkonusu aylıklar da artmaktadır. 

3. 1005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, istiklal Savaşı gazileri ile Kore'de fiilen 
savaşa katılan Kore gazileri ve Kıbrıs 1 inci ve 2 nci Barış Harekâtına Kıbrıs'ta görev alarak 
fiilen katılan Türk Vatandaşları ve refakat eden eşleri; T.C. Devlet Demiryolları ve Türkiye De
nizcilik işletmeleri iç hatları vasıtaları ile Belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat etmektedirler. 
Ayrıca, söz konusu kişiler, Askerî ve Devlet Hastanelerinde ücretsiz muayene ve tedavi hakkın
dan yararlanmaktadırlar. 

4. 1005 sayılı Kanun gereğince 350 gösterge rakamı üzerinden ödenen aylığın <% 100 ora
nında artırılarak 700 gösterge rakamına yükseltilmesi amacıyla Millî Savunma Bakanlığınca 
hazırlanan kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekilleri Ahmet Neidim ve Mehmet Gölhan'ın ka
nun teklifi Bakanlığımızca olumlu karşılanmış ve görüşümüz 23.2.1990 tarih ve 115641-89/3225 
sayılı yazımızla Başbakanlığa bildirilmiştir. 

5. 1005 sayılı istiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun, Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine 
istiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlanmak amacıyla çıkartılmıştır. 27.4.1976 tarihli ve 1985 sayılı Ka
nunla da Kore gazileri kanun kapsamına alınmıştır. 

Kore'de savaşa katılan gazilerin 1005 sayılı Kanun kapsamına alınmasından sonra, Kore'
de görev yapan tüm personelin, Kıbrıs 1 inci ve 2 nci Barış Harekâtına fiilen katılanlar ile Ça
nakkale ve Balkan Savaşlarına katılanlar da Kanun kapsamına alınmak için müracaatta bu
lunduklarından, 1005 sayılı Kanun amacı dışına çıkarılmaya başlamıştır. 

Bu nedenle, Kore ve Kıbrıs gazilerine alabilecekleri 3 yıllık aylık toptan ödenerek, 1005 
sayılı Kanunla aylık yönünden ilişikleri kesilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

93 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

22 . 3 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

2. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çe
tin ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (2/283) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi : 21.3.1990) 

3. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.11.1988; 29.1.1990) 

4. —• 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990)( 

5. —Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

X 7. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak tnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında iki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi : 31.1.1990) 

9. — Kırşehir Milletvekili Gökhan M araş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anılaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına ilişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 12. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarnıın Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirlmesiioe Dair Kanun Tasarın ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşımın 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanım Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına ilişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

16. — izmir Milletvekili Erdal inönü ve 41 arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi-
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nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

17. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçioi Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

lı84 — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

19. —5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 21. — Türküye Cümhuriye'ti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyetsi Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline 
İlişkin işbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları '(1/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 24. — Türküye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
tşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

26. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
İlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 27. — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 
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28. — 6760 Saydı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

29. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

30. — Cezaların infazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/604) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Af asında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 33. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağük ve Sosyal 
tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 34. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

35. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

36. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 37. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

38. — Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi: 19.3.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 120) 

6 . 1 . 1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1 /415) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 24 . 3 . 1988 

Sayı: K. K. Gen. Md. 
07/101 - 2140/01318 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
27.2.1988 tarihimde kararlaştırılan «6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usu
lü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut .Özal 

Başbakan 

6.1.1982 TARİH VE 2577 SAYILI İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 
BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TASARISI 

GEREKÇE 

20 Ocak 1982 tarihinde yürürlüğe giren İdarî Yargılama Usulü Kanununun bugü
ne kadar yapılan uygulaması sonucu, işleri uzatan bir takım eksikliklerinin ve boşluk
larının bulunduğu görülmüş, idarî yargının kendi kural ve usulleri ile işleyebilmesi için 
bu eksikliklerin giderilmesi ve boşlukların doldurulması mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Bu Tasarı; idarî yargının kamu hukuku kural ve usulleri içinde işleyebilmesi, ay
rıca, İdarî Yargılama Usulü Kanununun davaların uzun zaman sürüncemede kalma
sına ve hemen yürütülmesi lüzumlu bulunan idarî işlemlerin askıda tutulmasına, sebep 
olan hülcümlerinıin değiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 



— 2 — 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun 6 ncı maddesinin 4, 5 ve 6 ncı fıkralarına göre, posta üc
reti verilmeden veya eksik harç ve posta ücretiyle dava açılmış olması halinde, yapı
lan tebliğe rağmen' eksiklikler giderilmezse dosyanın işlemden kaldırılmasına ve bir yıl 
içinde yeniden işleme konulması istenilmediği takdirde de davanın açılmamış sayılma
sına karar verilmektedir. 

Bu hüküm uygulamada idarî davaların uzun zaman sürüncemede kalmasına ve 
hemen yürütülmesi gerekli olan idarî işlemin askıda tutulmasına sebep olmaktadır. 

Bu sakıncayı bertaraf etmek amacıyla, bir yıllık bekleme süresi kaldırılmış ve ve
rilen otuzar günlük iki süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması durumunda, da
vanın açılmamış sayılmasına karar verilebilme imkânı ve bu kararları verecek merci
lere açıklık getirilmektedir. 

Ayrıca, tek hâkimle çözümlenecek davalarda bu kararın tek hâkim tarafından ve
rilmesi imkânı sağlanmakta ve gerekli tebligatın resen genel bütçeden yapılma ola
nağı getirilerek malddeye işlerlik ıkazaridırillmalktadır. 

Madde 2. — Kanunun 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında yapılan değişiklikle, 
adlî ve askerî yargı yerlerince, davamn görev yönünden reddedilmesi halinde, idarî 
yargıda dava açma süresinin başlanıgi'cının bu 'kararların 'kesinleşmesinden sonra baş
laması esası benimsenmiş ve bu- suretle maddenin 2 nci fıkrası ile paralellik sağlan
mıştır. 

Madde 3. — Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan, «altmış gün
lük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse, ilgili bu cevabı isteminin reddi sa
yarak dava açabileceği gibi kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma sü
resi işlemez» ibaresi, uyuşmazlıkların bir an önce sonuçlanmasını ve idarede istikrarı 
sağhmak amacıyla metinden çıkarılmıştır. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında vergi hataları dışındaki vergi uyuşmazlıklarında bu 
hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Vergi uyuşmazlıklarının özelliği dik
kate alınarak, bu madde hükümlerinin, vergi, resim ve harçlarla benzerî malî yüküm
lerin tarh ve tahakkuk ve tahsilinden ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuş
mazlıklarda uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 4. — Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yapılan değişikliğe 
paralel olarak, 11 inci maddenin 4 üncü fıkrası da değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Kanunun 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan değişM'ikle, 
dilekçelerin mahkeme başkanı yanında hâkimin havalesi ile de kabulüne imkân ta
nınarak yargı işlemlerine kolaylık getirilmiştir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasındaki ilk inceleme konuları arasına, işlemin kesin ve 
yürütülmesi gereken işlemlerden olup, olmadığı 'konusu da alınmış ve bentler arasın
da daha uygun bir sıralamaya gidilmiştir. 

Tek hâkimle çözümlenecek davalarda, dava dosyası o hâkim tarafından incele
neceği için, bu davalarda rapor düzenlenmesine lüzum bulunmadığından, maddenin 
4 üncü fıkrasında bunu sağlayacak değişiklik yapılmış ve 15 linçi madde hüfcümleri-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120) 
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nin bu hâkim tarafından uygulanacağı vurgulanmıştır. Ayrıca, dava dilekçeleri üze
rindeki ilk incelemenin dilekçenin yetkili ve görevli idarî yargı merci kayıtlarına geç
tiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde karara bağlanacağı veya usulüne uygun 
olan dilekçelerin bu süre içinde tebligata çıkarılacağı belirtilmiştir. 

Madde 6. — Kanunun 14 üncü maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 15 
inci madde değiştirilmiş ve eklenen 5 inci fıkra ile de 1 inci fıkranın (d) bendine göre 
dilekçenin reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı 
takdirde davanın reddedilmesi imkânı sağlanmış ve hasım gösterilmeden veya yanlış 
hasım gösterilerek dava açılması halinde dava dilekçesinin gerçek hasma tebliğine iliş
kin kararlara karşı da temyiz ve itiraz yoluna başvurulamayacağı belirtilmiştir. 

Madde 7. — Kanunun 17 nci maddesinde yapılan değişiklikle; talep üzerine du
ruşma yapılma zorunluluğunda sınır, günün ekonomik şartlan nazara alınarak ikiyüz-
bin liradan beş milyon liraya çıkarılmaktadır. 

Ayrıca, 4 üncü fıkrada, Danıştay, mahkeme veya hâkimin bu şartlara bağlı ol
maksızın duruşmaya karar verebilmelerine imkân tanınmaktadır. 

Madde 8. — Kanunun 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasında yapılan değişiklikle, 
fıkrada belirtilen öncelikli işlerin dışında kalan dava dosyalarının da tekemmül ettik
leri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren altı ay içinde sonuçlandırma zorun
luluğu getirilmiştir. 

Madde 9. — Kanunun 26 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yapılan değişiklikle, 
adres nedeniyle işlemden kaldırılan dosyaların işlemden kaldırıldığı tarihten başlaya
rak bir yıl içinde yeni adresin bildirilmesi suretiyle dosyanın yeniden işleme konul
ması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği esası geti
rilmiştir. Bu değişiklik gereği olarak 4 üncü fıkrada da davanın açılmamış sayılması
na dair kararların diğer tarafa tebliğ edileceği belirtilmiştir. 

Madde 10. — Kanunun 27 nci maddesinin 8 inci fıkrasında yapılan değişiklikle 
davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde kamu alacağının biran önce 
tahsil edilebilmesine imkân verilmek amacıyla vergi davası dosyalarında tahsil işlemi
nin devam edeceği belirtilmek istenmiş ve işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işle
me konulması istemiyle açılan davaların tahsil işleminin devam edeceği açıklanmıştır. 
Bu sebeple 6 nci maddeye yapılan atıf 26 nci maddenin 3 üncü fıkrası olarak değiş
tirilmektedir. 

27 nci maddeye eklenen 12 nci fıkra ilede, yürütmenin durdurulması istemleri 
üzerine verilen kabul ve red kararlarına karşı itiraz müessesesi getirilmekte ve yürüt
menin durdurulması istemlerinin kabul ve reddine karar veren yargı mercii ve kurul
ların kararlarına karşı itiraz edilecek yargı mercii ve kurullar gösterilmektedir. 

