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DANIﬁTAY KANUNU 1
KANUN NO: 2575

Kabul Tarihi: 6 Ocak 1982

(20 Ocak 1982 tarih ve 17580 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›ﬂt›r)

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
KURULUﬁ
Dan›ﬂtay
MADDE 1 - Dan›ﬂtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›
ile görevlendirilmiﬂ Yüksek ‹dare Mahkemesi, dan›ﬂma
ve inceleme merciidir.
◊ Anayasa md. 155, Dan›ﬂtay K. md. 23

Ba¤›ms›zl›k Ve Yönetim
Madde 2 - 1. Dan›ﬂtay ba¤›ms›zd›r. Yönetimi ve temsili
Dan›ﬂtay Baﬂkan›na aittir.
2. Dan›ﬂtay›n hükümetle ilgili iﬂleri Baﬂbakanl›k arac›l›¤› ile yürütülür.
◊ Anayasa md. 9, 138, 155/son; Dan›ﬂtay K. md. 55

Dan›ﬂtay Meslek Mensuplar›
Madde 3 - Dan›ﬂtay meslek mensuplar› Dan›ﬂtay Baﬂka-

1 Bu Kanunda geçen "Devlet Baﬂkan›" deyimi, 11.1.1983 tarih ve 2779 say›l›
Kanunun 1.maddesi gere¤ince "Cumhurbaﬂkan›" olarak düzeltilmiﬂ, “‹dari
Dava Daireleri Genel Kurulu” ibareleri, “‹dari Dava Daireleri Kurulu”; “Vergi
Dava Daireleri Genel Kurulu” ibareleri“, Vergi Dava Daireleri Kurulu” olarak
2.6.2004 tarihli ve 5183 say›l› Kanunun 15. maddesiyle de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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n›, Dan›ﬂtay Baﬂsavc›s›, Dan›ﬂtay baﬂkanvekilleri, daire
baﬂkanlar› ile üyelerdir.

veya savc›lar›ndan en çok ikisi genel sekreter yard›mc›s›
olarak görevlendirilebilir. Genel Sekreterlik hizmetleri
için yeteri kadar savc›, tetkik hâkimi ve memur verilir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

◊ Dan›ﬂtay K. md. 8, 10

Teminat
Madde 4 - Dan›ﬂtay baﬂkan›, baﬂsavc›, baﬂkanvekilleri,
daire baﬂkanlar› ve üyeler yüksek mahkeme hâkimleri
olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasas› ve kanunlar› kendilerine sa¤lad›¤› teminat alt›nda görev yaparlar.
◊ Anayasa md. 139, 155/son

Karar Organlar›
Madde 5 - Dan›ﬂtay›n karar organlar› ﬂunlard›r;
a) Daireler,
b) Dan›ﬂtay Genel Kurulu,
c) ‹dari ‹ﬂler Kurulu,
d) (De¤iﬂik ibare: 5183 - 2.6.2004 / m.15) "‹dari Dava
Daireleri Kurulu",
e) (De¤iﬂik ibare: 5183 - 2.6.2004 / m.15) "Vergi Dava
Daireleri Kurulu",
f) ‹çtihatlar› Birleﬂtirme Kurulu,
g) Baﬂkanl›k Kurulu,
h) Yüksek Disiplin Kurulu,
›) Disiplin Kurulu.
Genel Sekreterlik
Madde 6 - 1. Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n seçece¤i bir üye
Dan›ﬂtay Genel Sekreterli¤i görevini yapar.
2. Birinci s›n›fa ayr›lm›ﬂ Dan›ﬂtay tetkik hâkimlerinden
22

◊ Dan›ﬂtay K. md. 20/son; ‹.Y.U.K. md. 14/1

‹dari Hizmetler
Madde 7 - Dan›ﬂtayda Özlük ‹ﬂleri, Evrak, Levaz›m,
Kitapl›k ve Yay›n, Tasnif, Arﬂiv, Sosyal ve ‹dari ‹ﬂler,
Özel Kalem müdürlükleriyle bu kanunda yaz›l› ve ihtiyaca göre kurulacak bürolar ve kalemler bulunur.
◊ Dan›ﬂtay K. md. 12, 13, 63, 88

‹K‹NC‹ BÖLÜM
N‹TEL‹K, SEÇ‹M VE ATANMA
Dan›ﬂtay Üyelerinin Nitelikleri
Madde 8 - 1. Dan›ﬂtay üyeleri:
a) ‹dari yarg› hâkim ve savc›l›¤›,
b) Bakanl›k, müsteﬂarl›k, müsteﬂar yard›mc›l›¤›, elçilik,
valilik,
c) Generallik, amirallik,
d) Devlet Baﬂkanl›¤› Genel Sekreterli¤i,
e) Genel ve katma bütçeli dairelerde veya kamu kuruluﬂlar›nda genel müdürlük veya en az bu derecedeki tetkik
ve teftiﬂ kurul baﬂkanl›klar›,
f) Yüksekö¤renim kurumlar›nda hukuk, iktisat, maliye,
kamu yönetimi profesörlü¤ü,
g) Bakanl›klar›n baﬂhukuk müﬂavirli¤i veya birinci hukuk müﬂavirli¤i veya Maliye Bakanl›¤›nda bu dereceler23
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deki hukuk müﬂavirli¤i, müﬂavir avukatl›¤› veya muhakemat müdürlü¤ü,
Görevlerini yapanlar aras›ndan seçilir.
2. ‹dari yarg› hâkim ve savc›lar›n›n Dan›ﬂtay üyeli¤ine
seçilebilmeleri için birinci s›n›fa ayr›ld›ktan sonra en az
üç y›l bu görevlerde baﬂar› ile çal›ﬂm›ﬂ olmalar› ve birinci s›n›fa ayr›lma niteli¤ini kaybetmemeleri gereklidir.
3. ‹dari görevlerden Dan›ﬂtay üyeli¤ine seçileceklerin
yüksekö¤renimlerini tamamlad›ktan sonra Devlet hizmetlerinde yirmi y›l, yukar›da say›lan görevlerde toplam
olarak en az üç y›l çal›ﬂm›ﬂ bulunmalar›, birinci derece
ayl›¤›n› kazan›lm›ﬂ hak olarak almalar› ve hâkimli¤in gerektirdi¤i ahlâk ve seciyeye sahip olmalar› ﬂartt›r.

Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Baﬂsavc›s›, Baﬂkanvekilleri Ve
Daire Baﬂkanlar›n›n Nitelikleri, Seçimleri Ve Görev
Süreleri
Madde 10 - 1. Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Baﬂkanvekilleri ve daire baﬂkanlar› kendi üyeleri aras›ndan Dan›ﬂtay Genel
Kurulunca üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile seçilirler.
2. Dan›ﬂtay Baﬂkan› ve Baﬂsavc›s› seçilebilmek için sekiz y›l, baﬂkanvekili ve daire baﬂkan› seçilebilmek için
alt› y›l süre ile Dan›ﬂtay üyeli¤i yapm›ﬂ olmak zorunludur.
3. (22 Nisan 1990 tarih ve 3610 say›l› kanunun 12 inci
maddesi ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.)
4. Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Baﬂsavc›s›, baﬂkanvekilleri ve daire baﬂkanlar›n›n görev süreleri dört y›ld›r. Süresi bitenler
yeniden seçilebilirler. Yeniden seçilemeyenler ile seçime
girmeyenler veya süreleri dolmadan bu görevlerden çekilenler Dan›ﬂtay üyeli¤i görevlerine devam ederler.
5. Seçim, görev sürelerinin bitece¤i tarihten onbeﬂ gün
önce veya di¤er sebeplerle boﬂalma tarihinden itibaren
onbeﬂ gün içinde yap›l›r. Çal›ﬂmaya ara verme süresi bu
sürenin hesab›nda nazara al›nmaz.
6. Seçime kat›lmak isteyenler seçim gününden önce Dan›ﬂtay Baﬂkanl›¤›na yaz› ile baﬂvurabilecekleri gibi, toplant›da oylamaya baﬂlanmadan önce sözlü olarak da istekte bulunabilirler veya teklif edilebilirler.
7. Seçim gizli oyla yap›l›r. ‹lk üç oylamadan sonuç al›namazsa, seçim üçüncü oylamadan en çok oy alan iki aday
aras›nda yap›l›r. Dördüncü oylamada bu ço¤unluk sa¤la-

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

◊ Dan›ﬂtay K. md. 9

Üye Seçimi
Madde 9 - 1. Dan›ﬂtayda boﬂalan üyeliklerin dörtte üçü
idari yarg› hâkim ve savc›l›¤›ndan, dörtte bir ise di¤er
görevliler aras›ndan seçilir.
2. ‹dari yarg› hâkim ve savc›lar›, Hâkimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulunca; di¤er görevlerde bulunanlar ise,
Cumhurbaﬂkan›nca Dan›ﬂtay üyeli¤ine seçilirler.
3. Dan›ﬂtayda boﬂalan üye say›s› dördü bulunca, dördüncü üyeli¤in boﬂald›¤› tarihten itibaren eng geç üç gün
içinde durum Dan›ﬂtay Baﬂkanl›¤›nca Baﬂbakanl›¤a ve
Adalet Bakanl›¤›na duyurulur.
4. Cumhurbaﬂkan› ve Hâkimler ve Savc›larYüksek Kurulunca bu duyurudan sonra en geç iki ay içinde seçim
yap›l›r.
◊ Anayasa md. 104, 155, 159
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namazsa seçim, yeniden aday gösterilerek tekrarlan›r. ﬁu
kadar ki, bundan sonraki üç oylamada sonuç al›namazsa
dördüncü oylamada en çok oy alan seçilmiﬂ say›l›r.
8. Genel Kurulun bu seçim için yapaca¤› toplant›larda
üye tam say›s›n›n en az dörtte üçünün haz›r bulunmas›
ﬂartt›r.
◊ Anayasa md. 155

Dan›ﬂtay Tetkik Hakimi Ve Savc›lar›n›n Atanmalar›
Ve Dairelere Verilmeleri
Madde 11 - 1. Dan›ﬂtay tetkik hâkimleri ile savc›lar›, beﬂ
y›l meslekte hizmet etmiﬂ ve olumlu sicil alm›ﬂ idari yarg› hâkimleri aras›ndan Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca atan›rlar.
2. Dan›ﬂtay tetkik hâkimlerinin görev yerleri, Baﬂkanl›k
Kurulu taraf›ndan belirlenir. Görev yerleri, ayn› usulle
de¤iﬂtirilir. ‹dari bak›mdan zaruret olmad›kça bir sicil
devresi geçmeden görev yerleri de¤iﬂtirilemez. Sicil devresi en az alt› ayd›r.
3. Tetkik hâkimlerinin görev yapt›klar› kurul ve daireler,
yönetmelikte belirlenecek esas ve sürelere göre de¤iﬂtirilir.
◊ Dan›ﬂtay K. md. 61, 62; B.‹.M.K. gç md. 1

MEMURLARIN N‹TEL‹KLER‹ VE ATANMALARI
MADDE 12 - Bu Kanunun 7 nci maddesinde yaz›l› memurlar›n, Devlet Memurlar› Kanununda gösterilen nitelikleri haiz olmalar› gereklidir. Bunlar Dan›ﬂtay Baﬂkanl›¤›nca atan›rlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DA‹RE VE KURULLAR
Daireler
Madde 13 - 1. (De¤iﬂik: 5183 - 2.6.2004 / m.1) Dan›ﬂtay; onikisi dava, biri idari daire olmak üzere onüç daireden
oluﬂur. (*)
2. Her daire bir baﬂkan ve en az dört üyeden kurulur. Görüﬂme say›s› beﬂtir. Kararlar ço¤unlukla verilir.
3. Dairelerde yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur.
4. Her dairede, ayr›ca bir yaz› iﬂleri müdürünün yönetimi alt›nda bir kalem bulunur. Kalem, yaz› ve tebli¤ iﬂlerini
yürütür.
(*) F›kran›n 5183 say›l› Kanunla de¤iﬂmeden önceki ﬂekli: “Dan›ﬂtay, onu dava ve ikisi de idari olmak üzere oniki daireden oluﬂur.”

