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DANIfiTAY ‹ÇTÜZÜ⁄Ü
(31.1.2002 gün ve 24657 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r)

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu ‹çtüzük, Dan›fltay meslek mensuplar› ile
savc›lar ve tetkik hakimlerinin görevlerinin yerine getirilmesine, idari daire ve kurullar›n çal›flma usullerine,
idari hizmetleri e ilgili müdürlükler, bürolar ve kalemlerin görevlerinin yürütülmesine ve ifllerin belirli sürelerde
sonuçland›r›lmas›na iliflkin hususlar› düzenler.
K›saltma ve tan›mlar
Madde 2- Bu ‹çtüzükte geçen;
Baflkan : Dan›fltay Baflkan›,
Baflsavc› : Dan›fltay Baflsavc›s›,
Baflkanvekili : Dan›fltay baflkanvekilleri,
Daire baflkan› : Dan›fltay daire baflkanlar›,
Üye : Dan›fltay üyeleri,
Dan›fltay meslek mensuplar›: Dan›fltay Baflkan›, Baflsavc›s›, baflkanvekilleri, daire baflkanlar› ve üyeleri,
Savc› : Dan›fltay savc›lar›,
K›demli tetkik hakimi : Dan›fltay Kanununun 62 nci
maddesinin (2) numaral› f›kras› uyar›nca görevlendirilen
tetkik hakimleri,
Tetkik hakimi : Dan›fltay tetkik hakimleri,
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‹dari daireler : Dan›fltay Birinci ve ‹kinci Daireleri,
‹dari kurullar : Dan›fltay Genel Kurulu, ‹dari ‹fller Kurulu, Baflkanlar Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu, anlam›nda kullan›lm›flt›r.

Baflkan
Madde 4- Baflkan›n görevleri ve yerine getirilme biçimi
afla¤›da gösterilmifltir:
a) Genel iflleyiflinden sorumlu oldu¤u Dan›fltay’›n düzenli çal›flmas›n› sa¤lamak, gerekirse ilgili daire baflkanlar›
veya Baflkanlar Kurulu ile de istiflare ederek gerekli idari önlemleri almak,
b) Dan›fltay Genel Kurulu ile ‹dari ‹fller Kuruluna, ‹dari
Dava Daireleri Genel Kurulu ve Vergi Dava Daireleri
Genel Kuruluna, ‹çtihatlar› Birlefltirme Kuruluna, Baflkanlar Kuruluna ve Yüksek Disiplin Kuruluna baflkanl›k
etmek, baflkanl›k etti¤i kurullar›n gündemini belirlemek,
kurullarda görüfl bildirmek ve oy vermek,
c) ilgililerin baflvurusu halinde veya kendili¤inden içtihatlar›n birlefltirilmesi veya birlefltirilmifl içtihatlar›n de¤ifltirilmesi isteminde bulunmak,

d) idari dairelerden ç›kan ifllerden gerekli gördüklerini
idari ifller Kuruluna havale etmek,
e) Dan›fltay meslek mensuplar› hakk›nda, görevlerinden
do¤an veya görevleri s›ras›nda iflledikleri iddia olunan
suçlardan dolay› gerekli görmesi durumunda soruflturma
emri vermek ve haz›rl›k soruflturmas›n›n yap›lmas› için
bir daire baflkan› ile iki üyeden oluflturaca¤› bir kurulu
görevlendirmek, soruflturma sonunda düzenlenen fezleke
ve eklerini idari ifller Kuruluna tevdi etmek, kovuflturma
aç›lmas›na iliflkin karar›n kesinleflmesi üzerine soruflturma dosyas›n› Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›na göndermek,
f) Dan›fltay meslek mensuplar› hakk›nda yap›lan ihbar ve
flikayetlerin 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 isnatta bulunanlar hakk›nda kamu davas› aç›lmas›n› ilgili Cumhuriyet baflsavc›l›¤›ndan istemek,
g) Baflsavc›l›¤›n boflalmas› ya da Baflsavc›n›n izinli veya
özürlü olmas› hallerinde, Baflsavc›l›¤a seçilme niteli¤ine
sahip bir üyeyi Baflsavc› vekili olarak görevlendirmek,
h) Dan›fltay’›n görev alan› ile ilgili olmak kofluluyla belirli bir konuda inceleme ve araflt›rma yapmak üzere Dan›fltay meslek mensuplar› ile tetkik hakimleri ve savc›lar›n› görevlendirmek,
›) Üyelerden birini Dan›fltay Genel Sekreteri olarak görevlendirmek,
i) Genel Sekreterlik hizmetleri için birinci s›n›fa ayr›lm›fl

