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BÖLGE ‹DARE MAHKEMELER‹, ‹DARE
MAHKEMELER‹ VE
VERG‹ MAHKEMELER‹N‹N KURULUfiU
VE GÖREVLER‹ HAKKINDA KANUN
Kanun Numaras› : 2576

Kabul Tarihi : 06.01.1982

(20.1.1982 Tarih ve 17580 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r)

Tan›m
Madde 1- Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri
ve vergi mahkemeleri bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuﬂ genel görevli ba¤›ms›z
mahkemelerdir.
◊ Anayasa md.138, B‹M.K. md. 5, 6, 8

Kurulufl
Madde 2 - 1. Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri, bölgelerin co¤rafi durumlar›
ve iﬂ hacmi gözönünde tutularak Adalet Bakanl›¤›nca
kurulur ve yarg› çevreleri tespit olunur.
2. Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi
mahkemelerinin kuruluﬂ ve yarg› çevrelerinin tespitinde,
‹çiﬂleri, Maliye Bakanl›klar› ile Gümrük ve Tekel Bakanl›¤›n›n görüﬂleri al›n›r.
3. Bu mahkemelerin kald›r›lmas›na veya yarg› çevrelerinin de¤iﬂtirilmesine, ‹çiﬂleri, Maliye Bakanl›klar› ile
Gümrük ve Tekel Bakanl›¤›n›n görüﬂleri al›narak, Ada-
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let Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine Hakimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulunca karar verilir.
4. Ayn› yarg› çevresinde birden fazla idare veya vergi
mahkemesi kuruldu¤u takdirde, bu mahkemeler aras›ndaki iﬂbölümü, Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca
belirlenir.
5. Bu mahkemelerin kurulmalar›, kald›r›lmalar› ve yarg›
çevrelerinin de¤iﬂtirilmeleri hakk›ndaki kararlar Resmi
Gazetede yay›mlan›r.

Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca atanabilirler.
Bu suretle atananlar, 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 her türlü
mali ve sosyal haklar›n›n Dan›ﬂtay bütçesinden ödenmesine devam olunur.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Bölge ‹dare Mahkemelerinin oluflumu
Madde 3 - 1. Bölge idare mahkemeleri, bölge idare mahkemesi baﬂkan› ile iki üyeden oluﬂur.
2. (8.6.2000 tarih ve – 4577 say›l› Kanunun 1. maddesi
ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.) (*)
3. (De¤iflik: 8.6.2000 – 4577/1 md.) (**) Bölge ‹dare
Mahkemesi baﬂkan ve üyeliklerine Hakimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulunca atama yap›l›r. Mahkeme baﬂkanlar›n›n kanuni sebeplerle yoklu¤unda, baﬂkanl›¤a en k›demli üye vekalet eder, ayn› sebeplerle üye noksanl›¤› ise,
bölgedeki idare ve vergi mahkemesi hakimlerinden k›dem s›ras›na göre tamamlan›r. Bu mahkemeler gerekti¤inde birden çok kurul halinde çal›ﬂabilirler. Bölge idare
mahkemesi baﬂkan›n›n kat›lmad›¤› hallerde, mahkeme
kurullar›na o kuruldaki en k›demli üye baﬂkanl›k eder.
Bu kurullar›n oluﬂumu ve aralar›ndaki iﬂ bölümü Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca belirlenir.
4. Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir bölge idare mahkemeleri
baﬂkanl›klar›na Dan›ﬂtay üyelerinden istekte bulunanlar
74