Baﬂkan Ve Üyelerin Dairelere Ayr›lmalar›
Madde 14 - 1. Daire baﬂkanlar› belirli bir dairenin baﬂkan› olarak seçilirler.
2. Üyeler, Baﬂkanl›k Kurulunun karar› ile dairelere ayr›l›rlar ve hizmetin icaplar›na göre, daireleri ayn› usulle
de¤iﬂtirilebilir.
3. Dan›ﬂtay dava dairelerinde görev yapacak üyelerin
yüksekö¤renimlerini, hukuk veya hukuk bilgisine programlar›nda yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlar›nda yapm›ﬂ olmalar› gereklidir.
4. Dairelerde vukubulacak noksanl›klar, di¤er dairelerden üye al›nmak suretiyle tamamlan›r. Bu üyeler Baﬂkanl›k Kurulunun karar› ile önceden tespit edilir.
◊ Dan›ﬂtay K. md. 52/1
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Dan›ﬂtay Genel Kurulu
Madde 15 - 1. Dan›ﬂtay Genel Kurulu, Danﬂtay Baﬂkan›, Baﬂsavc›, baﬂkanvekilleri, daire baﬂkanlar› ve üyeler
ile Genel Sekreterden oluﬂur.
2. Genel Kurulun toplanma ve görüﬂme yeter say›s› Baﬂkan ve üyeler tam say›s›n›n yar›s›ndan fazlas›d›r.
3. Kararlar ço¤unlukla verilir. Oylarda eﬂitlik halinde,
Baﬂkan›n bulundu¤u taraf ço¤unlu¤u sa¤lam›ﬂ say›l›r.
Genel Kurulun toplant› yeter say›s›na iliﬂkin özel hükümler sakl›d›r.

6. ‹dari ‹ﬂler Kuruluna yeteri kadar tetkik hâkimi ve memur verilir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

◊ Dan›ﬂtay K. md. 45

‹dari ‹ﬂler Kurulu
Madde 16 - 1. (De¤iﬂik: 5183 - 2.6.2004 / m.2) ‹dari ‹ﬂler Kurulu, idari daire baﬂkan ve üyeleri ile her takvim
y›l› baﬂ›nda Genel Kurulca her dava dairesinden seçilecek bir baﬂkan veya üyeden oluﬂur. Kurulun seçimle belirlenen üyeliklerinde boﬂalma olmas› halinde Genel Kurulca otuz gün içinde seçim yap›l›r. (*)
2. Bu Kurula Dan›ﬂtay baﬂkan› veya baﬂkanvekillerinden
biri baﬂkanl›k eder.
3. Toplanma ve görüﬂme yeter say›s› onbeﬂtir.
4. Memurlar›n yarg›lanmas› ile ilgili iﬂlerin görüﬂülmesinde, incelenmekte olan karar› veren daire baﬂkan ve
üyeleri toplant›ya kat›lamazlar. Bu toplant›larda toplanma ve görüﬂme yeter say›s› onbirdir.
5. Kararlar oyçoklu¤u ile verilir. Oylarda eﬂitlik halinde
Baﬂkan›n bulundu¤u taraf ço¤unlu¤u sa¤lam›ﬂ say›l›r.
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(*) F›kran›n 5183 say›l› Kanunla de¤iﬂmeden önceki ﬂekli: “‹dari ‹ﬂler Kurulu, idari daireler baﬂkan ve üyeleri ile her y›l Genel Kurulca seçilecek on dava dairesi baﬂkan ve üyesinden oluﬂur.”
◊ Dan›ﬂtay K. md. 46

‹dari Ve Vergi Dava Daireleri Kurullar›
Madde 17- (De¤iﬂik madde ve baﬂl›¤›: 5183 - 2.6.2004
/ m.3 - Yürürlük 1.1.2005) (*) 1. ‹dari Dava Daireleri
Kurulu, idari dava daireleri baﬂkanlar› ile her idari dava
dairesinin kendi üyeleri aras›ndan her üyenin Kurulda
görev yapaca¤› ﬂekilde iki y›l için seçilecek üçer üyeden;
Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava daireleri baﬂkanlar› ile her vergi dava dairesinin kendi üyeleri aras›ndan her üyenin Kurulda görev yapaca¤› ﬂekilde iki y›l
için seçilecek üçer üyeden oluﬂur. Kurula seçilmemiﬂ
üyeler varken seçilmiﬂ üyeler yeniden seçilemez. Kurul
üyelerinin izinli veya özürlü olmalar› hallerinde, yerlerine kurullara kat›lmak üzere her daireden ayn› ﬂekilde ikiﬂer yedek üye seçilir. Üyelerin seçimleri gizli oyla, takvim y›l› baﬂ›nda yap›l›r. Kurul as›l veya yedek üyeliklerinde boﬂalma olmas› halinde yedi gün içinde yeni üyeler belirlenir.
2. Dava daireleri kurullar›na Dan›ﬂtay Baﬂkan› veya vekillerinden biri; bunlar›n yoklu¤unda daire baﬂkanlar›ndan en k›demlisi baﬂkanl›k eder.
3. ‹dari ve vergi dava daireleri kurullar› tüm üyelerinin
kat›l›m› ile toplan›r, idari ve vergi dava dairelerinin ilk
derece mahkemesi olarak verdikleri kararlar›n temyiz
29
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veya itiraz yoluyla incelenmesinde, bu dairelerin baﬂkan
ve üyeleri kurul toplant›s›na kat›lamazlar. Ancak iki dava dairesinin birlikte yapacaklar› toplant›da verilen kararlar›n incelenmesinde, kurul bu iki dava dairesinin d›ﬂ›ndaki dava dairelerinin as›l ve yedek üyelerinin kat›l›m›yla toplan›r.
4. Bu toplant›larda haz›r bulunanlar çift say›da olursa en
k›demsiz üye kurula kat›lamaz.
5. Bu kurullarda kararlar oyçoklu¤u ile verilir.
6. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi verilir. Ayr›ca
bir yaz› iﬂleri müdürlü¤ü bulunur.

dairesinin d›ﬂ›ndaki dava dairelerinin as›l ve yedek üyelerinin kat›l›m›yla
toplan›r.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

(*) Maddenin 5183 say›l› Kanunla de¤iﬂmeden önceki ve 1.1.2005 tarihine
kadar yürürlükte kalan ﬂekli:
‹dari ve vergi dava daireleri kurullar›
Madde 17 (De¤iﬂik: 2.6.2004 – 5183/3 md.)
1. ‹dari Dava Daireleri Kurulu, idari dava daireleri baﬂkanlar› ile her idari dava
dairesinin kendi üyeleri aras›ndan her üyenin Kurulda görev yapaca¤› ﬂekilde
iki y›l için seçilecek üçer üyeden; Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava
daireleri baﬂkanlar› ile her vergi dava dairesinin kendi üyeleri aras›ndan her
üyenin Kurulda görev yapaca¤› ﬂekilde iki y›l için seçilecek üçer üyeden
oluﬂur. Kurula seçilmemiﬂ üyeler varken seçilmiﬂ üyeler yeniden seçilemez.
Kurul üyelerinin izinli veya özürlü olmalar› hallerinde, yerlerine kurullara
kat›lmak üzere her daireden ayn› ﬂekilde ikiﬂer yedek üye seçilir. Üyelerin
seçimleri gizli oyla, takvim y›l› baﬂ›nda yap›l›r. Kurul as›l veya yedek üyeliklerinde boﬂalma olmas› halinde yedi gün içinde yeni üyeler belirlenir.

4. Bu toplant›larda haz›r bulunanlar çift say›da olursa en k›demsiz üye kurula
kat›lamaz.
5. Bu kurullarda kararlar oyçoklu¤u ile verilir.
6. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi verilir. Ayr›ca bir yaz› iﬂleri müdürlü¤ü bulunur.
◊ Dan›ﬂtay K. md. 38

‹çtihadlar› birleﬂtirme kurulu
Madde 18 - 1. ‹çtihatlar› Birleﬂtirme Kurulu, Dan›ﬂtay
Baﬂkan›, Baﬂsavc›, baﬂkanvekilleri, dava daireleri
baﬂkanlar› ve üyelerinden kurulur.
2. Toplanma ve görüﬂme yetersay›s› en az otuzbirdir.
Toplant›da haz›r bulunanlar çift say›da olursa en k›demsiz üye Kurula kat›lmaz.
3. Esas hakk›ndaki kararlar, birinci toplant›da Kurul üye
tamsay›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile, bu toplant›da karar
yetersay›s› sa¤lanamaz ise ikinci toplant›da mevcudun
salt ço¤unlu¤u ile verilir. Kurulun di¤er kararlar› oyçoklu¤u ile verilir.
4. ‹çtihatlar› Birleﬂtirme Kuruluna yeteri kadar tetkik
hâkimi ve memur verilir.
◊ Dan›ﬂtay K. md. 39

3. ‹dari ve vergi dava daireleri kurullar› tüm üyelerinin kat›l›m› ile toplan›r,
idari ve vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararlar›n temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde, bu dairelerin baﬂkan ve
üyeleri kurul toplant›s›na kat›lamazlar. Ancak iki dava dairesinin birlikte
yapacaklar› toplant›da verilen kararlar›n incelenmesinde, kurul bu iki dava

Baﬂkanl›k Kurulu
Madde 19 - (De¤iﬂik: 3619 - 22.3.1990) 1 - Baﬂkanl›k
Kurulu, Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n baﬂkanl›¤›nda Baﬂsavc›,
baﬂkanvekilleri ve daire baﬂkanlar›ndan oluﬂur.
2 - Daire baﬂkan›n›n mazereti halinde, Kurula, dairenin
en k›demli üyesi kat›l›r.

30

31

2. Dava daireleri kurullar›na Dan›ﬂtay Baﬂkan› veya vekillerinden biri; bunlar›n yoklu¤unda daire baﬂkanlar›ndan en k›demlisi baﬂkanl›k eder.
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3 - Kararlar oy çoklu¤u ile verilir.
4 - Oylarda eﬂitlik halinde Baﬂkan›n bulundu¤u taraf ço¤unlu¤u sa¤lam›ﬂ say›l›r.