Yürütmenin durdurulması ve yürütmenin durdurulması istemlerinin reddine dair 
kararlara, tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde ancak bir defaya mahsus 
olmak üzere itiraz edilebilecektir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden 
itibaren yedi gün içinde karar vermek zorunda olacaklardır. İtiraz üzerine verilen ka
rarlar kesin olup, bu kesinlik davanın esası hakkında bir karar verilinceye kadar ye
niden yürütmenin durdurulması isteminde bulunmaya veya yürütmenin durdurulması 
kararının kaldırılmasını istemeye engel teşkil etmeyecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120) 
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İtiraz üzerine, bir karar verilinceye kadar da yürütmenin durdurulması kararı uy
gulanmayacaktır. 

Madde 11. — 31 inci madde, kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun bazı hükümlerinin uygulanacağını âmirdir. Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun bilirkişi seçimini taraflara bırakan hükmü, idarî yar
gıda işin uzamasına sebep olmaktadır. Maddenin birinci fıkrasına eklenen cümle ile 
bilirkişi seçimi Danıştay, malhkeme ve hâkime bırakılmaktadır. 

Madde 12. — Kanunun 32 nci maddesindeki genel yetki kuralına göre, idarî da
valar, idarî işlemi veya sözleşmeyi yapan idarî merciin bulunduğu yer idare mahke
mesinde açılır. İdarî teşkilatlanmamız itibariyle bu kurala göre idarî davaların büyük 
çoğunluğu Ankara idare mahkemelerinde açılmaktadır. Tasarı ile kanunun 33 üncü 
maddesinin 3 üncü fıkrasında değişiklik yapılarak genel yetki kuralının istisnalarının 
kapsamı genişletilmekte ve bu davaların kamu görevlisinin görevli bulunduğu yer ida
re mahkemesinde açılması imkânı getirilerek davaların bir an önce çözüme kavuştu
rulması dolayısıyla idarî istikrarın sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 13. — Yukarıdaki maddede açıklanan sebeplerle el koyma ve istimval dı
şında taşınır mallara ilişkin davaların Ankara idare mahkemelerinde açılması önlene
rek el koyma ve istimval ayırımı yapılmaksızın taşınır mallara ilişkin davaların taşı
nır malın bulunduğu yer idare mahkemesinde açılmasına imkân verilerek, bu davala
rın bir an evvel sonuca bağlanması amacıyla 35 inci maddede değişiklik yapılmıştır. 

Madde 14. — Kanunun 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendine göre 
Danıştayda görülecek davalarda birleştirme zorunluğu kaldırılmış ve birleştirme hu
susu Danıştayın takdirine bırakılmıştır. 

Madde 15. — Kanunun getirdiği sisteme göre, idare ve vergi mahkemelerinin tek 
hâkimle verdiği kararlara karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilmektedir. Böl
ge idare mahkemeleri itiraz üzerine yaptıkları inceleme sonucunda, kararı hukuka uy
gun bulursa onanmakta veya maddî vakıalar hakkında edinilen bilgi yeterli ise kararı 
bozmakla beraber işin esası hakkında karar vermekte yahut maddî vakıalar hakkın
daki bilgiler yetersiz ise inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak yeniden bir karar ver
mek zorundadır. 

tdıare ve vergi mahkemelerinin tek hâkimle 'baktığı davalarda iılk inceleme üze
rine verdiği karar ile tek hâkimle bakılmaması gereken davaya tek hâkim taraf ni
dan bakılması halinde de aynı hükümler 'uygulanarak davanın bölge idare rnıaihlke-
mıesi tarafımdan sonuçlandırılması gerekmdktedir. Buı hallerde, bölge lidare mahke
mesinin kararı bozması halinde dosyayı mahkemeye geri göndermesi ve esas hakkın
da kararın görevli mahkeme veya tek hâkim tarafından verilmesi tabiî ıhâkim ilke
sine daha uygun düşecektir. 

Tasarının 16 nci maddesiyle Kanunun 45 inci 'maddesinde bunu sağlayacak de
ğişiklik yapılmaktadır. 

Madde 16. — Kanunum 46 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre idare ve 
vergi mahkemelerinin nihaî Ikararıları başka kanunlarda hüküm 'bulunsa dahi Da-
ıniiştayda temyiz edilebilmektedir. Bu fılkrada yapılan değişiklikle Danıştay dava dains-
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leri ite İdarî veya Vergi Dava Daireleri, Genel Kurullarının nıiıbaî kararlarına karşı 
Danıştaydı temyiz yolu açılmaktadır. 

Maddenin 2 mci fıkrasında da, 1 inci fıkraya paralel düzenleme yap ılımakta 
«altmış günlük» temyiz süresi, davaların bir an önce kesin sonuca bağlanması ve idarî 
istikrarın sağlanması, işlerim süratlendirilinesıi amacıyla otuz güne indirilmektedir. 

Madde 17. — Kanunun temyiz dilekçelerini düzenleyen 48 inci maddesi de-
ğiştiriıLmekite ve Hukuk Usulü Muhakemeleni, Kanununun <bu konu ile ilgili hüküm
leriyle paralellik sağlanmakta, maddeye açıklık getirilmekte ve Danıştay dava daire
si ve İdarî ve Vergi Daireleri Genel Kurulu (kararlarına karşı da temyiz yolu açıl
mış 'bulunduğundan buna ilişkin ilaveler maddeye eklenmektedir. 

Maddeye eklenen 5 ikici fıkra hükmü i;!e .yürütmemen durdurulması istemi bu
lunan dava dosyalar unda sürat temin edilmekte ve 6 ncı fıkra hükmü ile de Kanu
nun 6 ncı maddesinin 4 ve 5 inci fıkraları ile paralellik sağlanmaktadır. Mahkeme
nin, Danıştay Daire, İdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun temyiz is
teminin reddine il'işkin kararlar ile bu maddenin 2 mci fıkrasındaki (kararlara karşı 
tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabi
leceği belirtilmiştir. 

Madde 18. —• Kanunun 49 uncu maddesine eklenen 6 ncı fıkra ile Danıştayım 
ilk derece mahlkemesi olarak baktığı davalarda dava daireleri ile İdarî veya Vergi 
Dava Daireleri Genel Kurul kararlarımın temyiz incelemesi sonucunda verilen ka
rarlara karşı ısrar hakkı tanınmamakta, maddenin diğer fıkralarının kıyasen uyrt • 
lanacağı belirtilmektedir. 

Madde 19. — Danıştay dava daireleri ile İdare ve Vergi Dava Daireleri Genel 
Kurulu kararlarına karşı da temyiz yolu açılması sebebiyle Kanunun 50 inci mad
desinde buma ilişkin değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 20. — Kanunun 51 'inci maddesinde yapılan değişiklikle, Danıştayın 
ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda verdiği kararlardan temyiz incele
mesinden geçmeyenlere karşı da kanun yararına bozma yolu açılmakta, 2 nci fık
rada da 1 imci fıkraya paralel değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 21. — Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda tem
yiz yolumuını açılması sebebiyle 52 nci maddenin 1 inci fıkrasına bu bakımdan açık
lık getirilmektedir. 

Madde 22. — Kanunun 53 üncü maddesine göre, bölge idare mahkemesi ka
rarlarıma karşı yargılamanın yenilenmesi istenernemekted;r. Yerime göre işin esası 
.hakkında karar veren bölge idare mahkemesi kararlarıma karşı da yargılamanın ye
nilenmesinin istenebilmesi uygum olacağından 53 üncü maddede bunu sağlayacak 
değişiklik yapılmakıtadır. 

Madde 23. — Kanunum 54 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre 'bölge idare 
mahkemesi kararlarına karşı kararım düzeltilmesi yoluna gidilememektedir. Bu ka
rarların kesin olmaları nedeniyle bunlara karşı kararım düzeltilmesi yolu açılmak
tadır. Bu fıkramın (d) 'bendine göre ancak temyiz (incelemesi sırasında hükmün esa
sımı etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış olması kararın düzel-
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ıtilmesi sebebi olmaktadır. Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın 
çıkmasıının temyiz incelemesi, sırasına inh'sar ettirilmesi, çök sınırlayıcı olmakta ve 
bu düzeltme sebebinin hemen hemen uygulanamaz hale gelmesi sonucunu doğur
maktadır. Bu sebeple bentteki «Temyiz incelemesi sırasında» ifadesi metinden çıka
rılmıştır. 

•Danıştay dava dairesi ve İdarî ve Vergi Daireleri Genel Kurulları kararlarına 
karşı da Danıştayda iteniyiz yolu getirilmiş olduğundan maddenin 3 üncü fıkrasunın 
uygulama olanağı kalmayacağından 3 üncü fıkra yürürlükten kaldırılmakta 4 numa
ralı fıkranın numarası, fıîkra numaraları arasında boşluk kalmaması için 3 numara 
olarak değiştirilmektedir. 

Madde 24. — Kanunun 60 ncı maddesine göre, Danıştay, bölge idare, idare ve 
vergi mahkemelerine ait tebliğ işleri Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacak
tır. Tebligat Kanunu hükümlerinin tam olarak işleyebilmesini sağlamak amacıyla 60 
ınct maddedeki «Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi aracılığı ile» ifadesi metinden 
çıkarılmaktadır. 

Madde 25. — Kanunun 61 inci maddesinin 1 imci fılkrasında, bölge idare mah
kemesinin bulunduğu il merkezi dışındaki idare ve vergi mahkemelerinin çalışmaya 
ara vermeden yararlanamayacaklarını belirtmek ve bu mahkemelerin 62 nci mad
dedeki sınırlamaya tabi olmaksızın esastan da karar verebilmelerini! sağlamak, bu 
konuda uygulamada doğan tereddütleri gidermek amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

Madde 26. — Kanunun bu maddesi ile 2577 sayılı Kanuna eklenen Ek 1 linçi 
madde ile Kanunun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında idare ve vergi mahkeme
lerinde tarafların istemi üzerine yapılacak duruşmalardaki parasal sınırlar 1.1.1993 
tarihinden itibaren onmilyon liraya çıkarılmaktadır. 