224

225

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

K›dem
Madde 3- Baflkanvekilleri, daire baflkanlar› ve üyelerin
kendi aralar›ndaki k›demleri, bu görevlere seçilme tarihlerine göre saptan›r. Ayn› tarihte seçilenlerden do¤um tarihi önce olan k›demli say›l›r.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
Görevler ve Yerine Getirilme Biçimi
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tetkik hakimlerinden veya savc›lardan en çok iki genel
sekreter yard›mc›s› ile yeteri kadar savc› ve tetkik hakimi görevlendirmek,
j) idari ifller Kurulu, idari Dava Daireleri Genel Kurulu,
Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu ile içtihatlar› Birlefltirme Kurulunda, birinci s›n›fa ayr›lm›fl tetkik hakimlerinden birini k›demli tetkik hakimi olarak görevlendirmek,
k) Bütçe ita amirli¤i yapmak, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde Dan›fltay bütçesine iliflkin görüflmelerde Dan›fltay’› temsil etmek veya görevlendirece¤i kifliyle temsil ettirmek,
I) Yurt içinde ve yurt d›fl›nda yap›lacak kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplant›lara kat›lacak
Dan›fltay meslek mensuplar›na onbefl güne kadar izin
vermek,
m) Bas›na, haber ajanslar›na, radyo ve televizyona Dan›fltay’la ilgili bilgi ve demeç vermek veya bu konuda bir
kifliyi yetkili k›lmak.

s›ras›na göre Baflkanl›¤a vekalet etmek. Baflkan›n kat›lmad›¤› hallerde dava daireleri genel kurullar›na ilgili
baflkanvekili baflkanl›k eder, onun da yoklu¤unda baflkanl›k görevi di¤er baflkanvekili taraf›ndan yerine getirilir.
K›demli baflkanvekili, Baflkan hakk›ndaki flikayet ve ihbarlar› Baflkanlar Kuruluna, soruflturma sonunda düzenlenecek fezleke ile buna iliflkin evrak› ise ‹dari ‹fller Kuruluna tevdi eder ve kovuflturma aç›lmas›na dair karar›n
kesinleflmesi üzerine soruflturma dosyas›n› Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›s›na gönderir.
Daire baflkanlar›
Madde 6- Daire baflkanlar›n›n görevleri ve yerine getirilme biçimi afla¤›da gösterilmifltir:
a) Dairenin toplant› gündemini belirlemek, görüflmeleri
yönetmek, düflüncelerini bildirmek ve oy vermek,
b) Dairede görevli bulunanlar›n görevlerine devamlar›n›,
düzenli çal›flmalar›n›, daire ifllerinin verimli bir flekilde
yürütülmesini ve tetkik hakimleri ile memurlar›n yetiflmelerini sa¤lamak,
c) Üyesi bulunduklar› kurullar›n toplant›lar›na kat›lmak,
düflüncelerini bildirmek ve oy vermek,
d) Birinci s›n›fa ayr›lm›fl tetkik hakimlerinden birini k›demli tetkik hakimi olarak görevlendirmek,
e) Her takvim y›l› sonunda, dairelerindeki ifllerin durumu
ve bunlar›n yürütülmesinde aksakl›k varsa sebepleri hakk›nda Dan›fltay Baflkanl›¤›na bir rapor vererek al›nmas›
gerekli görülen önlemleri bildirmek,
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Baflkanvekilleri
Madde 5- Baflkanvekillerinin görevleri ve yerine getirilme biçimi afla¤›da gösterilmifltir:
a) Baflkana ait görevlerden Baflkan taraf›ndan verilenleri yapmak,
b) Baflkanl›k görevini yürüttü¤ü kurullarda gündemi belirlemek, düflüncelerini bildirmek ve oy vermek,
c) Dan›fltay Baflkanl›¤›n›n herhangi bir nedenle boflalmas›, Baflkan›n izinli veya özürlü olmas› hallerinde k›dem
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f) Dairenin görev alan› ile ilgili olmak kofluluyla gerekti¤inde üyeleri görevlendirmek.
Daire baflkan›n›n yoklu¤unda en k›demli üye baflkana
vekalet eder.