Baﬂkanlara Ve Baﬂsavc›ya Vekalet
Madde 22 - 1. Dan›ﬂtay Baﬂkanl›¤›n›n boﬂalmas›, Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n izinli veya özürlü olmas› hallerinde baﬂkan vekillerinden en k›demlisi Dan›ﬂtay baﬂkan›na vekâlet eder.
2. Dairelerde en k›demli üye baﬂkana vekâlet eder. Baﬂsavc›ya Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n seçece¤i ve Baﬂsavc›l›¤a
seçilme niteli¤ine sahip bir Dan›ﬂtay üyesi vekâlet eder.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

◊ Dan›ﬂtay K. md. 52

Yüksek Disiplin Kurulu
Madde 20 - 1. Yüksek Disiplin Kurulu, Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n Baﬂkanl›¤›nda her takvim y›l› baﬂ›nda, Dan›ﬂtay
Genel kurulunca her daireden seçilecek birer üye ile ikisi dava daireleri ve biri de idari daireler baﬂkanlar› aras›ndan seçilecek üç daire baﬂkan›ndan kurulur. Dan›ﬂtay
Baﬂsavc›s› Kurulun tabii üyesidir.
2. Kurula iki daire baﬂkan› ve beﬂ üye yedek olarak seçilir.
3. Kurul üye tam say›s› ile toplan›r ve üçte iki oyçoklu¤u ile karar verir.
4. Kurul üyeliklerinde boﬂalma halinde, boﬂalan yer için
en çok on gün içinde Genel Kurulca birinci f›kradaki
esaslara göre yeniden seçim yap›l›r.
5. Kurulun yaz› iﬂlerini Genel Sekreter yürütür.
◊ Dan›ﬂtay K. md. 53

Disiplin Kurulu
Madde 21 - Disiplin Kurulu, Genel Kurulun her takvim
y›l› baﬂ›nda seçece¤i bir daire baﬂkan›yla bir üyeden ve
birinci s›n›fa ayr›lm›ﬂ bir tetkik hâkimi ile bir Dan›ﬂtay
savc›s›ndan oluﬂur. Ayn› ﬂekilde birer yedek seçilir. Genel Sekreter Kurulun tabii üyesidir. Daire Baﬂkan› Kurula baﬂkanl›k eder. Kurul oyçoklu¤u ile karar verir.
◊ Dan›ﬂtay K. md. 54
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◊ Dan›ﬂtay K. md. 56

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DANIﬁTAYIN, DA‹RE VE KURULLARIN
GÖREVLER‹
Dan›ﬂtay Görevleri
Madde 23 - Dan›ﬂtay:
a) (De¤iﬂik: 3619 - 22.3.1990) ‹dare Mahkemeleri ile
vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece
mahkemesi olarak Dan›ﬂtayda görülen davalarla ilgili
kararlara karﬂ› temyiz istemlerini inceler ve karara ba¤lar.
b) Bu Kanunda yaz›l› idari davalar› ilk ve son derece
mahkemesi olarak karara ba¤lar.
c) Baﬂbakanl›k veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasar› ve teklifleri hakk›nda görüﬂünü bildirir.
d) (De¤iﬂik: 4492 - 18.12.1999) Tüzük tasar›lar›n› inceler; kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz ﬂartlaﬂma ve sözleﬂmeleri hakk›nda düﬂüncesini bildirir.(*)
e) Cumhurbaﬂkanl›¤› ve Baﬂbakanl›k taraf›ndan gönderilen iﬂler hakk›nda görüﬂünü bildirir.
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f) Bu Kanunla ve di¤er kanunlarla verilen görevleri yapar.

2. Dan›ﬂtay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle
gelen organlar›n›n organl›k s›fatlar›n› kaybetmeleri hakk›ndaki istemleri inceler ve karara ba¤lar.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

(*) Bendin önceki ﬂekli: “Tüzük tasar›lar›n› ve imtiyaz sözleﬂme ve ﬂartlaﬂmalar›n› inceler.”
◊ Anayasa md. 115, 155; Dan›ﬂtay K. md. 24, 25, 42; ‹.Y.U.K. md. 2, 44;
B.‹.M.K. md. 5/2

‹lk Derece Mahkemesi Olarak Dan›ﬂtayda Görülecek
Davalar
Madde 24 - (De¤iﬂik: 4575 - 2.6.2000) 1. Dan›ﬂtay ilk
derece mahkemesi olarak;
a) Bakanlar Kurulu kararlar›na,
b) (De¤iﬂik: 5183 - 2.6.2004 / m.4) Baﬂbakanl›k, bakanl›klar ve di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n müsteﬂarlar›yla ilgili müﬂterek kararnamelere, (*)
c) Bakanl›klar›n düzenleyici iﬂlemleri ile kamu kuruluﬂlar› veya kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›nca ç›kar›lan ve ülke çap›nda uygulanacak düzenleyici
iﬂlemlere,
d) (De¤iﬂik ibare: 5183 - 2.6.2004 / m.4) "Dan›ﬂtay ‹dari Dairesince" (**) veya ‹dari ‹ﬂler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve iﬂlemlere,
e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alan›na giren iﬂlere,
f) Dan›ﬂtay Yüksek Disiplin Kurulu kararlar› ile bu Kurulun görev alan› ile ilgili Dan›ﬂtay Baﬂkanl›¤› iﬂlemlerine,
Karﬂ› aç›lacak iptal ve tam yarg› davalar› ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz ﬂartlaﬂma ve sözleﬂmelerinden do¤an idari davalar› karara
ba¤lar.
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(*) Bendin önceki ﬂekli: “Baﬂbakanl›k ve bakanl›k müsteﬂarlar›, müsteﬂar yard›mc›lar›, genel müdürleri ve kurul baﬂkanlar›; di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n müsteﬂar, baﬂkan ve genel müdürleriyle ilgili müﬂterek kararnamelere,”
(**) Bu bentte yer alan “Dan›ﬂtay idari dairesince” ibaresi, 2.6.2004 tarihli ve
5183 say›l› Kanunun 4 üncü maddesiyle de¤iﬂmeden önce “Dan›ﬂtay ‹dari Dairelerince” idi.
◊ Anayasa md. 155, Dan›ﬂtay K. md. 38/2 24; ‹.Y.U.K. md. 2,; B.‹.M.K. md. 5/1

Temyiz Yoluyla Dan›ﬂtay'da Görülecek Davalar
Madde 25 - (De¤iﬂik: 3619 - 22.3.1990) ‹dare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve
ilk derece mahkemesi olarak dan›ﬂtayda görülen davalarla ilgili nihai kararlar Dan›ﬂtayda temyiz yoluyla incelenir ve karara ba¤lan›r.
◊ Anayasa md. 155; ‹.Y.U.K. md. 46;

‹dari Uyuﬂmazl›k Ve Davalarda Görev
Madde 26 - (De¤iﬂik: 4575 - 2.6.2000) (De¤iﬂik 1. f›kra: 5183 - 2.6.2004 / m.5) ‹dari uyuﬂmazl›klar ve davalar; ‹kinci, Üçüncü, Dördüncü, Beﬂinci, Alt›nc›, Yedinci,
Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci ve
Onüçüncü daireler ile idari ve vergi dava daireleri kurullar›nda incelenir ve karara ba¤lan›r. (*)
Baﬂkanl›k Kurulu, iﬂ yükü bak›m›ndan zorunluluk do¤mas› durumunda, vergi dava dairelerinin birini idari dava dairesi olarak, idari dava dairelerinin birini vergi dava dairesi olarak görevlendirebilir.
Görevlendirilen dairedeki dosyalar›n vergi ve idari uyuﬂ35
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mazl›klara iliﬂkin görev ay›r›m› gözetilerek hangi daireye ve nas›l devredilece¤i, görevlendirilen daireye görevlendirildi¤i alan içinde hangi daire iﬂlerinin verilece¤i
hususlar› Baﬂkanl›k Kurulu karar›yla belirlenir. Bu kararlar
Resmi Gazete’de yay›mlan›r ve yay›m›n› izleyen aybaﬂ›ndan itibaren uygulan›r.
Daire Baﬂkan ve üyeleri, dairenin görevlendirildi¤i iﬂlere bakan dava dairesi genel kuruluna kat›l›r.

Beﬂinci Dairenin Görevleri
Madde 29 - Beﬂinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan do¤an uyuﬂmazl›klara iliﬂkin davalar› çözümler.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

(*) F›kran›n önceki ﬂekli: “‹dari Uyuﬂmazl›klar ve davalar Üçüncü, Dördüncü,
Beﬂinci, Alt›nc›, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci dairelerde ve idari ve vergi dava daireleri genel kurullar›nda incelenir ve karara ba¤lan›r.”
◊ Dan›ﬂtay K. md. 37

‹kinci Dairenin Görevleri
Madde 26/A- (Ek: 5183 - 2.6.2004 / m.6) ‹kinci Daire,
kamu görevlilerine ait mevzuattan do¤an uyuﬂmazl›klara
iliﬂkin davalar› çözümler.
Üçüncü Dairenin Görevleri
Madde 27 - Üçüncü daire:
a) Vergi mahkemeleri aras›nda görev ve yetkiye iliﬂkin
uyuﬂmazl›klarda ve ba¤lant›l› davalarda merci tayinine,
b) Vergi, resim ve harçlarla ilgili olup di¤er vergi dava
dairelerinin görevleri d›ﬂ›nda kalan iﬂlere,
‹liﬂkin dava ve iﬂleri çözümler.
Dördüncü Dairenin Görevleri
Madde 28 - Dördüncü Daire, gelir ve kurumlar vergilerine iliﬂkin davalar› çözümler.
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Alt›nc› Dairenin Görevleri
Madde 30 - Alt›nc› Daire:
a) ‹mar, kamulaﬂt›rma ve y›kma iﬂleri ile bunlara ba¤l› iﬂlere,
b) Eski eserler mevzuat›ndan do¤an uyuﬂmazl›klara,
‹liﬂkin davalar› çözümler.
Yedinci Dairenin Görevleri
Madde 31 - Yedinci Daire:
a) Gümrük ve gider vergileri ile ithale iliﬂkin vergilere,
b) ‹ﬂletme vergisine,
c) Motorlu taﬂ›tlar ve taﬂ›t al›m vergilerine,
d) Veraset ve intikal vergilerine,
e) Damga vergisine ve d›ﬂ seyahat harcamalar› vergilerine,
‹liﬂkin davalar› çözümler.
Sekizinci Dairenin Görevleri
Madde 32 - Sekizinci Daire:
a) Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuat›n
uygulanmas›na,
b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlar›n›n organl›k
s›fatlar›n› kaybetmeleri konusuna,
c) S›n›r, iskân, toprak edinme mevzuat›na,
d) Maden, taﬂocaklar› ve orman mevzuat›na,
e) Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar› mevzuat›na,
37
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f) Ö¤renci ve ö¤renim iﬂlerine,
g) (22 Mart 1990 tarih ve 3619 say›l› Kanunun 12
inci maddesi ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.)
h) Karayollar› Trafik Kanununa,
‹liﬂkin davalar› çözümler.

b) Vergi davalar›na bakan dava daireleri hariç, di¤er idari dava dairelerinin

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Dokuzuncuncu Dairenin Görevleri
Madde 33 - Dokuzuncu Daire:
a) Emlak vergisine ve emlak al›m vergisine
b) Gayrimenkul k›ymet art›ﬂ› vergisine,
c) Köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve paylar› ile bunlar›n di¤er gelirlerine ve bunlara ait tarifelere
d) Harçlar Kanununa,
‹liﬂkin davalar› çözümler.
Onuncu Dairenin Görevleri
Madde 34.- (De¤iﬂik: 5020 - 12.12.2003 / m.10) (*)
Onuncu Daire;
a) Türk paras›n›n k›ymetini koruma mevzuat›ndan,
b) Bankalar Kanunundan,
c) Sermaye Piyasas› Kanunundan,
do¤an dava ve iﬂler ile idare mahkemeleri aras›nda görev
ve yetkiye iliﬂkin uyuﬂmazl›klarda ve ba¤l› davalarda
merci tayinine ve vergi davalar›na bakan dava daireleri
hariç di¤er dava dairelerinin görevi d›ﬂ›nda kalan uyuﬂmazl›klara iliﬂkin dava ve iﬂleri çözümler.
(*) Maddenin önceki ﬂekli: “Onuncu Daire:
a) ‹dare mahkemeleri aras›nda görev ve yetkiye iliﬂkin uyuﬂmazl›klarda ve
ba¤lant›l› davalarda merci tayinine,
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görevleri d›ﬂ›nda kalan uyuﬂmazl›klara,
c) Türk paras›n›n k›ymetini koruma mevzuat›na iliﬂkin uyuﬂmazl›klara, ‹liﬂkin
dava ve iﬂleri çözümler.”

Onbirinci Dairenin Görevleri
Madde 34/A- (De¤iﬂik: 5183 - 2.6.2004 / m.7) (*) Onbirinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan do¤an
uyuﬂmazl›klara iliﬂkin davalar› çözümler.
(*) Maddenin önceki ﬂekli: (Ek: 8.12.1994 – 4055/3 md.) “Onbirinci daire katma de¤er vergisine iliﬂkin davalar› çözümler.”