Kanuna eklenen Ek 2 nci madde, mahallî idarelerin seçimle gelen organlarının 
kanuınlıarda gösterilen sebepiterilıe oırganhk sıfatlarını kaybetmelerine ilişlkiın olarak yet
kili; mercilerden Danıışıfcaya 'gönderilen dosyaların ne şekilde inceleneceğine dair bir 
usul hükmü bulunmaması sebebiyle uygulamada kanşılaşacaik güçlükleri ortadan kal
dırmak: ve bu dosyaların incelenimesiinde ve kanama bağlaınmasunda uygulanacalk özel 
usuil! hükümlerini belirtmektedir. 

Yetkili (mercilerden, bu dosyalanın! gönderilmesi bir daVa açılması niteliğinde ol
madığından, Danıştayın görevli dairesû taraf undan verilecek karara karşı kanun; yol
larına başvurulmayacağım beikıtmek amacıyla bu Ikararlaıra ikarşı Danıştay 'İdarî Dava 
Daireleri Genel (Kuruluna, itiraz edebileceği, itiraz üzerine verilen (kararların kesin oldu
ğu, başka bir mercie başvuruilamayacağii açıklanmalk istenmiştik. 

Kanuna eklenen Bk 3 üncü madde ile kanunlarda, ııdare ve vergi mahkemeleri 
nezdinde itiraz edlebilieceğiı bdiirtiim iışjlemliere karşı itiraz usulü gösterilmekte ve 
itiraz üzerine verilen kararların (kesin olduğu ve bu karanlara karşı herhangi bir ka
nun yoluna başıvurularnaıyacağı öngörülrnekıtedlr. 
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Madde 27. — Bu madde ile 43 üncü maddemin 5 indi1 fıkrası İle 47 nci madde
nin ikinci cümlesi ve 54 üncü maddemin 3 üncü fıkrası yürüdükten kaldırılmaktadır. 
Buna göre; 

Yetkinin 'kamu düzenlimden olması ve idik inceleme sırasında resen nazara alınması 
gözönümde tutulmuş, bu fıkra hükmüne lüzum bulunmadığı gerekçesiyle 43 üncü mad
denin 5 inci fıkrası, 

Bölge idare mahkemelerine işlerlik kazandurarak, mükellefiyetin mevzuuınıa, esa
sına, şekline, muafiyet ve 'istisnai hükümlerine liiışlkin vergi uyuşmazlıklarında tek hâ
kimde verillön kararların Danuştayda temyiz edülebiılme imıkânı Ikaldırıilaraık, 'itiraza, tabi 
kararlar halime getirmek amacıyla 47 nci maddemin ikincil cümlesi, 

(Danıştay dava daireleri ile idarî veya; vergi dava daireleri1 genel kurullarının ilk 
derece mahkemesi olarak 'batağı davalarda verilen kararlara karşı temyiz yoluna toaş-
vurıulalbileeeği cihetle ilik inceleme üzerine venîılen kararlara Ikaırşı ıkarar düzeltme yolu
na gidilemeyeceğinden 54 üncü maddemin üçüncü fıkrası, 

Yürürlükten Ikaldırılmaktadır. 
ıGöçici Madde — Maddenin (a) bendinde, 2577 sayılı Kanunun 26 ncı maddesıin-

de değişiklik; yapan Tasarının 10 uncu maddesi hükmündeki 'bıir yıllıık sürenin İKanunun 
yürüdüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye haşlayacağı, (b) bendimde, 2577 sayılı Ka
nunun 3!3 ve 35 inci maddelerinde değişiklik yapan Tasarı ihükümleriırı'n Kanunun' yü
rüdüğe girdiği tarihte idarî yargı mercilerinde açılmış bulunan davalar hakkında uy-
gulammi'yacağı dolayısıyla bu davaların açıldıkları (görevli ve yetkili idarî yargı merci
lerince görülüp çözümleneceği, (c) 'bendinde ise Tasarının, Kanonun 46 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasında değişiklik yapan ve temyiz süresini altmış günden otuz güne indiren 
hükmünün Kanuinpn yürüdüğe girdiği tarihten sonra verilecek nihaî kararlara. ıkaırşı 
yapılacak temyiz talepleri hakkında uygulanacağı, dolayısıyla Kanunun 'yürürlüğe giır
diği tarihten önce verilen nihaî kafadara 'karşı altmış günlük temyiz ısüresi 'içerisinde 
temyiz talebimde foulunulabileceği hususu düzenlenmıiş bulunmaktadır. 

Madde 28. — Yürürlükle ilgilidjur. 

Madde 29. — Yürütmeyle ilgilidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Kimisyonu .? 11 /y*.V 
Esas No. : 1/415 
Karar No. : 27 

TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLÎSİ 'BAŞKANLIĞINA 

6.1.1982 Tarih vıe 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunumun' Bazı Madde
lerimin DeğiştiriHmıeısime Dalir Kamum Tasarısı Adalıeıt ıBaıkaını Sayın Metanet Topaç'm, 
Danıştay IBaşkanjlığı ve Adalet (Bakanlığı temsıilcierimin de katılmıalarıyiJa Komisyo
numuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul 
edilmiş, maddeler üzerinde yapılan ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tatbikatta idarî lüşlemlenin iptalini, (işlemle dflgiilıi olmayan kişi) veya kuruluşlar 
da isteyebilmekte ve iptal davaları açabilmektedir. IBuı durum, gereksiz dalyaların açıl
masına söbep olmaktadır. 'Bu mahzuru öinjlemek »içim, »iptal davalarımı açaıbiimıe kişisel 
menfaat ve bu menfaatim doğrudan «İhlali şartları ile sınırlan dırılmTasıı uyıgunı olacaktır. 

Anayasanın 125 imci maddesinin 4 üincü fıkrasında, yargı yetkisinin, idarî eylem 
ve işlemlerin hukuka uygunluğumun denetimi ile sinirli olduğu, yürütme görevinıim ka-
numlaırda gösterileni şekil ve «saplara uygum olarak yerine getidlrnesinıi kısıtlayacak, 
idarî eylem ve işlem niteliğinde ıveya takdir yetkisini' kaldıracak biçimde yargı kararı 
verişmeyeceği hüküm altıma alınmıştır. 

Bu hükmün benzeri bir hükme de 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 
2 neti maddesinin 2 nuımaırallı fıkrasında yer verOIImiış buliunımıakıtadır. Ancak, fık
rada, idarî yargı mercilerinin, idaremin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı 
veremeyecekleri kuralına açıklık getirilmemiş bulunduğundan, uygulamada tereddüt
leri mucip olmaktadır. Uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla Ta
sarıya çerçeve il inci madde ilave edinmiştir. 'Böylece idarî yangı mercileri sebep, Ikoınıu 
ve maikısalt umsuröarı yömfen'mden .idaremin takd.V yetikti sini1 kaldıracak ib'.çlımde (karar vere-' 
meyecekler ise de, idarî işlemin hukuka uygunluğu bakımından yargı denetimini yapa
caklardır. 

,2. Tasarıinnm çerçeve 'li inci maddesi üle değiştirilen 2577 Sayılı İdarî Yargılama 
Usulü Kamununum' 6 ncı maddesinin 6 mcı fıkrasındaki «Tebligatlar» ibaresi «tebligat» 
olarak düzeltilmiş ve 2 mci madde olarak Ikalbul edilmiştir. 

3. Tasarımın 2 nci maddesi 3 üncü, 3 ümcü maddesi 4 üncü ve 4 üncü maddesi 
5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

4. Tasarımım çerçeve 5 inci maddesi ile değiştir/ilen 2577 Sayılı İdarî Yargılama 
Usulü Kanununuıti) 14 üncü maddesinin. 3 numaralı fıkrasındaki birinci «idare» keli
mesi «daire» şeklinde düzeltilmiş ve 6 ncı madde olaraik kabul edilrnıiştir. 
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5. Tasarının' 6 ncı 'maddesi 7 nci, 7 nci maddesi 8 inci, 8 inci maddesi' 9 uncu 
ve 9 uncu maddesi '10 uncu madde olarak aynen benimsenmiştir. 

6. Anayasanın 125 incil maddesinin beşinci fıkrasında, ddarî işlemin uygulanması 
halinde telafisi igülç veya imkânsız zararların doğması ve (idarî işlemim açıkça hukuka 
aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe gösterilerek yü
rütmenin durdurulmasına ıkarar verilebileceği balJrtiiımıiştir. 

Aynı hüküm, 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 27 ınoı maddesinin 
(2) numaralı fıkrasında da yer almıştır. 

Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verileın kararlara, itiraz müessesesi 
getirilmesindeki amaçlardan biri de Anayasaınıın ve söz konusu kanunun aradığı, te
lafisi güç ve imkânsız zararların ıterlilkte gerçekleşip 'gerçeMeşmediğmin itiraz merci
lerince bir kez dalha incelenmesini sağlamaiktır. 

Tasarının 10 uncu maddesinin gerekçesine ilave olarak bu gerıekçellıer. ile de çerçeve 
10 uncu madde ile getirilen değişiklik Komisyonumuzca oflunılu bulummııuş ve 11 inci 
madde olarak kabul edilmiştir . 

7; Tasarının 111 inci maddesi 1!2 nci, 112 nci maddesi 13 üncü, 113 üncü maddesi 
14 üncü, 14 üncü maddesi il5 inci ve il,5 inci maddesi de 16 ncı madde olarak aynen 
bemimserımj'.ş't'ir. 

8. Tasarının çerçeve '16 nıcı maddesi ile deriştirilen 2577 Sayılı İdarî Yargılama 
Usulü Kanununun) 46 ncı maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkralarında yer alamı «Dava 
Daireleri Genel Kurularının» ibaresinden soinıra, maddeye açıklık getirmek üzere «ilk 
derece mahkemesi olarak serdikleri nihai kararlar ile» ı'baresi eklenmiş ve 17 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

9. Tasarının 17 inci maddesi 18 inci, /l 8 inci maddesi 19 uncu, 19 uıncu mad
desi 20 no;, 20 nci nıaddesıi 21 ''nci, 21 inci maıddesiiı 22 nci ve 22 nci maddesi;.' 23 üncü 
madde o&arak aynen kabul editoiştıiır. 

10. Tasarının çerçeve 23 üncü maddesi ile değiştirilen 21577 Sayılı İdarî Yargı
lama Usulü Kanununun l1 imci fıkrasının ilk cümlesinde bulunan «Genel Kurul ka
rarları» ibaresi maddeye açıklık getirmek üzere «Genel Kurulun temyiz üzerine ver-
«Jikler-i kararları» şeklinde değiştirilmiş ve 24 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

11. Tasarının 24 üncü maddesi 25 inci, 25 inci maddesi 26 ncı, 26 ncı maddesi 
27 nci ve 27 nci maddesi 28 inci ımadde oÜarak aynen benimsenmiştir. 