c) ‹çtihatlar›n birlefltirilmesini veya birlefltirilmifl içtihatlar›n de¤ifltirilmesini istemek,
d) Dava dosyalar›n› uygun görece¤i görev ayr›m›na göre
savc›lara havale etmek ve düflüncelerinin süresinde bildirilmesini sa¤lamak,
e) Gelen dosyalar›n kayd› ve saklanmas› ile ifllemleri tamamlanan dosyalar›n ilgili yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli önlemleri almak,
f) Her takvim y›l› sonunda ifllerin durumu ve bunlar›n
yürütülmesinde aksakl›k varsa sebepleri hakk›nda Dan›fltay Baflkanl›¤›na rapor vermek ve al›nmas› gerekli görülen idari önlemleri bildirmek,
g) Gerekti¤inde savc›lardan birini, idari ifllerde kendisine yard›m etmek üzere görevlendirmek,
h) Savc›lar ile Baflsavc›l›kta görevli di¤er memurlar›n
göreve devamlar›n› ve düzenli çal›flmalar›n› sa¤lamak,
›) Kanunlarla verilen di¤er görevleri yapmak.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Üyeler
Madde 7- Üyelerin görevleri ve yerine getirilme biçimi
afla¤›da gösterilmifltir: a) Üyesi bulunduklar› daire ve kurul toplant›lar›na düzenli olarak kat›lmak, düflüncelerini
bildirmek, oy kullanmak, tetkik hakimleri taraf›ndan yaz›lan karar taslaklar›n› incelemek ve varsa karfl› oylar›n›
en k›sa sürede yazmak,
b) Üyesi bulunduklar› dairelerde ve kurullarda baflkanlar
taraf›ndan verilen dosyalar› geciktirmeden incelemek,
gerekli aç›klamalar› yapmak, kararlar› ve varsa karfl› oylar›n› en k›sa sürede yazmak,
c) Dan›fltay’›n görev alan› ile ilgili olmak kofluluyla
Baflkan taraf›ndan belirlenen konularda inceleme ve araflt›rma yapmak,
d) Dairenin görev alan› ile ilgili olarak daire baflkan›nca
verilen di¤er iflleri yapmak.
Baflsavc›
Madde 8- Baflsavc›n›n görevleri ve yerine getirilme biçimi afla¤›da gösterilmifltir:
a) ‹nceledi¤i dava dosyalar› hakk›nda düflüncesini bildirmek,
b) Kat›ld›¤› kurul toplant›lar›nda düflüncesini bildirmek
ve oy vermek,
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Savc›lar
Madde 9- Savc›lar›n görevleri ve yerine getirilme biçimi afla¤›da gösterilmifltir:
a) Havale olunan dosyalan Baflsavc› ad›na inceleyerek
davalar›n esas› hakk›nda bir ay, yürütmenin durdurulmas› istemleri hakk›nda iki gün içinde gerekçeli olarak yaz›l› düflüncesini vermek, bu süreler geçirilirse durumu
sebepleriyle birlikte Baflsavc›ya bildirmek,
b) Dava daireleri ile idari ve vergi dava daireleri genel
kurullar›nca gerekli görüldü¤ü takdirde, önceden haber
verilmek suretiyle düflüncesini sözlü olarak da aç›klamak,
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c) Duruflmada haz›r bulunmak ve düflüncesini bildirmek,
d) Düflünce verece¤i dava dosyalar›ma iliflkin olarak ilgili yerlerden gerekti¤inde Dan›fltay Baflkanl›¤› arac›l›¤›yla her türlü bilgiyi istemek ve ifllem dosyalar›n› getirtmek,
e) Çal›flma düzeninin korunmas› ve ifl veriminin artt›r›lmas› için Baflsavc›n›n alaca¤› önlemlere uymak,
f) Baflkan›n veya Baflsavc›n›n verece¤i di¤er görevleri
yerine getirmek.