Onikinci Dairenin Görevleri
Madde 34/B- (De¤iﬂik: 5183 - 2.6.2004 / 8) (*) Onikinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan do¤an uyuﬂmazl›klara iliﬂkin davalar› çözümler.
(*) Maddenin önceki ﬂekli: (Ek: 8.12.1994 – 4055/3 md.) “Onikinci daire kamu görevlilerine iliﬂkin davalar› çözümler.”

Onüçüncü Dairenin Görevleri
Madde 34/C- (Ek: 5183 - 2.6.2004 / m.9 - Yürürlük
1.1.2005) Onüçüncü Daire;
a) Rekabetin Korunmas› Hakk›nda Kanundan,
b) Elektrik Piyasas› Kanunu ile Do¤al Gaz Piyasas› Kanunundan,
c) Özelleﬂtirme Uygulamalar›n›n Düzenlenmesine ve
Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanundan,
d) Baz› Yat›r›m ve Hizmetlerin Yap-‹ﬂlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanundan,
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e) Yap-‹ﬂlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas› ve ‹ﬂletilmesi ile Enerji Sat›ﬂ›n›n Düzenlenmesi Hakk›nda Kanundan,
f) Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol ‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ünün Yeniden Yap›land›r›lmas› ile Tütün
ve Tütün Mamullerinin Üretimine, ‹ç ve D›ﬂ Al›m ve Sat›m›na, 4046 Say›l› Kanunda ve 233 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamede De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanundan,
g) Ürünlere ‹liﬂkin Teknik Mevzuat›n Haz›rlanmas› ve
Uygulanmas›na Dair Kanundan,
h) Kamu ‹hale Kanunundan,
›) Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanundan,
i) ﬁeker Kanunundan,
j) Telsiz Kanunundan,
k) Türk Paras›n›n K›ymetini Koruma mevzuat›ndan,
l) Sermaye Piyasas› Kanunundan,
m) Bankalar Kanunundan,
Do¤an uyuﬂmazl›klardan Dan›ﬂtay›n di¤er dava dairelerinin görevleri d›ﬂ›nda kalan davalar› çözümler.

Yeni Vergilerle ‹lgili Uyuﬂmazl›klar›n Çözümü
Madde 36 - Bir vergiyi kald›ran ve yerine ayn› veya
benzeri nitelikte yeni bir vergi koyan kanunlardan do¤an
uyuﬂmazl›klar, vergiden do¤an uyuﬂmazl›klar› çözümlemekle görevli dairece çözümlenir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Amme Alacaklar›na ‹liﬂkin Davalar
Madde 35 - Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun uygulanmas›na iliﬂkin davalar, alaca¤›n tahakkukuna iliﬂkin davalara bakmakla görevli daire taraf›ndan çözümlenir.
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Bir K›s›m ‹ﬂlerin Di¤er Dairelere Verilmesi
Madde 37.- (De¤iﬂik: 5183 - 2.6.2004 / md.10) (*) Dava dairelerinin iﬂlerinde birbirine göre nispetsizlik görülürse, bir dairenin görevine giren iﬂlerden bir bölümü,
Baﬂkanl›k Kurulu karar›yla di¤er dava dairelerine verilebilir. Bu husustaki kararlar Resmi Gazetede yay›mlan›r
ve yay›m›n› izleyen aybaﬂ›ndan itibaren uygulan›r.
(*) Maddenin önceki ﬂekli: “Dava dairelerinin iﬂlerinde biribirine göre nispetsizlik görülürse, bir dairenin görevine giren iﬂlerden bir bölümü, dairelerin
vergi ve idare uyuﬂmazl›klar›na iliﬂkin görev ayr›m› gözönünde bulundurularak Baﬂkanl›k Kurulu karar›yla di¤er dava dairelerine verilebilir. Bu husustaki kararlar Resmi Gazete'de yay›mlan›r ve yay›m›n› izleyen aybaﬂ›ndan itibaren
uygulan›r.”
◊ Dan›ﬂtay K. md. 44, 52

‹dari Ve Vergi Dava Daireleri Kurullar›n›n Görevleri
Madde 38 - (De¤iﬂik: 3619 - 22.3.1990) 1. (De¤iﬂik ibare: 5183 - 2.6.2004 / m.15) "‹dari Dava Daireleri Kurulu";
a) ‹dare mahkemelerinden verilen ›srar kararlar›n›
b) ‹dari dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak
verilen kararlar›, Temyizen inceler.
2. (De¤iﬂik ibare: 5183 - 2.6.2004 / m.15) "Vergi Dava
Daireleri Kurulu";
a) Vergi mahkemelerinden verilen ›srar kararlar›n›,
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b) Vergi dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak
verilen kararlar›,
Temyizen inceler.

‹dari ‹ﬂlerde Görev
Madde 41.- (De¤iﬂik: 5183 - 2.6.2004 / m.11) (*)‹dari
iﬂlere iliﬂkin idari uyuﬂmazl›klar ve görevler Birinci Daire ve ‹dari ‹ﬂler Kurulunda görülür.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

‹çtihatlar› Birleﬂtirme Kurulunun Görevleri
Madde 39 - ‹çtihatlar› Birleﬂtirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri genel kurullar›n›n
kendi kararlar› veya ayr› ayr› verdikleri kararlar aras›nda
ayk›r›l›k veya uyuﬂmazl›k görüldü¤ü veyahut birleﬂtirilmiﬂ içtihatlar›n de¤iﬂtirilmesi gerekli görüldü¤ü takdirde, Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n havalesi üzerine, Baﬂsavc›n›n
düﬂüncesi al›nd›ktan sonra iﬂi inceler ve lüzumlu görürse, içtihad›n birleﬂtirilmesi veya de¤iﬂtirilmesi hakk›nda
karar verir.
‹çtihatlar›n Birleﬂtirilmesini ‹stemeye Yetkili Olanlar
Madde 40 - 1. ‹çtihatlar›n birleﬂtirilmesi veya birleﬂtirilmiﬂ içtihatlar›n de¤iﬂtirilmesi, Dan›ﬂtay Baﬂkan›, konu
ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri genel kurullar› veya Baﬂsavc› taraf›ndan istenebilir.
2. Ayk›r› kararlarla ilgili kiﬂiler, içtihatlar›n birleﬂtirilmesi için Dan›ﬂtay Baﬂkanl›¤›na baﬂvurabilirler.
3. Kurulun, içtihatlar›n birleﬂtirilmesi veya de¤iﬂtirilmesi hakk›ndaki kararlar›, gönderildikleri tarihten itibaren
bir ay içerisinde Resmî Gazete'de yay›mlan›r.
4. Bu kararlara, Dan›ﬂtay daire ve kurullar› ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundad›r.
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(*) Maddenin önceki ﬂekli: “‹dari iﬂlere iliﬂkin idari uyuﬂmazl›klar ve görevler Birinci ve ‹kinci dairelerle ‹dari ‹ﬂler Kurulunda görülür.”

Birinci Dairenin Görevleri
Madde 42 - Birinci Daire:
a) Baﬂbakanl›k veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasar› ve tekliflerini,
b) Baﬂbakanl›ktan gönderilen tüzük tasar›lar›n›,
c) (De¤iﬂik: 4492 - 18.12.1999) (*) Kamu hizmetleri ile
ilgili imtiyaz ﬂartlaﬂma ve sözleﬂmelerini,
d) ‹dari makamlar aras›nda görev ve yetkiden do¤an ve
Baﬂbakanl›ktan gönderilen uyuﬂmazl›klar›,
e) Kanunlar›nda Dan›ﬂtay'dan al›naca¤› yaz›l› bulunan
düﬂüncelere iliﬂkin istekleri,
f) Dan›ﬂtay'ca istiﬂari mahiyette incelenmek ve düﬂüncesini bildirmek için Devlet Baﬂkanl›¤› veya Baﬂbakanl›ktan gönderilecek iﬂleri,
g) 6830 say›l› ‹stimlak Kanununun otuzuncu maddesinin
uygulanmas›ndan ç›kan uyuﬂmazl›klar›,
h) ‹darei Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvakkat› gere¤ince do¤rudan do¤ruya veya itiraz yoluyla Dan›ﬂtay'a verilen iﬂleri,
›) Belediye Kanunu ile Dan›ﬂtay'a verilip idari davaya
konu olmayan iﬂleri,
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j) Derneklerin, kamu yarar›na çal›ﬂan derneklerden say›labilmesi için yap›lacak teklifleri,
k) (De¤iﬂik: 5183 - 2.6.2004 / m.12) (**) Memurlar ve
di¤er kamu görevlilerinin yarg›lanmalar›na iliﬂkin mevzuat uyar›nca görülecek iﬂleri,
‹nceler ve gere¤ine göre karara ba¤lar veya düﬂüncesini
bildirir.

Dan›ﬂtay Genel Kurulunun Görevleri
Madde 45 - Dan›ﬂtay Genel Kurulu, bu Kanunla ve di¤er kanunlarla bu Kurula verilen seçim görevleri ile di¤er görevleri yapar ve bu Kanunda öngörülen içtüzük ve
yönetmelikleri kabul eder.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

(*)Bendin önceki ﬂekli: “Bay›nd›rl›k imtiyazlar› ile madenlerin imtiyaza ba¤lanmas› ve maden imtiyazlar›n›n bozulmas› iﬂlerini,”
(**)Bendin önceki ﬂekli: “Di¤er idari dairenin görevi d›ﬂ›nda kalan iﬂleri,”

‹kinci Dairenin Görevleri
Madde 43 - (*)
(*) Bu madde 9.6.2004 tarih ve 25487 say›l› R.G.'de yay›mlanan, 2.6.2004 tarih ve 5183 say›l› Kanunun 13. maddesi hükmü ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
‹lga edilen maddenin önceki ﬂekli:
“‹kinci dairenin görevleri
Madde 43 - ‹kinci Daire, Memurin Muhakemat› Hakk›ndaki Kanunu Muvakkat› hükümlerine göre Dan›ﬂtay’ca görülecek iﬂleri karara ba¤lar.”

Bir K›s›m ‹ﬂlerin Di¤er ‹dari Daireye Verilmesi
Madde 44 - (*)
(*) Bu madde 9.6.2004 tarih ve 25487 say›l› R.G.'de yay›mlanan, 2.6.2004 tarih ve 5183 say›l› Kanunun 13. maddesi hükmü ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. ‹lga edilen maddenin önceki ﬂekli:
“Bir k›s›m iﬂlerin di¤er idari daireye verilmesi
Madde 44 - ‹dari dairelerin iﬂlerinde birbirine nazaran nispetsizlik görülürse,
Baﬂkanl›k Kurulunun karar›yla bir dairenin görevine giren iﬂlerden bir bölümü
di¤er idari daireye verilebilir. Bu husustaki kararlar Resmi Gazete'de yay›mlan›r ve yay›m›n› izleyen aybaﬂ›ndan itibaren uygulan›r.”
◊ Dan›ﬂtay K. md. 52/1
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◊ Dan›ﬂtay K. md. 16/1, 19,20, 76

‹dari ‹ﬂler Kurulunun Görevleri
Madde 46 - 1. ‹dari ‹ﬂler Kurulu:
a) (22 Mart 1990 tarih ve 3619 say›l› Kanunun 12 inci
maddesi ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.)
b) (De¤iﬂik: 4492 - 18.12.1999) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz ﬂartlaﬂma ve sözleﬂmelerini (*),
c) Kanunlarda Dan›ﬂtay ‹dari ‹ﬂler Kurulunda görüﬂülece¤i yaz›l› olan iﬂleri,
d) Dan›ﬂtay idari daire ve kurullar› aras›nda ç›kacak görev uyuﬂmazl›klar›n›,
e) Yukar›da yaz›l› olanlardan baﬂka idari dairelerden ç›kan iﬂlerden Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n havale edece¤i iﬂleri,
f) Memurin Muhakemat› Hakk›nda Kanunu Muvakkat›
hükümlerine göre ilgili dairece birinci derecede verilen
men'i muhakeme kararlar›n› kendili¤inden, lüzumu muhakeme kararlar›n› ise itiraz üzerine,
inceler ve gere¤ine göre karara ba¤lar veya düﬂüncesini
bildirir. Dan›ﬂtay'›n ilgili dairesi Kurulun bozma kararlar›na uymak zorundad›r.
2. ‹dari dairelerin birinden ç›k›p, (c) bendi uyar›nca Dan›ﬂtay Baﬂkan› taraf›ndan Dan›ﬂtay ‹dari ‹ﬂler Kuruluna
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havale edilmemiﬂ olan iﬂler ve verilen kararlar ilgili bakanl›¤›n görüﬂüne uygun olmad›¤› takdirde, bakan›n iste¤i üzerine, Dan›ﬂtay ‹dari ‹ﬂler Kurulunda görüﬂülür.
3. ‹dari dairelerin göreve ve usule iliﬂkin nedenlerle iﬂin
esas› hakk›nda karar vermedi¤i iﬂlerde, ‹dari ‹ﬂler Kurulunca bu karar›n yerinde görülmesi halinde, dosya ilgili
daireye geri gönderilir ve bu dairece ‹dari ‹ﬂler Kurulu
karar› do¤rultusunda inceleme yap›larak karar verilir.