.12. Tasarının Geçici (Maddesinin b bendinde yapılan değişiklik ve c bendine ya
pılan ilave ile maddeye açıklık getirilmiştir. 
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13. Tasarının yürüdüğe diskin 28 inoiı maddesi 29 uncu, yürütmeye ilişkin 29 
uncu maddesi 30 uncu madde olarak aıynıen ıkabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunuilmaik üzere saygı ille arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Sözcü 
A. Reyhan Sakalhoğlu 

Sakarya 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
(Muhalifim) 

Üyo 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
(Muhalifim) 

Başk'anvekili 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Kâtip 
Gökhan M araş 

Kırşehir 

Üye 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
Önergeye, 8-10-16-20 nci maddelere 

muhalifim. 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üyo 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

Üye 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayıh İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

•MADDE 1. — 2577 saynlı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 6 ncı maddesinin 
4, 5 ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç ve
ya posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücre
tinin verilmesi veya tamamlanması hususu daire, kurul, mahkeme başkanı veya hâ
kim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği tak
dirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. 

5. Harcı veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın 
açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur. 

6. 4 ve 5 inci fıkralardaki tebligatlar re'sen genel bütçeden yapılır. Bu masraflar 
yargılama giderlerine dahildir.» 

MADDE 2. — 2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun 9 uncu maddesinin 
1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değlştirilm'ştir. 

«1. Çözümlenmesi Danıştayın, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine girdi
ği halde, adlî ve askerî yargı yerleriine açılmış bulunan davaların görev noktasından 
reddi halinde, bu husustaki kararların kes'inlıeşmesini izleyen günden itibaren otuz gün 
içinde görevli mahkemede dava açılabilir. Görevsiz yargı merciine başvurma tarihi, 
Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine başvurma tarihi olarak kabul edilir.» 

MADDE 3. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesi
nin 2 ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse İstek reddedilmiş sayılır, ilgililer alt
mış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi İçinde, Ikonusuna göre Danıştaya, 
idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Dava açılmayan haller ile davanın sü
reden reddi halinde, aitmiş gün'lük sürenin bitmesinden sonra yetkili idarî makamlar
ca cevap verilmesi halinde, cevabın tebliğinden itibaren dava açma süresi yeniden iş
lemeye başlar. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞI METİN 

6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine! Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci maddesinin 
(1) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (2) numaralı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«a) tdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri 
ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için kişisel menfaatleri doğrudan ihlal 
edilenler tarafından açılan iptal davaları,» 

«tdarî mahkemeler, yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda 
gösterilen şekil ve esaslara uygun olaraik yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem 
ve işlem niteliğinde veya sebep, konu ve maksat unsurlarına dayanılarak dahi idarenin 
takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.» 

MADDE 2. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 6 ncı maddesinin 
4, 5 ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya 
posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin 
verilmesi veya tamamlanması hususu daire, kurul, mahkeme başkanı veya hâkim tara
fından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bil
dirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. 

5. Harcı veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın 
açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur. 

6. 4 ve 5 inci fıkralardaki tebligat resen genel bütçeden yapılır. Bu masraflar yar
gılama giderlerine dahildir.» 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 
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3. Bu madde hükümleri, vergi, resim ve harçlarla benzeri malî yükümlerin tarh, 
tahakkuk ve tahsilinden ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda uy
gulanmaz.» 

MADDE 4. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 11 inci maddesi
nin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Bu madde hükümleri vergi, resim ve harçlarla benzeri malî yükümlerin tarh, 
tahakkuk ve tahsilinden ve bunliarın zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda uy
gulanmaz.» 

MADDE 5. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 14 üncü maddesi
nin 2, 3 ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştinüımiştir. 

«2. Dilekçeler, idare ve vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının veya hâ
kimin hava'lesi ile kaydolunur. 

3. Dilekçeler, Danıştayda idare veya kurul başkanının görevlendireceği bir tetkik 
hâkimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise 'mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir 
üye tarafından : 

a) Görev ve yetki, 
b) İdarî merci tecavüzü, 
c) Ehliyet, 
d) İdarî davaya konu olacak: ıkesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olma

dığı, 
e) Süre aşımı, 
f) Husumet, 
g) 3 ve 5 İnci maddelere uygun olup olmadıkları, 
Yönlerinden sırasıyla incelenir. 
4. Dilekçeler bu yönlerden kanuna aykırı görıÜLürse durum; görevli daire, kurul 

veya mahkemeye bir rapor ile bildirilir. Tek hâkimle çözümlenecek dava dilekçeleri için 
rapor düzenijenmez ve 15 inci madde hüküm1ieri: ilgili hâkim tarafından uygulanır. 
3 üncü fıkraya göre yapılacak inceleme ve bu fıkra i'e 5 inci fıikraya göre yapılacak 
işlemler, dilekçenin alındığı tarihten itibaren en geç onbeş gün iç'inde sonuçlandırılır.» 

MADDE 6. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 15 inci maddesi
nin 1 ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki sekilide değiştiriîmiş ve 4 üncü fıkradan sonra aşa
ğıdaki 5 inci fıkra eklenmiştir. 

«1. Danıştay veya idare ve vergi mahkemelerince yukarıdaki maddenin 3 üncü 
fıkrasında yazLİı hususlarda kanuna aykırılık görülürse, 14 üncü maddenin; 

a) 3/a bendine göre adlî ve askerî yargının görevli olduğu ıkonularda açılan da
vaların reddine; 'idarî yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olma
yan mahkemeye açılan davanın görev veya yetlki yönünden reddedilerek dava dosya
sının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine, 

b) 3/c, 3/d ve 3/e bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine, 
c) 3/f bendine göre, davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek 

açılması hailinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine, 
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MADDE 5. — Tasarının 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 14 üncü maddesinin 
2, 3 ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Dilekçeler, idare ve vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının veya hâki
min havalesi ile kaydolunur. 

3. Dilekçeler, Danıştayda daire veya kurul başkanının görevlendireceği bir tetkik 
hâkimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir 
üye tarafından : 

a) Görev ve yetki, 
b) İdarî merci tecavüzü, 
c) Ehliyet, 
d) İdarî davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, 
e) Süre aşımı, 
f) Husumet, 
g) 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları, 
Yönlerinden sırasıyla incelenir. 
4. Dilekçeler bu yönlerden kanuna aykırı görülürse durum; görevli daire, kurul 

veya mahkemeye bir rapor ile bildirilir. Tek hâkimle çözümlenecek dava dilekçeleri için 
rapor düzenlenmez ve 15 inci madde hükümleri ilgili hâkim tarafından uygulanır. 3 ün
cü fıkraya göre yapılacak inceleme ve bu fıkra ile 5 inci fıkraya göre yapılacak işlemler 
dilekçenin alındığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.» 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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d) 3/g bendinde yazılı halde otuzgün içinde 3 ve 5 inci maddelere uygun sekilide 
yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak yahut (c) bendinde yazılı haller
de, ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılmış ise otuzgün 
içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine, 

e) 3/b bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine, 
Karar verilir.» 
«4. İlık inceleme üzerine mahkeme, Danıştay daire veya kurullarınca verilen ka

rarlara karşı bu maddenin l/c ve l/d bendılerinds yazılı, haller dışında; temyiz yoLuna, 
tek hakim kararına karşı ise itiraz yoluna başvurulabilir. 

5. 1 inci fıkranın (d) bendime göre dilekçenin reddediLmesi üzenine, yeniden' ve
rilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde dava reddedilir.» 

MADDE 7. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 17 nc'i maddesinin 
1 ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki sakilde değiştirilmiştir, 

«1. Danıştay ile idare ve vergi mahkemeler inde açıdan' iptal ve beş milyon, 'lirayı 
aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzerî malî yüküm
ler ve bunların zam ve cezaları toplamı beş ımıilyon lirayı aşan vergi davalarında, ta
raflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.» 

«4. 1 ve 2 nci fıkralarda yer alan kayıtlara bağlu olmaksızın Danıştay, mahke
me ve hâkim kendiliğinden duruşma yapılımasma karar verebilir. 

MADDE 8. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 20 nci maddesinin 
5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«5. Danıştay, 'bölge idare, idare ve vergi mahkeme'erinde dosyalar, bu Kanun ve 
diğer kanunlarda belirtilen öncelik veya ivedilik durumları ile Danıştay için Başkan
dık Kurulunca; diğer mahkemeler için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu 
itibariyle tespit edilip Resmî Gazete'de ilan edilecek öncelikli işler gözönünde bulun
durulmak suretiyle geliş tarihlerıime göre incelenir ve tekemmül ettikleri sıra dahilinde 
bir karara bağlanır. Bunların dışında kaOan dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya 
göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır. 

MADDE 9. — 2577 sayılı İdarî Yargıilama Usuılü 'Kanununun 26 nci maddesinin 
3 ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresin bil
dirilmesine kadar dava dosyası işlemden kaldırılır ve varsa yürütmenin durdurulması 
kararı kendiliğinden hükümsüz kallır. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başla
yarak bir yıl içinde yeni adres bildirilmek suretiyle yeniden işleme konulması istenme
diği takdirde, davanın açılîmamış sayılmasına karar verilir. 

4. Dosyaların işlemden kaldıolimasına ve davanın açılîmamış sayılmasına dair ka
rarlar diğer tarafa tebliğ edilir.» 
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MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi 8 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesi
nin 8 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 12 noi fıkra ek
lenmiştir. 

«!8. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaliarın açılması, 
tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzerî malî yükümlerin ve bunların zam ve ce
zalarının dava konusu edilen bölümünün! tahsili' işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı 
maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil 
işlemi devam eder. İşlemden kaldırılan; dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtlrazi 
kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı 
açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması 
istenebilir.» 

.«12. Yürütmenin durdurulması istemlileri hakkında verilen kararlar; Danıştay da
va daireleri tarafından verilmişse konusuna göre İdarî veya Vergi Dava Daireleri Ge
nel Kurullarına,, bu Kurullarca verilmiş ise Danıştay Genıel Kuruluna, bölge idare 
mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mah
kemeleri ile tek hâlkim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, 
çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen 
kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hâkimin katılmadığı nöbetçi 
mahkeımıeye, 

Kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak 
üzere itiraz edillebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren ye
di gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 

İtiraz üzerine, bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması kararı uygu
lanmaz.» 