e) Kurullarda görüflmeye sunulacak dosyalar›n say›s›n›
ve niteli¤ini belirten gündem tasla¤›n› kurul baflkan›na
sunmak ve gündemin en az iki gün önceden üyelere da¤›t›m›n› sa¤lamak,
f) Son biçimi verilen karar taslaklar›n›n geciktirilmeksizin yaz›lmas›n› sa¤lamak,
g) Daire ve kurul içtihatlar›n› izleyerek kararlar aras›nda
farkl›l›k oldu¤u kan›s›na vard›¤› takdirde konuyu daire
veya kurul baflkan›na iletmek,
h) Süreli yaz›flmalar›n zaman›nda yap›lmas›n› ve ayl›k
istatistikler ile y›l sonu raporunun gecikmeden haz›rlanmas›n› sa¤lamak,
›) Baflkan, daire veya kurul baflkan› taraf›ndan verilecek
di¤er görevleri yerine getirmek.
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K›demli tetkik hakimleri
Madde 10- K›demli tetkik hakimlerinin görevleri ve yerine getirilme biçimi afla¤›da gösterilmifltir:
a) Memurlar›n görevlerine devamlar›n›, yetiflmelerini ve
verimli bir biçimde çal›flmalar›n›, idare, dosya ve di¤er
yaz› iflleri ile tebligat ifllerinin gecikmeden ve düzenli
olarak yürütülmesini sa¤lamak,
b) Daire ve kurul baflkanlar›n›n kanunlar ve Baflkanlar
Kurulunca belirlenen öncelikli veya ivedilikli iflleri de
göz önünde tutarak saptayaca¤› esaslar çerçevesinde,
dosyalan gelifl tarihlerine ve tekemmül ettikleri s›raya
göre say› ve nitelik aç›s›ndan dengeli olarak tetkik hakimlerine da¤›tmak,
c) ‹lk incelemesi yap›lacak dosyalar ile Baflsavc›l›ktan
düflünce al›nan yürütmenin durdurulmas› istemli dosyalan (b) bendinde belirtilen esaslar dahilinde gelifl tarihinden itibaren iki gün içerisinde tetkik hakimlerine havale
etmek,
d) Dairelerde görüflmeye sunulacak dosyalar›n say›s›n›
ve niteli¤ini bir gün önceden baflkana bildirmek,
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Tetkik hakimleri
Madde 11- Tetkik hakimlerinin görevleri ve yerine getirilme biçimi afla¤›da gösterilmifltir:
a) Dilekçeler üzerinde 2577 say›l› Kanun hükümleri uyar›nca ilk inceleme yapmak ve kanuna ayk›r› bir hususu
saptamas› halinde durumu baflkan›n belirleyece¤i süre
içerisinde daire veya kurula sunmak,
b) Yürütmenin durdurulmas› istemli dosyalar ile esastan
havale edilen dosyalan baflkan›n belirleyece¤i süre içerisinde inceleyerek daire veya kurula sunmak, gerekli
aç›klamalar› yapmak, düflüncesini sözlü ve yaz›l› olarak
bildirmek,
c) Görüflmeye sunaca¤› dosyalar›n say›s›n› ve konular›n› toplant›dan bir gün önce daire k›demli tetkik hakimine bildirmek,
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d) Tutanaklar› düzenlemek ve karara ba¤lanan dosyalar›n karar numaras› almas›n› sa¤lamak,
e) Dilekçeler üzerinde yap›lan ilk inceleme sonucu Kanunda öngörülen hususlara ayk›r›l›¤› saptanan dosyalar
ile yürütmenin durdurulmas› istemli dosyalar›n karar taslaklar›n› befl gün, esastan havale edilen dosyalar›n karar
taslaklar›n› ise bir ay içerisinde, kararlar›n verildi¤i tarihten itibaren yazmak,
f) Baflkan, daire veya kurul baflkan› taraf›ndan verilecek
di¤er görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Genel Kurulun Çal›flma Usulü
Toplant›ya ça¤r› ve gündem
Madde 14- Genel Kurul Baflkan›n ça¤r›s›yla toplan›r.
Genel Kurulda görüflülecek iflleri, s›ras›n›, toplant›n›n
gün ve saatini içeren gündem, toplant›dan en az iki gün
önce üyelere da¤›t›l›r. Gündemin da¤›t›lmas› toplant›ya
ça¤r› say›l›r.
Gündem, Baflkan taraf›ndan iflin ivedi ya da süreli oluflu
göz önünde bulundurularak düzenlenir. Gündemde bulunmayan ifller Genel Kurul karan ile gündeme al›nabilir.
‹fller gündemdeki s›raya göre görüflülerek sonuçland›r›l›r.
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Genel Sekreter
Madde 12- Genel Sekreterin görevleri ve yerine getirilme biçimi afla¤›da gösterilmifltir:
a) Dan›fltay Kanununun görevli k›ld›¤› ifller ile Baflkan›n
verece¤i yönetim ve yaz› ifllerini yürütmek,
b) Kat›ld›¤› kurullarda düflüncesini bildirmek ve oy vermek,
c) Daire, kurullar ve Baflsavc›l›k bünyesi d›fl›nda yer alan
müdürlükler ile di¤er idari birimleri yönetmek, düzenli
ve verimli çal›flmalar›n› sa¤lamak.
Genel sekreter yard›mc›lar›
Madde 13- Genel sekreter yard›mc›lar›n›n görevleri ve
yerine getirilme biçimi afla¤›da gösterilmifltir:
a) Baflkan ile Genel Sekreterin verece¤i görevleri yapmak,
b) Belirlenen esaslar çerçevesinde, Genel Sekreterli¤e
ba¤l› bulunan bütün idari hizmet birimlerinin verimli çal›flmalar› konusunda Genel Sekretere yard›mc› olmak.
232