Evrak Getirtilmesi Ve Yetkililerin Dinlenmesi
Madde 49 - 1. ‹ncelenmekte olan iﬂler hakk›nda lüzum
görülen her türlü evrak getirtilebilece¤i ve bilgi istenebilece¤i gibi, tamamlay›c› veya ayd›nlat›c› bilgiler al›nmak
üzere ilgili dairelerden veya uygun görülecek di¤er yerlerden yetkili memur ve uzmanlar da ça¤›r›labilir.
2. ‹stenen bilgi ve belgeler Devletin güvenli¤ine ve yüksek menfaatlerine veya Devletin güvenli¤i ve yüksek
menfaatleriyle birlikte yabanc› devletlere de iliﬂkin ise,
ilgili makam, gerekçesini bildirmek suretiyle sözkonusu
bilgi ve belgeleri vermeyebilir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

(*) Bendin önceki ﬂekli: “‹mtiyaz verilmesine iliﬂkin sözleﬂme ve ﬂartlaﬂmalar›,”

‹dari ‹ﬂlerin Görüﬂülmesi
Madde 47 - Dairelerle kurullar›n toplant›lar›nda üye veya tetkik hâkimlerinin aç›klamalar› dinlendikten sonra
iﬂlerin görüﬂülmesine geçilir. Konular ayd›nlan›nca göreve ve usule iliﬂkin meseleler varsa ilk önce bunlar ve
s›rayla di¤er meseleler karara ba¤lan›r.
Kanun Ve Tüzük Tasar›lar› ‹le Kamu Hizmetleri ‹le
‹lgili ‹mtiyaz ﬁartlaﬂma Ve Sözleﬂmelerinin Görüﬂülmesi
Madde 48 - (De¤iﬂik: 4492 - 18.12.1999) (*) Dan›ﬂtay,
kanun tasar› ve teklifleri ile tüzük tasar›lar› üzerindeki
incelemesini kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz ﬂartlaﬂma
ve sözleﬂmeleri hakk›nda düﬂüncesini bildirmeyi, geliﬂ
tarihinden itibaren iki ay içinde sonuçland›rmak zorundad›r.
(*) Maddenin önceki ﬂekli:
“Görevli daire, kanun tasar› ve teklifleriyle tüzük tasar›lar› üzerindeki incelemesini Dan›ﬂtaya geliﬂ tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçland›rmak zorundad›r. Kanun tasar› ve teklifleriyle tüzük tasar›lar› görevli daire d›ﬂ›nda
baﬂka bir daire veya kurulda bir daha görüﬂülmez.”
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◊ ‹YUK md. 20

Görüﬂmelerin ‹daresi
Madde 50 - Baﬂkan, görüﬂmeleri idare eder ve oya sunulacak hususlar› belirler. Göreve ve usule ait meselelerde
az›nl›kta kalanlar, iﬂin esas› hakk›nda oylar›n› kullanmak
zorundad›rlar.
◊ ‹YUK md. 22

Kararlar
Madde 51 - Kararlarda, toplant›ya kat›lanlar›n ad ve soyadlar›, iﬂin konusu, verilen kararlar›n gerekçeleri, az›nl›kta kalanlar›n görüﬂleri ve karar tarihi belirtilir. Kararlar, toplant›ya kat›lan Baﬂkan ve üyeler taraf›ndan imzalan›r.
◊ ‹YUK md. 23
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Baﬂkanl›k Kurulunun Görevleri
Madde 52 - 1. Baﬂkanl›k Kurulu:
a) Üyelerin dairelere ayr›lmalar›n›,
b) Zorunluk halinde daire baﬂkanlar›n›n ve üyelerin dairelerinin de¤iﬂtirilmesini,
c) 37 nci ve 44 üncü maddelere göre daireler aras›nda iﬂ
da¤›l›m›n›,
d) Dan›ﬂtay daireleri aras›nda ç›kan görev uyuﬂmazl›klar›n›,
e) (Ek: 3619 - 22.3.1990) Ayr› yarg› çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri aras›nda görev ve yetkiye iliﬂkin uyuﬂmazl›klarda ve ba¤lant›l› davalarda merci
tayinini,
f) Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n Kurulda görüﬂülmesini uygun
gördü¤ü iﬂleri, (*) inceler ve gere¤ine göre karar verir
veya düﬂüncesini bildirir.
2. Kurul, Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n davetiyle toplan›r.

Disiplin Kurulunun Görevleri
Madde 54 - Disiplin Kurulu:
a) Dan›ﬂtay memurlar› hakk›nda Yüksek Disiplin Kurulu görevlerini yapar.
b) Dan›ﬂtay memurlar› hakk›nda Memurin Muhakemat›
Hakk›ndaki Kanunu Muvakkat› hükümlerine göre birinci derecede karar verir.
c) Dan›ﬂtay memurlar› hakk›nda 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 226 nc› nc› maddesinin (B) bendinde yaz›l› görüﬂme ve dan›ﬂma kurulu görevini yapar.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

(*) (e) bendinin harfi 22 Mart 1990 tarih ve 3619 say›l› Kanunun 8 inci maddesi ile (f) olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
◊ Dan›ﬂtay K. 65, 66, 68, 82, 84

Yüksek Disiplin Kurulunun Görevleri
Madde 53 - Yüksek Disiplin Kurulu, bu Kanun hükümleri dairesinde Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Baﬂsavc›, baﬂkanvekillleri, daire baﬂkanlar› ve üyeler hakk›nda, disiplin kovuﬂturmas› yap›lmas›na ve disiplin cezas› uygulanmas›na karar verir ve bu Kanunla görevli k›l›nd›¤› di¤er iﬂleri görür.
◊ Dan›ﬂtay K. md. 75, 83
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BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
GÖREVLER VE HAKLAR
Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n Görevleri
Madde 55 - 1. Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Dan›ﬂtay'›n genel iﬂleyiﬂinden sorumludur. Kuruluﬂun düzenli çal›ﬂmas›n› sa¤lar. Gerekirse, ilgili daire baﬂkanlar› veya Baﬂkanl›k Kurulu ile de istiﬂare ederek lüzumlu idari tedbirleri al›r.
2. Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Dan›ﬂtay Genel Kurulu ile ‹çtihatlar› Birleﬂtirme Kuruluna, ‹dari ve vergi dava daireleri
genel kurullar›na, Yüksek Disiplin Kuruluna ve Baﬂkanl›k Kuruluna, baﬂkanl›k eder.
◊ Dan›ﬂtay K. md. 52, 66/1, 93, 95

Dan›ﬂtay Baﬂkanvekillerinin Görevleri
Madde 56 - 1. Dan›ﬂtay Baﬂkan›na ait görevlerden Dan›ﬂtay Baﬂkan› taraf›ndan verilenleri yaparlar.
2. Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n yoklu¤unda k›dem s›ras›na göre
ona vekillik ederler.
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3. Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n kat›lmad›¤› kurullara baﬂkanl›k
ederler.

dürlükler ve di¤er idari birimler Genel Sekreterin yönetim ve denetimi alt›nda bulunur.

Daire Baﬂkanlar›n›n Görevleri
Madde 57 - 1. Daire baﬂkanlar›, dairelerinde görevli bulunanlar›n görevlerine devamlar›n›, düzenli çal›ﬂmalar›n›, daire iﬂlerinin verimli bir ﬂekilde yürütülmesini ve
tetkik hâkimleri ile di¤er memurlar›n yetiﬂmelerini sa¤larlar. Görüﬂmeleri idare ederler, dahil bulunduklar› kurullar›n toplant›lar›na kat›larak düﬂüncelerini bildirirler
ve oylar›n› verirler.
2. Daire baﬂkanlar› her takvim y›l› sonunda, dairelerindeki iﬂlerin durumu ve bunlar›n yürütülmesinde aksakl›k
varsa sebepleri hakk›nda Dan›ﬂtay Baﬂkanl›¤›na bir rapor
verirler ve al›nmas›n› lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler.

Dan›ﬂtay Baﬂsavc›s›n›n Görevleri
Madde 60 - 1. Baﬂsavc›, dava dosyalar›n› uygun görece¤i görev ay›r›m›na göre savc›lara havale eder. Düﬂüncelerinin vaktinde bildirilmesini ve savc›lar ile Baﬂsavc›l›kta görevli di¤er memurlar›n devamlar›n› ve intizamla
çal›ﬂmalar›n› sa¤lar, gelen dosyalar›n kayd› ve saklanmas› ile iﬂi bitenlerin ilgili yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli tedbirleri al›r.
2. Baﬂsavc›, inceledi¤i dava dosyalar› hakk›nda düﬂüncelerini bildirir ve kanunlarla kendisine verilen di¤er görevleri yapar.
3. Baﬂsavc› her takvim y›l› sonunda, iﬂlerin durumu ve
bunlar›n yürütülmesinde aksakl›k varsa sebepleri hakk›nda Dan›ﬂtay Baﬂkanl›¤›na bir rapor verir ve al›nmas›n› lüzumlu gördü¤ü idari tedbirleri bildirir.
4. Baﬂsavc›, savc›lardan birini, idari iﬂlerde kendisine
yard›m etmekte görevlendirebilir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Üyelerin Görevleri
Madde 58 - Üyeler, bulunduklar› dairelerde baﬂkanlar
veya dahil bulunduklar› kurullarda kurul baﬂkanlar› taraf›ndan kendilerine verilen dosyalar› geciktirmeden inceleyerek görevli daire veya kurullara gerekli aç›klamalar›
yaparlar, kararlar› yazarlar, dairelerin ve üyesi bulunduklar› kurullar›n toplant›lar›na kat›l›rlar düﬂünce ve görüﬂlerini bildirirler oylar›n› verirler ve daire ile ilgili olmak
üzere verilen di¤er iﬂleri görürler.
Genel Sekreterin Görevleri
Madde 59 - 1. Genel Sekreter bu Kanunun görevli k›ld›¤› iﬂler ile Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n verece¤i idare ve yaz› iﬂlerini yürütür.
2. Dairelere ve Baﬂsavc›l›¤a ba¤l› olanlar d›ﬂ›ndaki mü-