MADDE 11. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 31 inci maddesinin 
1 inci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«Ancak, bilirkişinin seçimi Danıştay, mahkeme veya hâkim tarafından re'sen ya
pılır.» 

MADDE 12. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 33 üncü .maddesi
nin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Kamu görevlilerinin, görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan di
siplin cezaları ile ilerleme ve yükselme, sicil, İntibak diğer özlük ve parasalı haklarından 
doğan davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinıin görevli bulunduğu yer idare mah
kemesidir.» 

MADDE 13. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 35 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 35. — Taşınır inallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme, taşınır malın 
bulunduğu yer idare mahkemesidir.» 
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MADDE 11. — Tasarının 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 11 inci maddesi 12 nci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci maddesi 13 üncü madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 13 üncü maddesi 14 üncü madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 14. — 2577 sayılı 'İdarî Yangiiaıma Usulü Kanununun 39 uncu madde
sinin 2 nci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Davalardan Ibiri Danıştayda açılmış vp çözümlenmesi Danıştayın görevine 
dahil bir uyuşmazlıkla ilgili ise, davaların tümü Danıştayda görülür ve durum ilgili 
mahkemelere ve taraflara 'bildirilir.» 

MADDE 15. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 45 inci madde
sinin 4 üncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

«Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kanarlara karşı yapılan itirazı haklı bul
duğu veya davaya görevsiz hâkim tarafından bakılmış olması hallerinde kararı bozmak
la birlikte dosyayı geri gönderir, Ibölge iiıdare mahkemesinin ibu (kararları kesindir.» 

MADDE 16. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 46 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 46. — 1. Danıştay dava daireleri ile İdarî veya Vergi Dava Daireleri 
Genel Kurullarınım, idare ve vergi mahkemelerinin niihaî kararları, 'başka kanunlarda 
aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilehillr. 

2. Danıştay dava daireleri ile İdarî veya Vegi Dava Daireleri Genel Kurulla
rının, idare ve vergi mahkemelerinin nihaî kararlarına karşı töbliğ tarihini izleyen otuz 
gün içinde Danıştayda temyiz yoluna ibaşvurulalbiilir.» 

MADDE 17. — 2577 ısayilı İdarî Yargıllama Usulü Kanununun 48 inci maddesi. 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 48. — 1. Temyiz istetmljeri Danıştay IBaşkanilığıoa hiiteıben yazılmış di
lekçeler ile yapılır. 

2. Temyiz dilekçelerinin 3 ündü madde esaslarına göre düzenlenımesi gereklidir, 
düzenlenmemiş ise eksikliklerin oribeş gün içinde tamarrilatılması hususu, kararı veren 
(mahkeme, Danıştay dava dairesi veya kurulunca ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede ek
siklikler tamamılanmıazsa temyiz isteminde bulunulmamış say iknasına mahkeme, Da
nıştay dava dairesi veya kurulunca karar verilir. 

3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren mahkemeye, Danıştaya veya 
4 üncü maddede belirtilen mencilere verilir ve kararı veren mahkeme veya Danıştayca 
karşı tarafa telbliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tariıhini izleyen otuz gün içinde cevap ve'-
rebilir. Cevap veren, kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçe
sinde, temyiz isteminde 'bulunabilir,, Bu takdirde 'bu dilekçeler temyiz dilekçesi yeri
ne geçer. 

4. Kararı veren mahkeme, Danıştay daire veya kurulu, cevap dilekçesi verildik
ten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı 'olanak, Danıştaya ve
ya kurula gönderir, 
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MADDE 15. — Tasarının 14 üncü maddesi 15 inci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 15 inci maddesi 16 ncı madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 46 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 46. — 1. Danıştay dava daireleri ile İdarî veya Vergi Dava Daireleri 
Genel Kurullarının ilk derece mahkemesi olarak verdikleri nihaî kararlar ile idare 
ve vergi mahkemelerinin nihaî kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi 
Danıştayda temyiz edilebilir. 

2. Danıştay dava daireleri ile idarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları
nın, ilk derece mahkemesi olarak verdikleri nihaî kararlar ile idare ve vergi mahke
melerinin nihaî kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştayda 
temyiz yoluna başvurulabilir.» 

IMADDE 18. — Tasarının 17 nci maddesi 18 inci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 
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5. Yürütmenin (durdurulması isteği bulunan 'temyiz dıilekçeleri, 'karşı tarafa teb
liğ edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar veril
mek üzere kararı veren mahkemece Danıştay Başlkanlığına, Danıştaym ilk derece mah
kemesi olarak baktığı davalarda, görevli dairece konusuna göre İdarî veya Vergi Dava 
Daireleri Genel Kuruluna, bu kurullarca ilik djerece mahkemesi olarak balkıdan dava
larda Danıştay Genel Kuruluna gönderilir, Danıştayda görevli daire veya kurul ta
rafından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verildikten sonra tebf gatlar 
bu daire veya kurulca yapılarak dosya tekemmül ettirilir, 

6. Temyiz dilejkçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş 
olması halinde kararı veren; mahkeme, Danıştay daire veya kurulu başkanı tarafından 
verilecek onbeş günlük ısüre içerisinde tamamlanması, aksi hailde temyizden vazgeçil
miş sayılacağı hususu temyiz edene yazıh olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve 
giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme, ilik derece mahkemesi olarak davaya ba
kan Danıştay daire veya kurulu, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir. 
Temyizin kanunî süre geçtikten sonra yapılması hallinde de kararı veren mahkeme, 
ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay daire veya kurlu, temyiz istemi-
niin reddine ıkarar verlir. Mahkemenin, Danıştay daire veya kurulunun bu kararları 
ile bu maddenin 2 nci fikrasında belirtilen kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen gün
den itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna 'başvurulaibifir.» 

MADDE 18., — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu madde
sine aşağıdaki 6 ncı fıkra eklenmiştir. 

«6. Danıştayın ilik derece mahkemesi olarak baktığı davalarda dava daireleri ile 
İdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurul kararlarının temyizen incelenmesinde de 
bu maddenin 4 üncü fıkrası hariç diğer fıkraları kıyasen uygulanır.» 

MADDE 19. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 50 nci maddesi 
aşağıdaki sekilide ıdeğiştürlmiişıtir. 

«Madde 50. — Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla birlikte ka
rarı veren mahkeme, Danıştay daire veya kuruluna gönderilir. Bu karar, dosyanın mah
keme, Danıştay daire veya kuruluna geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara 
tebliğ edilir.» 

MADDE 20. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 51 inci madde
sinin 1 ve 2 noi fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Bölge idare tmahkemesıi kararları ile idare ve vergi mahlkemelerince ve Da-
nıştayca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesin
leşmiş 'bulunan kararlardan niteliği ibalkıımnıdan yürürlükteki hukuka aykırı bir sonu
cu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden 
Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir. 

2. Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu 
bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme, Danıştay dava dairesi veya kurulu 
kararının hukukî sonuçlarını kaldırmaz.» 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi (S. Sayısı : 120) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 19. — Tasarının 18 inci maddesi 19 uncu madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 19 uncu maddesi 20 nci madde.olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 20 nci maddesi 21 inci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120) 
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'(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 21. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 52 nci maddesi
nin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması hâkim, mahkeme, Damştay 
daire veya kurulu kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların temi
nat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Da
nıştay dava dairesi, kurulu veya itirazı incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince 
karar verilebilir.» 

MADDE 22. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 53 üncü madde
sinin 1 inci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar 
hakkında, aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir : 

MADDE 23. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü madde
sinin 1 inci fıkrasının ilk cümlesi ve (d) bendi ile 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde ve 
(4) numaralı fıkranın numarası da (3) olarak değiştirilmiştir. 

«1. Danıştay dava daireleri!, idari veya vergi dava daireleri genel kurulları ile 
genel kurul kararları ve bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar 
hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere, kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün 
içinde taraflarca :» 

«d) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış 
olması,» 

«2. Danıştay dava daireleri, idarî veya vergi dava daireleri genel kurulları ile 
Danıştay Genel Kurulu ve bölge idare mahkemeleri, kararın düzeltilmesi isteminde 
ileri sürülen sebeplerle bağlıdırlar.» 

MADDE 24. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 60 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 60. — Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine ait her 
türlü tebliğ işleri, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu suretle yapılacak teb
liğlere ait ücretler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir.» 

MADDE 25. — 2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun 61 inci maddesi
nin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl temmuz ayının yirmisinden 
eylül ayının altısına kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu 
bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahke
meleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki 
sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler.» 

MADDE 26. — 1577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununa aşağıdaki ek mad
deler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Bu Kanunun 17 nci maddesindeki parasal sınırlar 1.1.1993 
tarihinden itibaren on milyon lira olarak uygulanır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120) 
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(Adallıet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 22. — Tasarının 21 inci maddesi 22 nci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasarının 22 nci maddesi 23 üncü madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü madde
sinin 1 inci fıkrasının ilk cümlesi ve ı(d) bendi ile 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde ve 
(4) numaralı fıkranın numarası da (3) olarak değiştirilmiştir. 

«1. Danıştay dava daireleri idarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları ile 
Genel Kurulun temyiz üzerine verdikleri kararları ve bölge idare mahkemelerinin iti
raz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın teb
liğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca :» 

«d) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış ol
ması,» 

«2. Danıştay dava daireleri, idarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları 
ile Danıştay Genel Kurulu ve bölge idare mahkemeleri, kararın düzeltilmesi istemin
de ileri sürülen sebeplerle bağlıdırlar.» 

MADDE 25. — Tasarının 24 üncü maddesi 25 inci madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 25 inci maddesi 26 nci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 26 nci maddesi 27 nci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120) 
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^Hükümetlin Teklif Ettiği Metin) 

«EK MADDE 2. — Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını 
kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danıştaya gönderilen dosyalar; bele
diye başkanlarının düşmesi istemine dair ise belediye başkanlarının, belediye meclis
lerinin veya il genel meclislerinin feshi istemine ilişkin ise meclis başkanvekilinin sa
vunması onbeş gün içinde alındıktan sonra veya bu süre içerisinde savunma verilme
diği takdirde sürenin bittiği tarihte tekemmül etmiş sayılır ve kanunlarda gösterilen 
karar süreleri bu tarihten itibaren işlemeye başlar. Karar dosya üzerinden verilir. 