Toplanma ve görüflme yeter say›s›
Madde 15- Genel Kurulun üye tamsay›s›, Dan›fltay meslek mensuplar› kadro say›s›ndan oluflur.
Genel Kurulun toplanma ve görüflme yeter say›s› üye
tamsay›s›n›n yar›s›ndan fazlas›d›r. Baflkan, Baflsavc›,
baflkanvekilleri, daire baflkanlar› seçimlerinde toplanma
yeter say›s› ise üye tam say›s›n›n dörtte üçüdür. Genel
Kurulun toplanma yeter say›s›na iliflkin di¤er özel hükümler sakl›d›r.
Kanunlarda aksine hüküm bulunmayan hallerde kararlar,
oylamaya kat›lanlar›n ço¤unlu¤u ile al›n›r. Oylar›n eflitli¤i halinde Baflkan›n bulundu¤u taraf ço¤unlu¤u sa¤lam›fl say›l›r.
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Toplant›ya kat›lma ve toplant›n›n aç›lmas›
Madde 16- Genel Kurul toplant›lar›na Baflkan baflkanl›k
eder. Toplant›lar› açar, gerekti¤inde ara verir ve kapat›r.
Baflkan›n bulunmamas› halinde baflkanl›k, baflkanvekillerinden k›demli olan taraf›ndan yerine getirilir.
Genel Kurul çal›flmalar› Dan›fltay Kanunu, ilgili kanunlar ve bu ‹çtüzük hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Üyeler y›ll›k, mazeret, hastal›k ve ayl›ks›z izinli olmalar› durumunda izinleri süresince; özel kanunlar uyar›nca
kadrolar› ile iliflkileri kesilmeksizin baflka kurumlarda
belli süreli ve devam› gerektiren görev almalar› halinde
söz konusu görev süresince seçimler d›fl›ndaki toplant›lara kat›lamazlar.
Toplant›n›n aç›lmas›ndan sonra yoklama yap›l›r. Toplanma ve görüflme yeter say›s›n›n bulundu¤u saptan›rsa
gündeme geçilir. Baflkan›n gerekli görmesi ya da üyelerden birinin önermesi halinde yoklama yap›labilir.
Üyeler, toplant› sonuna kadar Genel Kuruldan ayr›lamazlar, ancak toplant› öncesinde ya da toplant› s›ras›nda
özürlerini Baflkana bildirmek suretiyle toplant›ya kat›lmayabilirler ya da toplant›dan ayr›labilirler.

çilmeden önce Baflkan, oy kullanma yöntemine iliflkin
gerekli aç›klamalarda bulunur. Seçimlerde Baflkanl›kça
haz›rlanan oy pusulalar› kullan›l›r ve aç›kta bulunan oy
kutular›na at›l›r.
Say›m kurulu
Madde 18- Gizli oyla yap›lan seçimlerde, oylar›n say›m›
için her takvim y›l› bafl›nda Genel Kurul taraf›ndan bir
daire baflkan› ve dört üyeden oluflan say›m kurulu ile ayn› say›da yedek baflkan ve üye seçilir.
Herhangi bir seçimde aday olanlar o seçimde say›m kuruluna kat›lamaz.
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Seçimlerde oylama
Madde 17- Seçimlerde gizli oy ve aç›k say›m esast›r.
Ancak, aksi yönde yasal bir hükmün bulunmamas› halinde seçimlerin iflaret oyu ile yap›lmas› Genel Kurulca kararlaflt›r›labilir.
Gizli oyla yap›lacak seçimler için Genel Kurul salonunda yeteri kadar oy verme yeri düzenlenir. Oylamaya ge234

Say›m ifllemleri
Madde 19- Say›m kurulu, öncelikle oy pusulalar›n›n oylamaya kat›lan üye say›s›na eflit olup olmad›¤›n› saptar.
Oy pusulalar›n›n oy veren üye say›s›ndan fazla olmas›
halinde oylama yenilenir. Yöntemine uygun olarak verilmemifl oy pusulalar› geçersiz say›l›r.
Seçilebilmek için, o seçime iliflkin olarak Anayasa ve yasalarda öngörülen seçilme yeter say›s›nca oy al›nm›fl olmas› gerekir.
Oylama sonuçlar› say›m kurulu baflkan›nca, seçim sonucu ise Baflkan taraf›ndan Genel Kurula aç›klan›r.
Sonuç al›namayaca¤›n›n anlafl›ld›¤› hallerde seçim Genel Kurul karan ile ertelenir.
Tutanak ve kararlar
Madde 20- Toplant›lar›n aç›lmas›, kapat›lmas›, ara verilmesi, yoklamalar›n sonuçlan, seçimlere kat›lan adaylar,
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yap›lan oylamalar ve seçim sonuçlan, say›m kurulunca
bir tutanakla saptan›r.
Seçim sonuçlar›na iliflkin karar, oylamaya kat›lanlarca
imzalan›r.