Savc›lar›n Görevleri
Madde 61 - 1. Savc›lar, kendilerine havale olunan dosyalar› Baﬂsavc› ad›na incelerler ve düﬂüncelerini, davalarda bir ay, yürütmenin durdurulmas› isteminde iki gün
içinde gerekçeli ve yaz›l› olarak verirler. Bu süreler geçirilirse durumu sebepleriyle birlikte Baﬂsavc›ya bildirirler. Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n ve Baﬂsavc›n›n verece¤i di¤er
görevleri yerine getirir; çal›ﬂma düzeninin korunmas› ve
iﬂveriminin art›r›lmas› için Baﬂsavc›n›n alaca¤› tedbirlere uyarlar.
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2. Savc›lar, ilgili yerlerden Dan›ﬂtay baﬂkanl›¤› arac›l›¤›
ile her türlü bilgileri isteyebilecekleri gibi iﬂlem dosyalar›n› da getirtebilirler.
3. Dava daireleri ile idari ve vergi dava daireleri genel
kurullar›nca gerekli görüldü¤ü takdirde, Dan›ﬂtay savc›lar›, önceden haber verilmek suretiyle, düﬂüncelerini
sözlü olarak da aç›klarlar.

ve iﬂlerin belirli sürelerde sonuçland›r›lmas›na iliﬂkin hükümler Dan›ﬂtay ‹çtüzü¤ünde gösterilir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Tetkik Hakimlerinin Görevleri
Madde 62 - 1. Tetkik hâkimleri Dan›ﬂtay baﬂkan›n›n,
daire ve kurul baﬂkanlar›n›n kendilerine havale ettikleri
iﬂleri inceleyerek daire veya görevli kurula gerekli aç›klamalar› yaparlar. Kendi düﬂünce ve görüﬂlerini sözlü ve
yaz›l› olarak bildirirler, karar taslaklar›n› yazarlar, gerekli tutanaklar› düzenler ve Dan›ﬂtay Baﬂkan›, kurul baﬂkan› ve daire baﬂkan›n›n verecekleri di¤er görevleri yerine
getirirler.
2. Her daire ve kurulda, o daire veya kurul baﬂkan›nca
birinci s›n›fa ayr›lm›ﬂ bir tetkik hâkimi, memurlar›n görevlerine devamlar›n›, yetiﬂmelerini ve verimli bir biçimde çal›ﬂmalar›n›, idare, dosya ve di¤er yaz› iﬂleri ile tebligat iﬂlerinin gcikmeden ve düzenli olarak yürütülmesini, Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n, daire ve kurul baﬂkan›n›n verece¤i di¤er iﬂleri yapmakla görevlendirilir.
Görevlerin Uygulanma ﬁekli
Madde 63 - Dan›ﬂtay meslek mensuplar›n›n ve tetkik hâkimleri ile savc›lar›n yukar›daki maddelerde yaz›l› görevlerinin uygulanmas›na idari daire ve kurullar›n çal›ﬂma usullerinin düzenlenmesine ve 7 nci maddede yaz›l›
müdürlükler, bürolar ve kalemlerin görevlerinin ifas›na
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Baﬂkan, Baﬂsavc› Ve Üyelerin Ayl›klar› Ve Ödenekleri
‹le Di¤er Mali Haklar›
Madde 64 - Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Dan›ﬂtay Baﬂsavc›s›,
Baﬂkanvekilleri, daire baﬂkanlar› ve üyelerine ayl›k, ödenek, mali, sosyal ve di¤er özlük haklar› bak›m›ndan s›ras›yla Yarg›tay Birinci Baﬂkan›, Cumhuriyet Baﬂsavc›s›,
birinci baﬂkanvekilleri, daire baﬂkanlar› ve üyeleri hakk›ndaki kanun hükümleri uygulan›r.
Yurt D›ﬂ›na Gönderilme
Madde 65 - 1. Dan›ﬂtay meslek mensuplar›, idare ve vergi hukuku alan›nda bilimsel araﬂt›rmalar yapmak ve
mesleki incelemelerde bulunmak amac›yla ayl›k ve ödenekleri, hakiki yol masraflar› ve gündelikleri verilmek ve
bir y›l› geçmemek ﬂart›yla idari yarg› sisteminin uyguland›¤› yabanc› memleketlere Baﬂkanl›k Kurulunun karar› ile gönderilebilirler.
2. Yurt d›ﬂ›na gönderilecek Dan›ﬂtay baﬂkan›, Baﬂsavc›s›, baﬂkanvekilleri, daire baﬂkanlar› ve üyelerin seçimleri ile di¤er esaslar haz›rlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Baﬂka ‹ﬂ Ve Görev Kabul Etme
Madde 66 - 1. Dan›ﬂtay meslek mensuplar›, ilmi araﬂt›rma ve yay›nlarda bulunabilirler; dan›ﬂtay baﬂkan›n›n izni ile kurumlar›ndan yolluk almaks›z›n davet edildikleri
yurt içi ve yurt d›ﬂ› kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplant›larla, bilim ve meslekleri ile ilgili di¤er toplant›lara kat›labilirler. Onbeﬂ güne kadar olan
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izinler Dan›ﬂtay Baﬂkan›nca, onbeﬂ günü aﬂan izinler
Baﬂkanl›k kurulunca verilir.
2. Dan›ﬂtay meslek mensuplar› birinci f›kradaki hallerde
Baﬂkanl›k Kurulu karar›yla görevli olarak gönderilebilir.
3. Yukar›daki f›krada yaz›l› olan Dan›ﬂtay meslek mensuplar› esas görevleri yan›nda Baﬂkanl›k Kurulunun karar›yla yüksekö¤retim kurumlar›nda ders ve konferans
verebilirler.

disiplin kovuﬂturmas› yap›lmas›na yer olup olmad›¤›na
karar verir.
2. Kurul, disiplin kovuﬂturmas›na karar verirse, Kurul d›ﬂ›ndaki daire baﬂkanlar› ve üyeler aras›ndan seçece¤i üç
kiﬂiyi soruﬂturma yapmakla görevlendirir. Haklar›nda isnatta bulunulanlar, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ise,
Kurulun bu husustaki toplant›lar›na kat›lamazlar. Bunlar›n yerleri 20 nci maddedeki usule göre doldurulur.

ALTINCI BÖLÜM
D‹S‹PL‹N KOVUﬁTURMASI
Disiplin Kovuﬂturmas›
Madde 67 - Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Baﬂsavc›s›, baﬂkanvekilleri, daire baﬂkanlar› ve üyelerin, yüksek hâkimlik vakar
ve ﬂerefi ile ba¤daﬂmayan veya hizmetin aksamas›na yol
açan hal ve hareketleri görülür veya ö¤renilirse haklar›nda bu Kanun hükümleri uyar›nca disiplin kovuﬂturmas›
yap›l›r.

Soruﬂturman›n ﬁekli
Madde 70 - 1. Soruﬂturma yapmakla görevlendirilenler,
ilgiliye isnat olunan hal ve hareketi bildirerek savunmas›n› al›rlar, lüzum gördükleri kimseleri yeminle dinler,
konu ile ilgili bilgileri toplar ve sübut delillerini tespit
ederler
2. Bütün daire, kurum ve kuruluﬂlar ile gerçek ve tüzelkiﬂiler, sorulan hususlara cevap vermek ve di¤er istekleri yerine getirmek zorundad›rlar. Ancak 49 uncu madde
hükmü sakl›d›r.

Yüksek Disiplin Kuruluna ‹ntikal Ettirilmesi
Madde 68 - Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Baﬂsavc›, baﬂkan vekilleri, daire baﬂkanlar› ve üyeleri yukar›daki maddede yaz›l›
hal ve hareketlerinin görülmesi veya ö¤renilmesi halinde
konunun Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettilirlesi
Baﬂkanl›k Kurulu taraf›ndan duruma göre takdir edilir ve
karara ba¤lan›r.

Rapor Verilmesi
Madde 71 - Soruﬂturmay› yapanlar yapt›klar› soruﬂturmalar› ve elde ettikleri bilgi ve delilleri gösteren ve bunlara göre disiplin cezas› verilmesine yer olup olmad›¤›
hakk›ndaki kanaatlerini belirten bir rapor haz›rlarlar ve
belgeleri bu rapora ba¤larlar.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Disiplin Kovuﬂturmas› Karar›
Madde 69 - 1. Yüksek Disiplin Kurulu, eldeki bilgi ve
delillere ve isnat olunan hal ve hareketin niteli¤ine göre

Rapor Üzerine Yap›lacak ‹ﬂlem
Madde 72 - 1. Yukar›daki madde gere¤ince haz›rlanan
rapor, Yüksek disiplin Kuruluna verilir. Bu Kurula, soruﬂturmay› yapm›ﬂ olanlar kat›lamazlar.
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2. Kurul Baﬂkan›, soruﬂturma sonucunu ilgiliye yaz›l›
olarak bildirir ve beﬂ günden az olmamak üzere tayin
edece¤i süre içinde yaz›l› savunmas›n› vermeye davet eder.
3. Kurul Baﬂkan›, soruﬂturma dosyas›n› üyelerin birine
havale eder.
4. Kurul, iﬂi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruﬂturman›n geniﬂletilmesine veya derinleﬂtirilmesine karar
verir.
5. ‹lgili, bu dosyay› raportör üyenin huzurunda inceleyebilir.

kendisine tebli¤ tarihinden itibaren onbeﬂ gün içinde bu
karara karﬂ› dava açabilir. Bu davalar, savunmalar›n al›nd›¤› veya cevap sürelerinin geçti¤i tarihten itibaren üç ay
içinde karara ba¤lan›r. Çal›ﬂmaya ara verme süresi hesaba kat›lmaz.
2. Dava sonuçlan›ncaya kadar ilgililerden boﬂalan yerler
doldurulmaz.
3. Yüksek Disiplin Kurulunda karar vermiﬂ veya soruﬂturmay› yapm›ﬂ olanlar, disiplin cezalar›na iliﬂkin davalar›n görüﬂülmesine kat›lamazlar.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Disiplin Cezalar›
Madde 73 - 1. Yüksek disiplin Kurulu isnat olunan hal
ve hareketi sabit görmezse dosyan›n iﬂlemden kald›r›lmas›na karar verir.
2. Kurul, bu hal ve hareketleri sabit gördü¤ü takdirde
bunlar›n mahiyetine ve a¤›rl›¤›na göre, ilgilinin uyar›lmas›n› veya hizmet süresine göre istifa etmeye veya
emeklili¤ini istemeye davet edilmesini karar alt›na al›r.
3. Kurul karar› Dan›ﬂtay Baﬂkan› hakk›nda ise, vekili, di¤erleri hakk›nda ise Dan›ﬂtay Baﬂkan› taraf›ndan ilgiliye
tebli¤ edilir.