Bu kararlara karşı tebliğini izleyen günden itibaren onbeş gün içerisinde tdarî 
Dava Daireleri Genel Kuruluna itiraz edilebilir, itiraz bir ay içerisinde sonuçlandırılır. 
İtiraz üzerine verilen karar kesindir. 

«EK MADDE 3. — Kanunlarda, bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri nez-
dinde itiraz edilebileceği belirtilen işlemlere karşı ilgililer tarafından işlemin tebliğin
den itibaren yedi gün içinde bu Kanunun yetki kurallarına göre davaya bakmaya yet
kili olan idarî yargı merciine itiraz edilebilir, itiraz, idarece tesis edilen işlemin yerine 
getirilmesini durdurmaz, itiraz halinde mahkemece evrak üzerinde inceleme yapıla
rak, itirazın mahkeme kayıtlarına intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bir 
karar verilir. 

itiraz üzerine mahkemece verilen kararlar kesin olup, bu kararlara karşı herhangi 
bir kanun yoluna başvurulamaz. 

Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.» 

MADDE 27. — 2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun 43 ündü madde
sinin 5 inci fıkrası ile 47 nci maddesinin ikinci cümlesi ve 54 üncü maddenin 3 üncü 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇlCt MADDE — a) Bu Kanunun, 2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Ka
nununun 26 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında değişiklik yapan, hükmündeki bir yıllık 
süre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

b) Bu Kanunun, 2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun 33 ve 35 inci 
maddelerinde değişiklik yapan hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte, idarî yargı mer
cilerinde daha önce açılmış olan davalar bu mercilerce sonuçlandırılır. 

c) Bu Kanunun, 2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun 46 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
verilecek nihaî kararlara karşı yapılacak temyiz istemleri hakkında, uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 28. — Tasarının 27 nci maddesi 28 inci madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — a) Bu Kanunun, 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Ka
nununun 26 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında değişiklik yapan hükmündeki bir yıllık 
süre, Kanunun yürürlüğe girdiği, tarihten itibaren işlemeye başlar. 

b) Bu Kanunun, 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 33 ve 35 inci 
maddelerinde değişiklik yapan hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu mad
delere göre açılmış olan davalar, aynı mahkemece sonuçlandırılır. 

c) Bu Kanunun, 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 46 ncı madde
sinin 2 nci fıkrasındaki temyiz süresinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlü
ğe girmesinden sonra verilecek nihaî kararlara karşı yapılacak temyiz istemleri hak
kında, uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 28. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 29. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

27 . 2 . 1988 Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Balkanı 
A. Tenekeci 

Devlet Balkanı V. 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Balkanı V. 
N. Kitapçı 

Adalet Balkanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Balkanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
ıf. S. Giray 

Ulaştama Balkanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Talbiî Kaymaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Balkanı 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
V. Atasoy 

Devlet Bakanı V. 
A. Kahveci 

Devlet Balkanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
N.' Kitapçı 

Millî Savuinıma Bakam 
E. Vuralhan 

Dışişleri Balkanı V. 
E. Pakdemirli 

Mîllî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanı 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Sanayii ve Ticaret Balkanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Türkiye 'Büyük Milet Mecfci (S. Sayısı : K20ı) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 29. — Tasarının 28 nci maddesi 29 uncu madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının 29 uncu maddesi 30 uncu madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi {S. Sayısı : 120) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 120'ye 1 inci Ek) 

6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı

sı ye Adalet Komisyonu Raporu (1/415) 

Adalet Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 18.1.1990 
Esas No. : 1/415 
Karar No. : 16 

TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 3.11.1988 Tarih ve 27 Karar nolu raporu ile sonuçlandırdığı 6.1.1982 Ta
rih ve 2577 Sayıh İdarî Sargılama Usulü Kanununun Bazı Maddderinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı Gend Kurul gündeminde iken Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 89 
uncu maddesine göre yeniden incelenmek üzere Gene! Kurulun 11.1.1989 Tarihli 53 üncü Birle-
şimindelhükümetçe geri çekilmiştir. 

Tasarı Komisyonumuz metni esas alınmak suretiyle Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungur
lu'nun, Danıştay Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla bir kez daha 
görüşülmüş ve maddeler üzerinde yapılan değişiklik ve ilavder aşağıda açıklanmıştır. 

1.: Tasarının Komisyonumuzca kabul edilen 1 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

2. 2577 Sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 46 ncı maddesine göre idare ve vergi 
mahkemderinin nihaî kararlan, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Damştayda temyiz 
edilebilmektedir. 

Tasan üe söz konusu kanunda yapılan değişiklikle, Danıştay dava daireleri ile tdarî ve Vergi 
Dava Daireleri Genel Kurullarının ilk derece mahkemesi olarak baktığı işlerde verilen nihaî 
kararlann da Damştayda temyizen incelenmesi öngörülmektedir. 

Dan alayın yargı işleri ile görevli daire ve kurullarının oluşumu dikkate alınarak getiril
mek istenen yeni düzenlemelerle tdarî ve Vergi Dava Genel Kurullarının ilk derece mahkemesi 
olarak/baktığı davaların temyiz incelemesinin Danıştay Genel Kurulda yapılması esası benim
senmiştir. Ancak, Danıştay Genel Kurulunun oluşumu gözönünde tutulduğunda, temyiz mer
cii olarak görev yaparken uygulamada ortaya bir takım zorluklar çıkabileceği için tdarî ve Ver
gi Dava Daireleri Genel Kurullarının ilk derece mahkemesi olarak baktığı işlerin konusuna gö
re dava dairelerinde görülmesi ve tdarî ve Vergi Dava Daireleri Gend Kurullarının temyiz mer
cii yapılması amaçlandığından Tasarının çerçeve 2 nci maddesi ile değiştirilen 2577 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasındaki "kurul" kelimesi metinden çıkarılmıştır. 
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3. Komisyonumuz metninin 3, 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

4. Tasarının çerçeve 2 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak Tasarının çerçe
ve 6 nci maddesi ile değiştirilen 2577 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (3 ve 4) numaralı 
fıkralarının birinci satırında yer alan "veya kurul", "kurul kelimeleri madde metninden çıka
rılmıştır. 

5. Tasarının çerçeve 2 ve 6 nci maddelerinde yapılan değişikliklere paralel olarak Tasarı
nın çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilen 2577 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (4) numaralı 
fıkrasında yer alan "daire veya kurullarınca" ibaresi "ve mahkemece" şeklinde değiştirilmiştir. 

6. Tasarının Komisyonumuzca kabul edilen 8, 9 ve 10 uncu maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

7. Anayasanın 125 inci maddesinde, yürütmenin durdurulmasına ancak telafisi güç veya 
imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte 
gerçekleşmesi durumunda karar verilebileceği hükmü yer almış, söz konusu maddenin gerek
çesinde de "yürütmenin durdurulması kararları hususunda uygulamada ortaya çıkan tartış
malar da dikkate alınarak hangi hallerde yürütmenin durdurulması kararı verilebileceği açık
lıkla belirtilmiştir. Bu şekilde yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için maddede gös
terilen iki şartın bir arada bulunması ve ayrıca gerekçe gösterilmesi gerekmektedir." denilmiştir. 

Görüldüğü gibi bu iki şarttan yalnız birisinin mevcudiyeti halinde yürütmenin durdurul
masına karar verilmesi mümkün değildir. 

Anayasadaki bu açık hükme rağmen tatbikatta bunun aksine kararlar verildiği görülmek
tedir. Tatbikatta birliği ve Anayasaya uygunluğu sağlamak amacıyla tasarının çerçeve 11 inci 
maddesiyle değiştirilen tdarî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına 
açıklık getirilmiş böylece ancak bu iki şartın birarada gerçekleşmesi halinde yürütmenin dur
durulmasına karar verilebileceği, bu karar verilirken bu iki şartın ne suretle gerçekleştiğinin 
de gerekçeli olarak kararda açıkça gösterileceği hükme bağlanmıştır. 

Diğer taraftan tasarıyla 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesine eklenen (12) numaralı fık
radaki "bu kurullarca verilmiş ise Danıştay Genel Kuruluna" ibaresi çerçeve 2 nci maddede 
yapılan değişikliğe paralel olarak metinden çıkarılmıştır. 

Ayrıca Tasarının çerçeve 11 inci maddesinin son fıkrası Anayasanın mahkeme kararlarının 
uygulanmasının zorunluluğu hükmü karşısında madde metninden çıkarılmıştır. 

8. Tasarının Komisyonumuzca kabul edilen 12 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
9. Tasarının çerçeve 13 üncü maddesi ile değiştirilen 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü 

Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "yeni görev yeri" ibaresi "yeni veya eski 
görev yeri" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğe paralel olarak çerçeve 12 nci maddeye ge
rekli ilave yapılmıştır. 

10. Tasarının Komisyonumuzca kabul edilen çerçeve 14, 15 ve 16 nci maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

11. Tasarının çerçeve 2 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak Tasarının çerçe
ve 17 nci maddesi ile değiştirilen 2577 sayılı Kanununun 46 nci maddesinin (1) ve (2) numaralı 
fıkralarındaki "tdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının ilk derece mahkemesi ola
rak verdikleri nihaî kararlar ile" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120'ye 1 inci Ek) 
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12. Tasarının çerçeve 2 nci maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda Tasarının çer
çeve 18 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

13. 2S77 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası, temyiz incelemesi so
nunda maddî vakıalar hakkında edinilen bilgi yeterli görülürse veya uyuşmazlık sadece huku
kî noktalara ilişkin ise karar bozulmakla beraber işin esası baklanda da karar verilmesini amirdir. 