Baflkan usul hakk›nda konuflmak isteyenlere öncelik tan›mak kayd›yla üyelere istem s›ras›na göre söz verir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Di¤er konular›n görüflülmesinde uygulanacak
hükümler
Madde 21- Dan›fltay Kanununda öngörülen ‹çtüzük, Yönetmelik ve bunlar›n d›fl›nda kalan hususlar ile di¤er kanunlarla verilen ifllerin Genel Kurulda görüflülmesinde
ve karara ba¤lanmas›nda Dördüncü Bölümün ilgili hükümleri uygulan›r.
DÖRDÜNCÜBÖLÜM
‹dari ‹fller Kurulunun Çal›flma Usulü
Gündem, toplanma ve görüflme yeter say›s›
Madde 22- ‹dari ‹fller Kurulunda gündem Baflkan taraf›ndan belirlenir ve toplant› gününden en az iki gün önce
üyelere da¤›t›l›r. Gündemin da¤›t›lmas› toplant›ya ça¤r›
say›l›r.
Toplanma ve görüflme yeter say›s› onbefltir.
Memurlar ve di¤er kamu görevlilerinin yarg›lanmas›na
iliflkin ifllerin görüflülmesinde, incelenmekte olan karar›
veren daire baflkan ve üyeleri toplant›ya kat›lamazlar. Bu
toplant›larda toplanma ve görüflme yeter say›s› onbirdir.
Görüflme düzeni
Madde 23- ‹dari ‹fller Kurulunda görüflmeleri Baflkan
yönetir. Tetkik hakimleri ile varsa yetkililerin aç›klamalar› dinlendikten sonra ifllerin görüflülmesine geçilir.
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Oylama düzeni
Madde 24 - Görüflmelerin tamamlanmas› ile oylamaya
geçilir. Oylamaya geçildikten sonra üyelere söz verilmez.
Üyeler, oya sunulan her konu hakk›nda oy kullan›rlar.
Çekimser oy kullan›lamaz. Önce göreve ve usule, sonra
esasa iliflkin hususlar oylan›r. Göreve ve usule iliflkin konularda az›nl›kta kalan üyeler iflin esas› hakk›nda oy kullanmak zorundad›rlar. Oylamada önce kabul edenlerin,
sonra kabul etmeyenlerin oylan say›l›r.
Görüflülmekte olan konularla ilgili olarak de¤iflik öneriler varsa en ayk›r› olan›ndan bafllanarak oya sunulur. De¤iflik önerilerin ikiden çok olmas› ve bunlardan hiçbirinin ço¤unlu¤u sa¤layamamas› halinde en çok oyalan iki
öneri yeniden oylan›r ve öteki önerilere oy vermifl olanlar da bu oylamaya kat›l›rlar. Durum tutanakta ve Kararda belirtilir.
Kararlar, oylamaya kat›lanlar›n ço¤unlu¤u ile verilir.
Oylar›n eflitli¤i halinde Baflkan›n bulundu¤u taraf ço¤unlu¤u sa¤lam›fl say›l›r.
Üyelerin yanl›fl anlama nedenine dayal› oy düzeltme istemleri, oylama sonucunun aç›klanmas›na kadar yap›labilir. Üyeler oylama sonuçlar›na neden belirterek itiraz
edebilirler. Bu durumda Baflkan, gerek görürse Kurul karan
ile oylamay› yineler.
Uygulanacak di¤er hükümler
Madde 25- Bu içtüzü¤ün 28, 29, 31 ve 32'nci madde hükümleri idari ifller Kurulunda da uygulan›r.
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BEfi‹NC‹ BÖLÜM
‹dari Dairelerin Çal›flma Usulü
Gündem ve görüflme say›s›
Madde 26- idari dairelerde gündemi daire baflkan› belirler. Toplanma ve görüflme say›s› befltir.

k›nda düflünce bildirilmesi, yasalarda öngörülen süreler
göz önünde bulundurularak sonuçland›r›l›r.
Kanun tasar› ve teklifleri ile imtiyaz flartlaflma ve sözleflmelerinin tümü üzerindeki görüflmelerden sonra maddelere
geçilir.
Tüzük tasar›lar›n›n tümü üzerindeki görüflmeler tamamland›ktan sonra maddelere geçilmesi oylan›r. Maddelerin
görüflülmesine geçilmesi kabul edilmeyen tüzük tasar›s›
reddedilmifl say›l›r.
Maddeler üzerindeki görüflmelerde 24'üncü maddede belirlenen usul ve esaslar göz önünde bulundurulur.
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Görüflme düzeni
Madde 27- ‹dari dairelerde görüflmeleri daire baflkan›
yönetir. Tetkik hakimleri ile varsa yetkililerin ve uzmanlar›n aç›klamalar› dinlendikten sonra ifllerin görüflülmesine geçilir. Göreve ve usule iliflkin konular öncelikli olmak üzere Baflkan oya sunulacak hususlar› belirler ve
bunlar s›ras›yla karara ba¤lan›r.
Üyeler oya sunulan her konu hakk›nda oy kullan›rlar.
Çekimser oy kullan›lamaz. Göreve ve usule iliflkin konularda az›nl›kta kalan üyeler iflin esas› hakk›nda da oy kullanmak zorundad›r.
Kararlar ço¤unlukla verilir.
Evrak›n getirtilmesi ve yetkililerin dinlenmesi
Madde 28- incelenmekte olan ifller hakk›nda ilgili idarelerden ve uygun görülecek yerlerden her türlü evrak getirtilebilece¤i ve bilgi istenebilece¤i gibi, tamamlay›c›
veya ayd›nlat›c› bilgiler al›nmak üzere yetkililer ve uzmanlar da ça¤r›labilir.
Kanun ve tüzük tasar›lar› ile imtiyaz flartlaflma ve
sözleflmelerinin görüflülmesi
Madde 29- Tüzük tasar›lar›n›n incelenmesi, kanun tasar› ve teklifleri ile imtiyaz flartlaflma ve sözleflmeleri hak238