◊ Dan›ﬂtay K. md. 86

YED‹NC‹ BÖLÜM
CEZA KOVUﬁTURMASI

Kararlar›n Yerine Getirilmesi
Madde 74 - ‹lgili, emeklili¤ini istemeye veya istifa etmeye daire olan karara, tebli¤ tarihinden itibaren bir ay
içinde uymazsa istifa etmiﬂ say›l›r. Bir ayl›k süre içinde
ilgili izinli say›l›r.
Disiplin Karar› Aleyhine Dava Aç›lmas›
Madde 75 - 1. ‹lgili, Yüksek Disiplin Kurulu karar›n›n

Soruﬂturma
Madde 76 - 1. Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Baﬂsavc›, baﬂkanvekilleri, daire baﬂkanlar› ve üyelerin görevlerinden do¤an
veya görevleri s›ras›nda iﬂlemiﬂ bulunduklar› suçlardan
dolay›, Dan›ﬂtay Baﬂkan›n›n seçece¤i bir daire baﬂkan›
ile iki üyeden oluﬂan bir kurul taraf›ndan ilk soruﬂturma
yap›l›r.
2. Dan›ﬂtay Baﬂkan› hakk›nda soruﬂturma, kendisinin kat›lmayaca¤› Baﬂkanl›k Kurulunca seçilecek bir daire baﬂkan› ile iki üyeden oluﬂan bir kurul taraf›ndan yürütülür.
3. Kurul, soruﬂturma sonunda düzenleyece¤i fezlekeyi
ve buna iliﬂkin evrak› Dan›ﬂtay Baﬂkan›na, soruﬂturma
Dan›ﬂtay Baﬂkan› hakk›nda ise fezlekeyi ve evrak› baﬂkanvekiline verir. Bu husustaki dosya Dan›ﬂtay Baﬂkan›
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veya vekili taraf›ndan gerekli karar verilmek üzere ‹dari
‹ﬂler Kurulu Baﬂkanl›¤›na tevdi edilir. Bu Kurulun verece¤i kararlar san›¤a ve varsa ﬂikâyetçiye tebli¤ olunur.
4. Yarg›laman›n men'i karar› kendili¤inden ve son soruﬂturman›n aç›lmas›na dair kararlar itiraz üzerine ‹dari ‹ﬂler Kurulu Baﬂkan ve üyelerinin kat›lmayaca¤› Dan›ﬂtay
Genel Kurulunda incelenir.
5. Dan›ﬂtay Genel Kurulunun bu toplant›lar›nda yeter say› en az otuzbirdir. Toplant›da haz›r bulunanlar çift say›da ise en k›demsiz üye toplant›ya kat›lmaz.

n› veya vekili taraf›ndan Cumhuriyet Baﬂsavc›s›na gönderilir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

‹tiraz Süresi
Madde 77 - 76 nc› madde hükümlerine göre birinci derecede verilen kararlara itiraz süresi bu karar›n san›¤a
veya ﬂikâyetçiye tebli¤ tarihinden itibaren on gündür.
Görevli Kurullarda ‹nceleme
Madde 78 - 1. Yukar›daki maddelerde yaz›l› kurullarda
inceleme evrak üzerinde yap›l›r. San›klar, soruﬂturma
dosyalar›n› son soruﬂturman›n aç›lmas›na dair karar›n
tebli¤i üzerine, karar› veren kurulun tetkik hâkiminin gözetimi alt›nda inceleyebilirler.
2. Kararlar, kurulun tetkik hâkimi taraf›ndan Tebligat
Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebli¤ edilir.

Karara Kat›lamayacak Olanlar
Madde 80 - Soruﬂturma yapanlar, soruﬂturmalar üzerine
karar verecek olan kurullar›n toplant›lar›na kat›lamazlar.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Uygulanaca¤›
Haller
Madde 81 - 1. Yukardaki maddeler hükümlerine göre
yap›lacak soruﬂturmalar ile verilecek kararlarda, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun soruﬂturmaya iliﬂkin hükümleri uygulan›r.
2. Soruﬂturma kurullar› sorgu hâkiminin yetkilerini haizdir.
ﬁahsi Suçlar›n Kovuﬂturma Usulü
Madde 82 - 1. Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Baﬂsavc›, baﬂkanvekilleri, daire baﬂkanlar› ve üyelerin ﬂahsi suçlar›n›n takibinde Yarg›tay Baﬂkan›, Cumhuriyet Baﬂsavc›s› ve üyelerinin ﬂahsi suçlar›n›n takibi ile ilgili hükümler uygulan›r.
2. 1402 say›l› S›k›yönetim Kanunu gere¤ince, Dan›ﬂtay
Baﬂkan›, baﬂkanvekilleri, Dan›ﬂtay Baﬂsavc›s› ve daire
baﬂkanlar› ile üyeler hakk›nda kovuﬂturma yap›lmas›
Baﬂkanl›k Kurulunun iznine tabidir.

Soruﬂturma Dosyas›n›n Yarg› Yerlerine Gönderilmesi
Madde 79 - 76 nc› madde gere¤ince verilen son soruﬂturman›n aç›lmas›na dair kararlar üst kurulca onanmak
veya itiraz olunmamak suretiyle kesinleﬂtikten sonra, soruﬂturma dosyas›, gere¤i yap›lmak üzere Dan›ﬂtay baﬂka-

SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM
GÖREV‹N SONA ERMES‹
Hüküm Giyme Hali
Madde 83 - 1. Dan›ﬂtay meslek mensuplar›ndan birinin
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a¤›r hapis, kas›tl› bir suçtan dolay› alt› ay veya daha fazla hapis cezas› ile kesin olarak hüküm giymesi halinde,
görevi kendili¤inden sona erer.
2. Kas›tl› bir suçtan dolay› alt› aydan aﬂa¤› hapis cezas›
ile hüküm giyme halinde bu suç, mesle¤in vakar ve ﬂerefini bozan veya mesle¤e karﬂ› genel sayg› ve güveni gideren nitelikte görülürse, ilgilinin meslekten ç›kar›lmas›
gerekip gerekmedi¤ine Yüksek Disiplin Kurulu taraf›ndan karar verilir.

2. Ara verme süresi içinde çal›ﬂmak üzere; bir daire baﬂkan› ile dört üyeden ve bir yedek üyeden oluﬂan bir nöbetçi daire kurulur. Yedek üye ayn› zamanda Genel Sekreterlik görevini yapar.
3. Bu dairenin baﬂkan› ile üyeleri, Dan›ﬂtay dairelerinin
baﬂkan ve üyeleri aras›ndan karma olarak baﬂkanl›k kurulu taraf›ndan seçilir. Ayr›ca lüzumu kadar savc› ve tetkik hâkimi görevlerine devam ederler.
4. Çal›ﬂmaya ara verme süresi içinde görevli olarak kalanlar hariç olmak üzere Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Baﬂsavc›,
baﬂkanvekilleri, daire baﬂkanlar› ve üyeler ile savc›lar ve
tetkik hâkimleri çal›ﬂmaya ara verirler. Bu süre içinde
dan›ﬂtay Baﬂkan›na, nöbetçi daire baﬂkan› vekâlet eder.
5. Dan›ﬂtay'da çal›ﬂan di¤er memurlar çal›ﬂmaya devam
ederler. Ancak çal›ﬂmaya ara verme süresi içinde iﬂin
icaplar›na göre görevde kalmalar› lüzumlu görülmeyen
memurlar kanuni izinlerini kullan›rlar.
6. Çal›ﬂmaya ara verme süresi içinde görevleri baﬂ›nda
kalanlar›n y›ll›k izin haklar› sakl›d›r.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Sa¤l›k Bak›m›ndan Görevin Yerine Getirilememesi
Madde 84 - Görevinin sa¤l›k bak›m›ndan yerine getiremeyece¤i tam teﬂekküllü resmi sa¤l›k kurulu raporuyla
kesin olarak anlaﬂ›lan Dan›ﬂtay meslek mensuplar›n›n
görevine son verilmesine Baﬂkanl›k Kurulunca karar verilir.
Dava Hakk›
Madde 85 - 83 üncü maddenin ikinci f›kras› ile 84 üncü
maddeye göre görevlerine son verilen ilgililerin bu kararlara karﬂ› açacaklar› davalarda 75 inci madde hükümleri uygulan›r.
◊ Dan›ﬂtay K. md. 75

DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEﬁ‹TL‹ HÜKÜMLER
Çal›ﬂmaya Ara Verme
Madde 86 1. (De¤iﬂik: 5219 - 14.7.2004 / m.12 – Yürürlük
1.1.2005) (*) Dan›ﬂtay daireleri her sene a¤ustosun birinden eylülün beﬂine kadar çal›ﬂmaya ara verirler.
60

(*) F›kran›n 1 Ocak 2005 tarihine kadar yürürlükte olan ﬂekli: “Dan›ﬂtay daireleri her sene Temmuz ay›n›n yirmisinden Eylül ay›n›n alt›s›na kadar çal›ﬂmaya ara verirler.”
◊ ‹YUK. md. 61, HUMK md.177

Nöbetçi Dairenin Görece¤i ‹ﬂler
Madde 87 - Nöbetçi daire, çal›ﬂmaya ara verme süresi
içinde aﬂa¤›da yaz›l› iﬂleri görür:
a) Kanun tasar› ve teklifleri ile tüzük tasar›lar› hariç olmak üzere hükümetçe verilecek ivedi veya kanunen belli süre içinde karara ba¤lanmas› gereken iﬂler,
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b) Yürütmenin durdurulmas›na veya delillerin tespitine
ait iﬂler,
c) Tutuklu memurlar hakk›nda Memurin Muhakemat›
Hakk›nda Kanunu Muvakkat› hükümlerine göre Dan›ﬂtaya
gelen iﬂler.

natta bulunanlar hakk›nda kamu davas› aç›lmas›n› Cumhuriyet Savc›l›¤›ndan ister.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

◊ IYUK. md. 27, 58, 62

Tasnif Ve Yay›n Bürosu
Madde 88 - 1. Dan›ﬂtay daireleri ve kurullar› taraf›ndan
verilen kararlar›n ve mevzuat›n tertip ve tasnifini yapmak, kitapl›¤›n düzenlenmesini sa¤lamak, Dan›ﬂtay Dergisinin yay›mlanmas› iﬂini yürütmek ve kamu hukuku ile
ilgili bilimsel yay›nlar› takip etmek üzere, bir büro kurulur.
2. Bu büronun kuruluﬂ ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir.
◊ Maddede sözü edilen Yönetmelik 22.12.1967 tarih ve 12783 say›l› Resmi
Gazete’de yay›nlanm›ﬂt›r.

Gizli Bilgileri Aç›klama
Madde 89 - Dan›ﬂtay meslek mensuplar› ile Dan›ﬂtay
tetkik hâkimleri ve savc›lar› kamu hizmetleriyle ilgili
gizli bilgileri, görevlerinden ayr›lm›ﬂ olsalar bile aç›klayamazlar.
‹snat Ve ‹ftiralara Karﬂ› Korunma
Madde 90 - Dan›ﬂtay meslek mensuplar› hakk›nda ihbar
ve ﬂikâyetlerin inceleme, soruﬂturma veya yarg›lama sonunda sabit olmad›¤› ve bir isnad›n gareze binaen veya
hakaret kasd›yla yap›ld›¤› veya uydurma bir isnat mahiyetinde oldu¤u anlaﬂ›ld›¤› takdirde, Dan›ﬂtay Baﬂkan› is62

Çal›ﬂma Saatleri Ve ‹zinler
Madde 91 - (De¤iﬂik: 3619 - 22.3.1990) Dan›ﬂtayda haftal›k çal›ﬂma süresi ve Dan›ﬂtay meslek mensuplar›n›n
mazeret, hastal›k ve ayl›ks›z izinleri yönünden Devlet
memurlar› Kanunu hükümleri uygulan›r.
Dosyalar›n Ve Di¤er Evrak›n Saklanmas›
Madde 92 - Dava dosyalar›yla di¤er evrak›n Dan›ﬂtayda
saklanma süreleri, yok edilme usulleri ve Dan›ﬂtay Arﬂivine iliﬂkin di¤er hususlar ç›kar›lacak bir yönetmelikle
düzenlenir.
◊ Maddede sözü edilen Yönetmelik 21.2.1984 tarih ve 18139 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›ﬂt›r.

Bütçe
Madde 93 - 1. Dan›ﬂtay genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir.
2. Bütçenin ita amiri Dan›ﬂtay Baﬂkan›d›r. Muhasebe iﬂleri Dan›ﬂtay nezdinde kurulacak muhasebe teﬂkilat› taraf›ndan yürütülür.
3. Yasama meclislerindeki bütçe görüﬂmelerinde Dan›ﬂtay› Baﬂkan veya görevlendirece¤i kimse temsil eder.
K›yafet
Madde 94 - Dan›ﬂtay meslek mensuplar› ile Dan›ﬂtay
tetkik hâkimleri ve Dan›ﬂtay Savc›lar›n›n resmî k›yafetlerinin ﬂekli ve bunlar›n giyilme zaman ve yerleri bir yönetmelikle düzenlenir.
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◊ Maddede sözü edilen Yönetmelik 14.10.1971 tarih ve 13986 say›l› Resmi

rine verilirler. Bunlara ait kadrolar Adalet Bakanl›¤› taﬂra teﬂkilat› mahkemeler bölümüne eklenir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Gazete’de yay›nlanm›ﬂt›r.
‹dare Mahkemeleri K›yafet Yönetmeli¤i ise 19.8.1982 tarih ve 17782 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r.