Bu fıkranın uygulamasında, Danıştay dosyanın incelenmesi sırasında, maddî vakıalar hak
kında edinilen bilgiyi yeterli görürse veya uyuşmazlık sadece hukukî noktalara ilişkin ise kara
rı bozmakla beraber işin esasını karara bağlamaktadır. Bu durumda, mahkemeye maddenin 
(4) numaralı fıkrası ile tanınmış olan Danıştayın bozma kararına uymayarak eski kararında 
ısrar edebilme hakkı fiilen ortadan kalkmış olmaktadır. Halbuki, yargılama hukukunda esas 
olan kararı veren mahkemeden başka mahkeme veya dairede incelenme imkânının tanınması 
suretiyle adlî hataların önlenmesidir. Bu sebeple, dairenin bozma kararına mahkemenin ısrar 
edebilmesine işlerlik kazandırmak amaayla Tasarının çerçeve 19 uncu maddesiyle değiştirilen 
2577 sayılı îdarr Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin (2) numaralı, bu fıkrada 
yapılan değişikliğin tabii sonucu olarak (3) numaralı, Tasarının çerçeve 2 nci maddesinde yapı
lan değişiklik sebebiyle de (6) numaralı fıkralarında gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

14. Tasarının çerçeve 2 nci maddesindeki değişikliğe paralel olarak çerçeve 20, 21 ve 22 
nci maddelerde de gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

15. Tasarının Komisyonumuzca kabul edilen çerçeve 23 üncü maddesi aynen benimsen
miştir. 

16. Tasarının çerçeve 24 üncü maddesinde çerçeve 2 nci maddeye paralel değişiklik yapıl
mış, çerçeve 25 ve 26 ncı maddeler aynen kabul edilmiştir. 

17. Tasarının çerçeve 27 nci maddesiyle 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununa ek
lenen Ek 2 nci maddenin başında yer alan "Mahallî idarelerin" ibaresi Danıştay Kanununda 
yapılan değişikliğe paralel olarak "Belediyeler ile il özel idarelerinin"şeklinde değiştirilmiştir. 

18. Tasarının Komisyonumuzca kabul edilen çerçeve 28 inci maddesi, Geçici Maddesi, 
29 ve 30 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Sözcü 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Mehmet Çevik 

Ankara 
Üye 

Beytvllah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 
Üye 

Mehmet Pürdeloğlu 
Hatay 
Üye 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Üye 
Murat Başesgioğhı 

Kastamonu 
Üye 

Güneş GürseUr 
Tekirdağ 

(Muhalifim, Şerh Eklidir) 

Başkanvekili 
Gökhan Maras 

Kırşehir 
Kâtip 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 
Üye 

Hasan Tanrtöver 
Gaziantep 

Üye 
Rüştü Kazan Yücelen 

tçel 
Üye 

Ali Haydar Erdoğan 
istanbul 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
tzmir 

Üye 
ihsan Nuri Tbpkaya 

Ordu 
Üye 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

(Muhalefet şerhim ekli, muhalifim) 
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2577 SAYILI İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA MUHALEFET ŞERHİ 

Anayasanın 125 inci maddesi idarenin bütün tasarruflarının "yargı denetimine tabi olması" 
hukuk devletinin temel ilkesidir. İdarî yargının daraltılması, kısıtlanması demokrasiye ters dü
şen bir politikayı vurgular. Yapılan düzenlemeler hak aramayı kısıtlamaktadır. 

İdarî işlemler aleyhine dava açabilecek vatandaşların bu işlemden kişisel menfaatlerinin 
doğrudan ihlâl edilmesi hükmü getirilmektedir. Halen yürürlükte bulunan yasada ise doğru
dan ihlâl hükmü olmayıp, menfaatleri ihlâl edilenlere dava açma hakkı tanınmaktadır. Yapıl
mak istenilen değişiklik çağdaş hukuk devletinin idarî yargı anlayışına tümüyle terstir. Günü
müzde özellikle çevre hukukundaki gelişmeler; idarî yargıdaki menfaat ilişkisi kavramını çok 
geniş boyutlara ulaştırmıştır. 

örneğin; idarenin çevreye zarar veren bir faaliyeti nedeniyle tüm vatandaşların başvuru 
ve dava hakkı vardır. Bugüne kadar "tercihli yol", "Aliağa Termik Santralı", "otoyolların iha
lesi", "özelleştirme", "Hafîze özal" gibi davalarda vatandaşlar hep bu haklarını kullanmış
lardır. Bundan rahatsız olan ANAP İktidarı vatandaşların idarî yargıya başvurma hakkını kı
sıtlamaktadır. Bu da ANAP'ın hukuk ve çevre anlayışını ne kadar çağdışı olduğunu gösterme
ye yeterlidir. 

İdarî işlemler hakkında iptal davası açabilmek için o işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve 
maksat yönlerinden biriyle hukuka aykırı olması gerekir. Yani vatandaşlar bu sebeplere daya
narak dava açarlar, idarî yargı da bunlara dayanarak iptal kararı verir. İdarî Yargılama Usulü 
Yasası'nın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde bu hüküm yazılı iken, aynı madde
nin ikinci fıkrasında yapılmak istenen değişiklikle Anayasanın 125 inci maddesine de aykırı 
olarak idarî yargının, idarî işlemin sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığına da
yanarak iptal kararı veremeyeceği hükmü getirilmekte, bu noktalardan verilecek iptal kararı
nın idarenin takdir yetkisini kaldıracağı ileri sürülmektedir. 

Bugün yürürlükte olan yasalara göre idarî eylem ve işlem hakkında verilen yürütmeyi dur
durma kararı; bakılmakta olan dava içinde bir ara kararıdır. İdarî işlemin uygulanması halin
de giderilmesi güç ya da olanaksız zararların doğabileceğini ve idarî işlemin açıkça hukuka 
aykırı olduğunu önüne gelen davanın yargılaması sırasında gören mahkeme bir ara kararıyla 
yürütmenin durdurulmasına karar verebilmekte ve davaya devam ederek sonuçta idarî işlem 
hakkında esas kararını vermektedir. 

Yapılmak istenilen değişiklikle bu ara kararına bir başka mahkemede itiraz olanağı geti
rilmektedir. Bu ise davaya bakan mahkemenin daha yargılama sürerken iradesine müdahale 
niteliğindedir. Eğer itiraz sistemi getirilmek isteniyorsa bunun hukuk mahkemelerinde olduğu 
şekliyle kararı veren mahkemeye yapılması gerekir. 

Ali Haydar Erdoğan Güneş Gürseler 
İstanbul Tekirdağ 

Orhan Veli Yıldırım Ömer Türkçakal 
Tunceli Kocaeli 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2 nci maddesinin (1) numa
ralı fıkrasının (a) bendi ile (2) numaralı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirmiştir. 

"a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hu
kuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için kişisel menfaatleri doğrudan ihlal edilenler ta
rafından açılan iptal davaları," 

"İdarî mahkemeler, yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gös
terilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem ni
teliğinde veya sebep, konu ve maksat unsurlarına dayanılarak dahi idarenin takdir yetkisini 
kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler." 

MADDE 2. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 6 ncı maddesinin 4, 5 ve 
6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4. Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta 
Ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi veya 
tamamlanması hususu daire, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. 
Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. 

5. Harcı veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamış 
sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur. 

6. 4 ve 5 inci fıkralardaki tebligat resen genel bütçeden yapılır. Bu masraflar yargılama 
giderlerine dahildir." 

MADDE 3. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 9 uncu maddesinin 1 inci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 1 . Çözümlenmesi Danıştayın, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, 
adlî ve askerî yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde, bu 
husustaki kararların kesinleşmesini izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkeme
de dava açılabilir. Görevsiz yargı merciine başvurma tarihi, Danıştaya, idare ve vergi mahke
melerine başvurma tarihi olarak kabul edilir." 

MADDE 4. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin 2 ve 
3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün 
bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mah
kemelerine dava açabilirler. 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. — Bu madde hükümleri, vergi, resim ve harçlarla benzeri malî yükümlerin tarh, tahak
kuk ve tahsilinden ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda uygulanmaz." 

MADDE 5. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 11 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120'ye 1 inci Ek) 
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"4. Bu madde hükümleri vergi, resim ve harçlarla benzeri malî yükümlerin tarh, tahak
kuk ve tahsilinden ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda uygulanmaz." 

MADDE 6. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 14 üncü maddesinin 2, 3 
ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"2. Dilekçeler, idare ve vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının veya hâkimin havale
si ile kaydolunur. 

3. Dilekçeler, Danıştayda daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hâkimi, idare ve vergi 
mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından : 

a) Görev ve yetki, 
b) tdarî merci tecavüzü, 
c) Ehliyet, 
d) tdarî davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, 
e) Süre aşımı, 
f) Husumet, 
g) 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları, 
Yönlerinden sırasıyla incelenir. 

4. Dilekçeler bu yönlerden kanuna aykırı görülürse durum; görevli daire veya mahkemeye 
bir rapor ile bildirilir. Tek hâkimle çözümlenecek dava dilekçeleri için rapor düzenlenmez ve 
15 inci madde hükümleri illgili hâkim tarafından uygulanır. 3 üncü fıkraya^ore yapılacak in
celeme ve bu fıkra ile 5 inci fıkraya göre yapılacak işlemler dilekçenin alındığı tarihten itibaren 
en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır." 

MADDE 7. — 2577 sayılı tdarî Sargılama Usulü Kanununun 15 inci maddesinin 1 ve 4 
üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 4 üncü fıkradan sonra aşağıdaki 5 inci fıkra 
eklenmiştir. 

"1. Danıştay veya idare ve vergi mahkemelerince yukarıdaki maddenin 3 üncü fıkrasında 
yazılı hususlarda kanuna aykırılık görülürse, 14 üncü maddenin; 

a) 3/a bendine göre adlî ve askerî yargının görevli olduğu konularda açılan davaların red
dine; idarî yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açı
lan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mah
kemeye gönderilmesine, 

b) 3/c, 3/d ve 3/e bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine, 
c) 3/f bendine göre, davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması 

halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine, 
d) 3/g bendinde yazılı halde otuzgün içinde 3 ve 5 inci maddelere uygun şekilde yeniden 

düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak yahut (c) bendinde yazılı hallerde, ehliyetli olan 
şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılmış ise otuzgün içinde bizzat veya bir avukat 
vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine, 

e) 3/b bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine, 
Karar verilir." 
"4. tik inceleme üzerine Danıştay ve mahkemece yerilen kararlara karşı bu maddenin l/c 

ve l/d bendlerinde yazılı haller dışında; temyiz yoluna tek hâkim kararına karşı ise itiraz yolu
na başvurulabilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 120'ye 1 inci Ek) 
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"5. 1 inci fıkranın (d) bendine göre dilekçenin reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilek
çelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde dava reddedilir." 

MADDE 8. — 2577 sayılı İdarî 'Yargılama Usulü Kanununun 17 nci maddesinin 1 ve 4 
üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1. Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve beş milyon lirayı aşan tam 
yargı davalan ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri malî yükümler ve bunların zam 
ve cezaları toplamı beş milyon lirayı aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine 
duruşma yapılır." 