4483 say›l› Kanunun uygulanmas›
Madde 30- 4483 say›l› Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun uyar›nca soruflturma izni verilmesine iliflkin karara ilgili kamu görevlisi taraf›ndan, soruflturma izni verilmemesine iliflkin
karara ise yetkili Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› veya varsa flikayetçi taraf›ndan do¤rudan Dan›fltay’a verilen itiraz dilekçeleri Daire Baflkam veya yetki vermesi halinde k›demli tetkik hakimince en k›sa süre içinde yetkili mercie gönderilerek ön inceleme evrak› istenir.
Dairenin esas defterine kayd› yap›lan dosyalar, tetkik hakimi taraf›ndan öncelikle eksik evrak bulunup bulunmad›¤› yönünden incelenir. Eksikli¤in saptanmas› halinde,
duruma göre, ihtiyaç duyulan belgelerin getirtilmesine
veya gerekli ifllemlerin yap›larak dosyan›n tamamlanmas› için ilgili mercie iadesine karar verilir. Dosyada eksiklik görülmezse esastan görüflme s›ras›na al›n›r. Dosyalar›n gelifl tarihine göre görüflülmesi esas olmakla birlikte
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iflin özelli¤i ve niteli¤i göz önünde tutularak Daire Baflkan›nca dosyan›n görüflülmesine öncelik verilebilir.
4483 say›l› Kanunun uygulanmas›nda yetkili merci taraf›ndan soruflturma izni verilmesi veya verilmemesine
iliflkin kararlara karfl› yap›lan itirazlar üç ay içinde incelenerek karara ba¤lan›r.
Özel kanunlar›n öngördü¤ü soruflturma, mevzuat›nda belirlenen usule göre sonuçland›r›l›r.

ALTINCI BÖLÜM
Di¤er ‹dari Kurullar›n Çal›flma Usulü
Baflkanlar Kurulu
Madde 33- Baflkanlar Kurulu Baflkan, Baflsavc›, baflkanvekilleri ve daire baflkanlar›ndan oluflur. Daire baflkan›n›n mazereti halinde, Kurula dairenin en k›demli üyesi
kat›l›r.
Kurulun gündemi Baflkan taraf›ndan belirlenir ve toplant› gününden en az bir gün önce Kurul üyelerine da¤›t›l›r.
Gündemin da¤›t›lmas› toplant›ya ça¤r› say›l›r.
Kurulda kararlar oyçoklu¤uyla verilir. aylarda eflitlik halinde Baflkan›n bulundu¤u taraf ço¤unlu¤u sa¤lam›fl say›l›r.
Görüflülecek ifller, Baflkan taraf›ndan görevlendirilecek
genel sekreter yard›mc›lar› ve tetkik hakimleri taraf›ndan
Kurula sunulur.
Kurulun kay›t ve yaz› ifllerini yerine getirmek üzere Baflkan taraf›ndan bir büro oluflturulur. Büronun çal›flma
usul ve esaslar› yönetmelikle düzenlenir.
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Görüflme tutanaklar›
Madde 31- ‹ncelenen her dosya için, görüflmelere kat›lan baflkan ve üyeler ile tetkik hakiminin ad ve soyadlar›n›, dosya numaras› ile konusunu, karar tarihi ile sonucunu ve az›nl›kta kalanlar› gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak, görüflmelere kat›lanlar taraf›ndan ayn›
toplant›da imzalanarak dosyalar›nda veya karar kartonlar›nda saklan›r.
Kararlar
Madde 32- Kararlarda, toplant›ya kat›lanlar›n ad ve soyadlar›, iflin konusu, gerekçe ve sonucu, az›nl›kta kalanlar›n görüflleri, esas ve karar numaras› ile karar tarihi belirtilir. Kararlar, toplant›ya kat›lan baflkan ve üyeler taraf›ndan imzalan›r.
Memurlar ve di¤er kamu görevlilerinin yarg›lanmalar›na
iliflkin mevzuat uyar›nca verilen kararlarda ayr›ca, soruflturman›n konusu, eylem tarihi, hakk›nda soruflturma izni
istenenler, soruflturma izni verilenler ve verilmeyenler,
karara itiraz edenler ve itirazlar›n süresinde olup olmad›¤› da yer al›r.
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Yüksek Disiplin Kurulu ile Disiplin Kurulu
Madde 34- Yüksek Disiplin Kurulu ile Disiplin Kurulunun çal›flma usul ve esaslar› yönetmelikle belirlenir.
YED‹NC‹ BÖLÜM
Çeflitli Hükümler
‹dari hizmetler
Madde 35- ‹dari hizmetler, Dan›fltay Kanununun 7'nci
maddesinde yaz›l› müdürlükler ile ihtiyaca göre kurulan
bürolar ve kalemler taraf›ndan yürütülür.
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Bu müdürlükler, bürolar ve kalemlerin görevlerinin yerine getirilmesine, ifllerin belirli sürelerde sonuçland›r›lmas›na iliflkin usul ve esaslar Baflkanl›kça ç›kar›lacak bir
yönetmelikle belirlenir. Yönetmeli¤in düzenlenmesinde
hizmetlerin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir flekilde yürütülmesi esaslar› göz önünde bulundurulur.