Bas›na Bilgi Verme
Madde 95 - Bas›na, haber ajanslar›na, radyo ve televizyona Dan›ﬂtayla ilgili bilgi ve demeçler, Dan›ﬂtay Baﬂkan› veya yetkili k›laca¤› bir görevli taraf›ndan verilebilir.
ONUNCU BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Kald›r›lan Hükümler
Madde 96 - 521 say›l› Dan›ﬂtay Kanunu ile bunun ek ve
tadilleri yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Ek Madde 1 - (Ek :3619 - 22.3.1990) ‹ki dava dairesinin görevine iliﬂkin davalar,ilgili dava dairesinin iste¤i
üzerine o dava dairelerinin birlikte yapacaklar› toplant›da karara ba¤lan›r. Bu toplant›ya daire baﬂkanlar›ndan
k›demlisi baﬂkanl›k eder. Toplanma ve görüﬂme yeter say›s› dokuzdur. Kararlar oy çoklu¤uyla verilir. Bu davalar, davan›n aç›ld›¤› dairenin esas ve karar numaralar›n›
al›r.
Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte
Dan›ﬂtayda görevli ve 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununa tabi memurlardan ihtiyaç fazlas› olanlar, bölge
idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde görevlendirilmek üzere Adalet Bakanl›¤› em64

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte
Dan›ﬂtayda görevli bulunan baﬂkâtiplerin unvan "yaz› iﬂleri müdürü" olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bu de¤iﬂiklik sebebi
ile yeniden atanmalar› gerekmez. Yeni unvanlar›, yan
ödeme kararnamesinde yer al›ncaya kadar eski unvanlar› üzerinden yan ödeme almaya devam ederler.
Geçici Madde 3 - Yürürlükten kald›r›lan 521 say›l› Dan›ﬂtay Kanunu ile ek ve de¤iﬂikliklerine göre ç›kar›lm›ﬂ
bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna ayk›r› olmayan hükümleri ç›kar›lacak tüzük, içtüzük ve yönetmelikler yürürlü¤e girinceye kadar uygulanmaya devam
olunur.
Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlü¤e girmesinden
önce baﬂlayan müracaat ve dava süreleri hakk›nda 521
say›l› Dan›ﬂtay Kanununun ilgili hükümleri uygulan›r.
Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce Dan›ﬂtaya aç›lm›ﬂ bulunan davalar Dan›ﬂtay'da
bak›larak sonuçland›r›l›r.
Geçici Madde 6 - Daha önce Dan›ﬂtay›n görev alan›nda
olup Bölge ‹dare Mahkemeleri, ‹dare Mahkemeleri ve
Vergi Mahkemelerinin Kuruluﬂu ve Görevleri Hakk›nda
Kanun ile bu mahkemelerin görevine giren konularla ilgili davalar, bu mahkemeler göreve baﬂlay›ncaya kadar
Dan›ﬂtayda aç›lmaya devam olunur. Bu davalar Dan›ﬂtayca sonuçland›r›l›r.
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Geçici Madde 7 - Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte
Birinci Mürettep Daire, Yedinci Daire ve Onuncu Dairede mevcut bulunan memur hukuku ile ilgili dosyalar
Üçüncü Daireye devredilir ve bu Dairece sonuçland›r›l›r.

te, Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Baﬂsavc›s› ve daire baﬂkanlar›n›n
baﬂkanl›k s›fatlar› sona erer. Ancak; geçici 14 ncü madde gere¤ince atamalar yap›l›ncaya kadar baﬂkanl›k görevleri devam eder.

Geçici Madde 8 - Yürürlükten kald›r›lan 521 say›l› Dan›ﬂtay Kanunu ile ek ve de¤iﬂiklikleri gere¤ince kurulmuﬂ bulunan daire ve kurullarda mevcut iﬂlerin bu Kanuna göre görevlendirilen daire ve kurullara da¤›t›m›, ayr›ca karar verilmesine yer kalmaks›z›n, daire kurullar›n›n
oluﬂmas›ndan itibaren onbeﬂ gün içinde tamamlan›r.

Geçici Madde 14 - 1. Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren otuz gün içinde, Dan›ﬂtayda mevcut boﬂ
üyelik kadrolar› bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olanlar aras›ndan, en az dörtte üçü idari yarg› hâkim ve savc›lar›ndan olmak üzere Hâkimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulunun boﬂ üyelikler için gösterece¤i iki kat aday
aras›ndan Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan seçim yap›lmak suretiyle doldurulur.
2. Birinci f›kradaki seçimi izleyen onbeﬂ gün içinde Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Baﬂsavc›s›, baﬂkanvekilleri ve daire baﬂkanlar› Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunun Dan›ﬂtay üyelerinden gösterece¤i ikiﬂer aday aras›ndan bir defaya mahsus olmak üzere Cumhurbaﬂkan›nca seçilir.
3. Dan›ﬂtay üyelerinin dairelere da¤›l›m›, ikinci f›kradaki süre içinde Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunun
önerisi üzerine bir defaya mahsus olarak Cumhurbaﬂkan›nca yap›l›r.
4. Cumhurbaﬂkan›, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunun önerisi üzerine, kuruluﬂ halinde bulunan bölge idare mahkemeleri baﬂkanl›klar›na bir defaya mahsus olmak
üzere Dan›ﬂtay üyeleri aras›ndan atama yapabilir. Bu suretle bölge idare mahkemeleri baﬂkanl›klar›na atananlar,
bu görevlerde dört y›l süre ile hizmet görürler. Bu süre,
ilgilinin iste¤i üzerine uzat›labilir. Bu f›kraya göre ata-
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Geçici Madde 9 - ‹dari ‹ﬂler, Baﬂkanl›k Kurulu, Yüksek
Disiplin ve Disiplin Kurullar›n›n seçimleri daire kurullar›n›n oluﬂmas›ndan itibaren onbeﬂ gün içinde yap›l›r.
Geçici Madde 10 - Çeﬂitli kanunlarda Dan›ﬂtay Genel
Kurulunda görüﬂülerek karara ba¤lanaca¤› yaz›l› iﬂler,
bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra Dan›ﬂtay
‹dari ‹ﬂler Kurulunca görüﬂülerek karara ba¤lan›r.
Geçici Madde 11 - Hâkimler Kanununda idari yarg› hâkim ve savc›lar› ile ilgili düzenlemeler yap›l›ncaya kadar
bu Kanunda sözü geçen birinci s›n›fa ayr›lm›ﬂ idari yarg› hâkim ve savc›lar› ibaresi birinci derece kadroyu alm›ﬂ
idari yarg› hâkim ve savc›lar› anlam›na gelir.
Geçici Madde 12 - Anayasa Mahkemesi ve Say›ﬂtay kanunlar›nda gerekli düzenlemeler yap›l›ncaya kadar 1903
say›l› Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddelerine göre yarg›
ödene¤inin verilmesine devam olunur.
Geçici Madde 13 - Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarih66
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nanlar, Dan›ﬂtay üyeli¤i s›fat›n›, kadrosunu, ayl›k ve
ödene¤i ile her türlü özlük haklar›n› muhafaza ederler.
Bunlar›n ayl›k ve ödenekleri ile di¤er her türlü mali ve
sosyal haklar›n›n Dan›ﬂtay bütçesinden ödenmesine devam olunur.
5. Yukar›daki f›kraya göre bölge idare mahkemeleri baﬂkanl›klar›na atananlar›n, her ne suretle olursa olsun bu
görevlerinden ayr›ld›klar› tarihte Dan›ﬂtay kadro cetvelindeki kadrolar› iptal edilmiﬂ say›l›r.

nin (1) numaral› f›kras›ndaki beﬂ y›ll›k hizmet süresi iki
y›l olarak uygulan›r. Bu atamalarda Baﬂkanl›k Kurulunun olumlu görüﬂü al›n›r.

Geçici Madde 15 - Vergiler Temyiz Komisyonu Baﬂkanl›¤›, daire baﬂkanl›¤› veya üyeli¤i yapm›ﬂ olanlar›n
521 say›l› Dan›ﬂtay kanununun 1740 say›l› Kanunla de¤iﬂtirilen 8 nci maddesiyle tan›nan Dan›ﬂtay üyeli¤ine seçilme haklar› sakl›d›r.

Geçici Madde 21.- (Ek: 5183 - 2.6.2004 / m.16) Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren dört y›l süre ile
Dan›ﬂtay tetkik hakimli¤ine yap›lacak atamalarda, 2575
say›l› Kanunun 11 inci maddesinin (1) numaral› f›kras›ndaki beﬂ y›ll›k hizmet süresi aranmaz.

Geçici Madde 16 - Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren beﬂ y›l süre ile, Dan›ﬂtay tetkik hâkimli¤ine
ve Dan›ﬂtay savc›l›¤›na yap›lacak atamalarda, Kanunun
11 inci maddesinin birinci f›kras›ndaki beﬂ y›ll›k hizmet süresi aranmaz.

Geçici Madde 22.- (Ek: 5183 - 2.6.2004 / m.16) Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak Dan›ﬂtayda aç›lm›ﬂ bulunan ve bu Kanunla
idare mahkemeleri görevleri kapsam›na al›nan davalar
Dan›ﬂtayda sonuçland›r›l›r.

Geçici Madde 17 - Bu Kanunun uygulanmas›nda,
27.10.1980 tarih ve 2324 say›l› Anayasa Düzeni Hakk›nda Kanun hükümleri sakl›d›r.

Yürürlük
Madde 97 - Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
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Geçici Madde 18 - (Ek: 3619 - 22.3.1990) ‹dari ‹ﬂler kurulunda bulunan tüzük tasar›lar›yla ilgili dosyalar, Dan›ﬂtay Baﬂkanl›¤›nca derhal Baﬂbakanl›¤a gönderilir.
Geçici Madde 19 - (Ek: 4575 - 2.6.2000) Bu Kanunun
yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren üç y›l süre ile Dan›ﬂtay
tetkik hâkimli¤ine yap›lacak atamalarda, 11 inci madde68

Geçici Madde 20.- (Ek: 5183 - 2.6.2004 / m.16) Bu Kanunla yap›lan de¤iﬂiklikler nedeniyle Dan›ﬂtay ikinci Dairesinde bulunan dosyalar Birinci Daireye, Onuncu Dairenin görev alan›ndan ç›kar›lan dava ve iﬂlere iliﬂkin
dosyalar Onüçüncü Daireye, ayr›ca bir karar verilmesine
gerek olmaks›z›n devredilir.

Yürütme
Madde 98 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6.1.1982 TAR‹HL‹ VE 2575 SAYILI ANA KANUNA
‹ﬁLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1- 22.3.1990 tarihli ve 3619 say›l› Kanunun geçici maddesi:
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Geçici Madde
Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte belediyeler ile il
özel idarelerinin seçimle gelen organlar›n›n organl›k s›fatlar›n› kaybetmeleri talebiyle Dan›ﬂtay d›ﬂ›ndaki idari
yarg› mercilerine intikal etmiﬂ dosyalar, herhangi bir karar verilmeksizin onbeﬂ gün içinde Dan›ﬂtaya gönderilir.
2- 2.6.2000 tarihli ve 4575 say›l› Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde 1
Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce ilk derece
mahkemesi olarak Dan›ﬂtayda aç›lm›ﬂ bulunan ve bu Kanunla idare mahkemelerinin görevleri kapsam›na al›nan
davalar Dan›ﬂtayda sonuçland›r›l›r.
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