"4. 1 ve 2 nci fıkralarda yer alan kayıtlara bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hâkim 
kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir." 

MADDE 9. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 20 nci maddesinin 5 inci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"5. Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dosyalar, bu Kanun ve diğer ka
nunlarda belirtilen öncelik veya ivedilik durumları ile Danıştay için Başkanlık Kurulunca; di
ğer mahkemeler için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu itibariyle tespit edilip Res
mi Gazetede ilan edilecek öncelikli işler gözönünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine 
göre incelenir ve tekemmül ettikleri sıra dahilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında kalan 
dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 
sonuçlandırılır." 

MADDE 10. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 26 nci maddesinin 3 ve 4 
üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"3. Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresin bildirilmesine 
kadar dava dosyası işlemden kaldırılır ve varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden 
hükümsüz kalır. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde yeni adres 
bildirilmek suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde, davanın açılmamış sayıl
masına karar verilir. 

4. Dosyaların işlemden kaldırılmasına ve davanın açılmamış sayılmasına dair kararlar di
ğer tarafa tebliğ edilir." 

MADDE 11.— 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin 2 nci 
ve 8 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 12 nci fıkra eklenmiştir. 

"2. Danıştay veya idarî mahkemeler, idarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya 
imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte 
gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Bu 
iki şartın birlikte gerçekleşmediği durumlarda yürütmenin durdurulması kararı verilemez. Yü
rütmenin durdurulması kararının gerekçesinde bu iki şartın ne suretle gerçekleşmiş olduğunun 
da açıkça gösterilmesi gerekir." 

"8. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh ed-
len vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava 
konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 nci maddenin 3 üncü fıkrası
na göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. tşlemden 
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kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine 
yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bun
lar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir." 

"12. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava daire
leri tarafından verilmişse konusuna göre tdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına, 
bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mah
kemeleri ile tek hâkim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya 
ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın 
nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hâkimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye, kararın tebliği
ni izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz 
edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorunda
dır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir." 

MADDE 12. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 31 inci maddesinin 1 inci 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak, bilirkişinin seçimi Danıştay, mahkeme veya hâkim tarafından re'sen yapılır." 
MADDE 13. — 2S77 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 33 üncü maddesinin 1 inci 

ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"1. Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu 

görevlilerinin yem veya eski görev yeri idare mahkemedir." 
"3. Kamu görevlilerinin, görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin ce

zaları îte ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal, haklarından doğan dava
larda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir." 

MADDE 14. — 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 35.— Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme, taşınır malin bulundu
ğu yer idare mahkemesidir." 

MADDE 15. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 39 uncu maddesinin 2 nci 
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Davalardan biri Danıştayda açılmış ve çözümlenmesi Danıştayın görevine dahil bir 
uyuşmazlıkla ilgili ise, davaların tümü Danıştayda görülür ve durum ilgili mahkemelere ve ta
raflara bildirilir." 

MADDE 16. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 45 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan itirazı haklı bulduğu veya da
vaya görevsiz hâkim tarafında bakılmış olması hallerinde karan bozmakla birlikte dosyayı geri 
göndenr, bölge idare mahkemesinin bu kararlan kesindir," 

MADDE 17. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 46. — 1. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararla
rı, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilebilir. 

2. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ 
tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir." 

MADDE 18. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 48 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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"Madde 48. — 1. Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile 
yapılır. 

2. Temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir, düzenlen
memiş ise eksikliklerin onbeş gün içinde tamamlatılması hususu, karan veren Danıştay veya 
mahkemece ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde bu
lunulmamış sayılmasına Danıştay veya mahkemece karar verilir. 

3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren mahkemeye, Danıştaya veya 4 üncü mad
dede belirtilen mercilere verilir ve karan veren mahkeme veya Danıştayca karşı tarafa tebliğ 
edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren, karan sü
resinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz isteminde bulunabilir. Bu 
takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer. 

4. Karan veren Danıştay veya mahkeme, cevap dilekçesi verildikten veya cevap süresi geç
tikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, Danıştaya veya kurula gönderir. 

5. Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri,karşı tarafa tebliğ edilme
den dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere karan 
veren mahkemece Danıştay Başkanlığına, Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı da
valarda, görevli dairece konusuna göre tdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kuruluna gönde
rilir. Danıştayda görevli daire veya kurul tarafından yürütmenin durdurulması istemi hakkın
da karar verildikten sonra tebligat bu daire veya kurulca yapılarak dosya tekemmül ettirilir. 

6. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması ha
linde kararı veren; mahkeme veya Danıştay daire başkam tarafından verilecek onbeş. günlük 
süre içerisinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz ede
ne yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mah
keme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesi, kararın temyiz edilmemiş 
sayılmasına karar verir. Temyizin kanunî süre geçtikten sonra yapılmasıhalinde de kararı veren 
mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesi, temyiz isteminin reddi
ne karar verir. Mahkemenin veya Danıştay dairesinin bu kararları ile bu maddenin 2 nci fıkra
sında belirtilen temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı, tebliğ ta
rihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir." 

MADDE 19.— 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin (2) 
ve (3) numaralı fıkralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (6) numaralı fık
ra eklenmiştir. 

"2. Temyiz incelenmesi sonunda karardaki maddî yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise 
kararın düzeltilerek onanmasına karar verilir. 

3. Kararın bozulması halinde dosya, Danıştayca kararı veren mahkemeye gönderilir. Mah
keme, dosyayı diğer öncelikli işlere nazaran daha öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik iş
lemlerini tamamlayarak yeniden karar verir. 

6. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde de 
bu maddenin 4 üncü fıkrası hariç diğer fıkraları kıyasen uygulanır." 

MADDE 20. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 50 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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"Madde 50. — Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla birlikte kararı veren 
mahkeme veya Danıştay dairesine gönderilir. Bu karar, dosyanın mahkeme veya Danıştay dai
resine geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğ edilir." 

MADDE 21. — 2377 saydı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 51 inci maddesinin 1 ve 
2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1. Bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştayca ilk 
derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan karar
lardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakan
lıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına tem
yiz olunabilir. 

2. Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma ka
rarı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukukî sonuçlarını kaldır
maz." 

MADDE 22. — 2S77 sayılı tdarî Sargılama Usulü Kanununun 52 nci maddesinin 1 inci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1. Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması hâkim, mahkeme veya Danıştay karar
larının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin 
durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya itirazı 
incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir." 

MADDE 23. — 2577 sayılı tdarî Tforgıtama Usulü Kanununun 53 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1. Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, 
aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir:" 

MADDE 24. — 2577 sayılı tdarî Sargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasının ilk cümlesi ve (d) bendi ile 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde ve (4) numaralı fıkranın 
numarası da (3) olarak değiştirilmiştir. 

"1. Danıştay dava daireleri ve İdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz 
üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hak
kında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca:" 

"d) Hükmün esasım etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış olması," 
"2. Danıştay dava daireleri ve tdarî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları ile bölge 

idare mahkemeleri, kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlıdırlar." 
MADDE 25. — 2577 sayılı tdarî \argılama Usulü Kanununun 60 inci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
' 'Madde 60. — Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine ait her türlü tebliğ 

işleri, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu suretle yapılacak tebliğlere ait ücretler il
gililer tarafından peşin olarak ödenir." 

MADDE 26. —2577 sayılı tdarî 'Yargılama Usulü Kanununun 61 inci maddesinin 1 inci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri heryıl temmuz ayının yirmisinin eylül ayının 
altısına kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahke
mesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara verme
den yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevle
rine devam ederler." 
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MADDE 27. — 2577 sayılı tdarî Yargılama usulü Kanununa aşağıdaki ek maddeler ek
lenmiştir. 

"EK MADDE 1. — Bu Kanunun 17 nci maddesindeki parasal sınırlar 1.1.1993 tarihinden 
itibaren on milyon lira olarak uygulanır." 

"EK MADDE 2. — Belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfat
larını kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danıştaya gönderilen dosyalar; beledi
ye başkanlarının düşmesi istemine dair ise belediye başkanlarının, belediye meclislerinin veya 
il genel meclislerinin feshi istemine ilişkin ise meclis başkanvekilinin savunması onbeş gün içinde 
alındıktan sonra veya bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde sürenin bittiği tarihte 
tekemmül etmiş sayılır ve kanunlarda gösterilen karar süreleri bu tarihten itibaren işlemeye başlar. 
Karar dosya üzerinden verilir. 

Bu kararlara karşı tebliğini izleyen günden itibaren onbeş gün içerisinde tdarî Dava Daire
leri Genel Kuruluna itiraz edilebilir, ttiraz bir ay içerisinde sonuçlandırılır, ttiraz üzerine veri
len karar kesindir." 

"EK MADDE 3. — Kanunlarda, bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri nezdinde itiraz 
edilebileceği belirtilen işlemlere karşı ilgililer tarafından işlemin tebliğinden itibaren yedi gün 
içinde bu Kanunun yetki kurallarına göre davaya bakmaya yetkili olan idarî yargı merciine iti
raz edilebilir, ttiraz, idarece tesis edilen işlemin yerine getirilmesini durdurmaz, ttiraz halinde 
mahkemece evrak üzerinde inceleme yapılarak, itirazın mahkeme kayıtlarına intikal tarihin
den itibaren en geç bir ay içinde bir karar verilir. 

ttiraz üzerine mahkemece verilen kararlar kesin olup, bu kararlara karşı herhangi bir ka
nun yoluna başvurulamaz. 

Kanunlardaki özel hükümler saklıdır." 

MADDE 28. — 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 43 üncü maddesinin 5 inci 
fıkrası ile 47 nci maddesinin ikinci cümlesi ve 54 üncü maddenin 3 üncü fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

GEÇtCt MADDE. — a) Bu Kanunun, 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 26 
nci maddesinin 3 üncü fıkrasında değişiklik yapan hükmündeki bir yıllık süre, Kanununun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

b) Bu Kanunun, 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 33 ve 35 inci maddelerinde 
değişiklik yapan hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu maddelere göre açılmış olan 
davalar, aynı mahkemece sonuçlandırılır. 

c) Bu Kanunun, 2577 sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun 46 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasındaki temyiz süresinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
verilecek nihai kararlara karşı yapılacak temyiz istemleri hakkında, uygulanır. 

MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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