Çal›flmaya ara vermede memurlar›n göreve devamlar›
ve izinleri
Madde 38- ‹dari hizmet birimlerinde görevli memurlar,
Dan›fltay Kanununda yer alan çal›flmaya ara verme süresi içinde görevlerine devam ederler. Ancak, hizmet gere¤i görevde kalmalar› gerekli olmayan memurlar kanuni
izinlerini bu süre içinde kullan›rlar.
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Baflka ifl ve görev kabul etme
Madde 36- a) Dan›fltay meslek mensuplar›, ilmi araflt›rma ve yay›nlarda bulunabilirler, Baflkan›n izni ile 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 izinler Baflkan taraf›ndan, onbefl
günü aflan izinler Baflkanlar Kurulunca verilir.
b) Dan›fltay meslek mensuplar› esas görevleri yan›nda
Baflkanlar Kurulu karar›yla yüksek ö¤retim kurumlar›nda ders ve konferans verebilirler.
c) Dan›fltay meslek mensuplar› demek kuramazlar, kurulmufl derneklere Baflkanlar Kurulunun izni ile üye olabilirler, ancak üyesi olduklar› derneklerin yönetim ve denetim kurullar›nda görev alamazlar.
d) Özel kanunlardaki hükümler sakl›d›r.
Çal›flmaya ara vermede savc› ve tetkik hakimlerinin
görevlendirilmesi
Madde 37- Çal›flmaya ara verme döneminde görev yapacak savc›lar Baflsavc›n›n, tetkik hakimleri ise çal›flt›klar› daire baflkanlar›n›n önerisi üzerine önceki y›llarda
nöbetçi kal›p kalmad›klar› göz önünde tutularak Baflkan taraf›ndan belirlenir.
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Dan›fltay ve ‹dari Yarg› Günü
Madde 39- Dan›fltay’›n kurulufl günü olan 10 May›s her
y›l "Dan›fltay ve ‹dari Yarg› Günü" olarak törenle kutlan›r. Dan›fltay ve ‹dari Yarg› Gününde o dönem içerisinde emekliye ayr›lm›fl olan Dan›fltay meslek mensuplar›yla Dan›fltay'da görevli savc› ve tetkik hakimlerine Baflkanl›kça düzenlenecek törenle "Onur Belgesi" ile geçmifl
hizmetlerini simgeleyen plaket ve arma¤an verilir.
Emekliye ayr›lmadan ölenlerin onur belgeleri efllerine,
eflleri yoksa çocuklar›na veya yak›nlar›ndan birine verilir.
Emekliye ayr›lan memurlara "Hizmet Belgesi" verilir.
Dan›fltay’›n amblemi ve rozeti
Madde 40- Dan›fltay Baflkanl›¤› yay›nlar›nda, bas›l› ka¤›tlar›nda, mensuplar›n›n kimlik belgelerinde ve rozetinde Baflkanlar Kurulu karar›yla kabul edilen amblem kullan›l›r.
Emeklilerle iliflkiler
Madde 41- Emekli Dan›fltay meslek mensuplar› ile savc› ve tetkik hakimlerine Dan›fltay ile iliflkilerini sürdürebilmelerine olanak sa¤lamak amac›yla hizmet binas› içe243
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risinde uygun bir yer ayr›l›r ve bunlar Dan›fltay sa¤l›k
ünitesinden de yararland›r›l›rlar.
Cenaze törenleri
Madde 42- Dan›fltay meslek mensuplar› ile savc› ve tetkik hakimleri ve bu görevlerden emekli olanlar›n vefatlar› kamuoyuna haber ajanslar› arac›l›¤›yla duyurulur ve
ailelerinin izni halinde Dan›fltay’da tören düzenlenir.
Yürürlükten kald›rma
Madde 43- 4.8.1980 günlü ve 17068 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan Dan›fltay Genel Kurulunun Çal›flmalar›na ‹liflkin Yönetmelik yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Dayanak ve yürürlük
Madde 44- 2575 say›l› Dan›fltay Kanununun 63 üncü
maddesine dayan›larak haz›rlanan ve Dan›fltay Genel
Kurulunca kabul edilen bu ‹çtüzük hükümleri yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 45- Bu ‹çtüzük hükümlerini Dan›fltay Baflkan› yürütür.
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