(*) F›kran›n önceki ﬂekli:
“Bölge idare mahkemesi üyeli¤i görevi bölge idare mahkemesinin bulundu¤u yerdeki idare ve vergi mahkemesi baﬂkanlar›nca yürütülür. Bu durumda aﬂa¤›daki kurallar uygulan›r:
a) Bölge idare mahkemesinin bulundu¤u yerde idare ve vergi
mahkemeleri birden fazla de¤ilse bölge idare mahkemesi üyeli¤i o yer idare ve vergi mahkemeleri baﬂkanlar›nca yürütülür.
b) Bölge idare mahkemesinin bulundu¤u il merkezinde idare
veya vergi mahkemelerinin birden fazla olmalar› halinde, bölge idare mahkemesine üye olarak, vergi uyuﬂmazl›klar›na iliﬂkin konularda vergi mahkemesi baﬂkanlar›ndan en k›demli iki
baﬂkan, idari uyuﬂmazl›klarla ilgili konularda idare mahkemesi baﬂkanlar›ndan en k›demli iki baﬂkan kat›l›r.
c) Bölge idare mahkemesi baﬂkan›n›n kanuni sebeplerle yoklu¤unda bölge idare mahkemesi baﬂkanl›¤›na, o yer idare ve
vergi mahkemelerinin baﬂkanlar›ndan en k›demlisi baﬂkanl›k
eder. Bu takdirde k›dem s›ras›na göre idare veya vergi mahkemeleri baﬂkanlar›, mahkeme baﬂkanlar› yoksa bu mahkemelerin en k›demli hakimleri, yukar›da belirtilen esaslara göre bölge idare mahkemesine üye olarak kat›l›rlar.”
(**)F›kran›n önceki ﬂekli:
“‹ﬂ hacminin gerekli k›ld›¤› hallerde bölge idare mahkemesi üyeliklerine Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca devaml› atama da yap›labilir. Bu durumda aﬂa¤›daki kurallar uygulan›r :
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a) Üyeleri devaml› atanan bölge idare mahkemeleri baﬂkanlar›n›n kanuni se-

tülmesi için yap›lan idari sözleﬂmelerden dolay› taraflar
aras›nda ç›kan uyuﬂmazl›klara iliﬂkin davalar›,
d) Di¤er kanunlarla verilen iﬂleri,
Çözümler.
2. Özel Kanunlarda Dan›ﬂtay›n görevli oldu¤u belirtilen
ve ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu ile idare mahkemelerinin görevli k›l›nm›ﬂ bulundu¤u davalar› çözümler.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

beplerle yoklu¤unda bölge idare mahkemesi baﬂkanl›¤›na en k›demli üye vekalet eder.
b) Üyeleri devaml› atanan bölge idare mahkemeleri gerekti¤inde birden çok
kurul halinde de çal›ﬂabilirler. Bu takdirde Bölge idare mahkemesi baﬂkan›n›n
kat›lmad›¤› hallerde mahkeme kurullar›na o kuruldaki en k›demli üye baﬂkanl›k eder. Bu kurullar›n teﬂkili ve aralar›ndaki iﬂ bölümü Hakimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulunca yap›l›r.”

(*) Bendin önceki ﬂekli: “Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yap›lan ida-

3 Bendin önceki ﬂekli:

ri sözleﬂmelerden dolay› taraflar aras›nda ç›kan uyuﬂmazl›klara iliﬂkin davalar›.”
“Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yap›lan idari sözleﬂmelerden dolay› taraflar aras›nda ç›kan uyuﬂmazl›klara iliﬂkin davalar›.”
◊ B‹M.K. md. 8 - 11

‹dare ve Vergi Mahkemelerinin oluflumu
Madde 4 - ‹dare ve vergi mahkemelerinde birer baﬂkan
ile yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme kurullar›, baﬂkan
ile iki üyeden oluﬂur. Baﬂkan›n yoklu¤unda k›demli üye
baﬂkana vekillik eder.
‹dare Mahkemelerinin görevleri
Madde 5 - 1. (De¤iflik: 24.2.1988 – 3410/1 md.) ‹dare
mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Dan›ﬂtayda çözümlenecek olanlar
d›ﬂ›ndaki:
a) ‹ptal davalar›n›,
b) Tam yarg› davalar›n›,
c) (De¤iflik: 8.6.2000 – 4577/2 md.)(*) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz ﬂartlaﬂma ve sözleﬂmelerinden do¤an
uyuﬂmazl›klar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürü76

◊ Dan›ﬂtay K. Md. 24, ‹YUK. md. 2

Vergi Mahkemelerinin görevleri
Madde 6 - (De¤iﬂik : 24.2.1988 – 3410/2 md.)
Vergi Mahkemeleri :
a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait
vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunlar›n zam ve cezalar› ile tarifelere iliﬂkin davalar›,
b) (a) bendindeki konularda 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun uygulanmas›na
iliﬂkin davalar›,
c) Di¤er kanunlarla verilen iﬂleri,
Çözümler
◊ Dan›ﬂtay K. Md. 35, ‹YUK. md. 37

Tek hakimle çözümlenecek davalar
Madde 7
1. (De¤iﬂik: 8.6.2000 – 4577/3 md.)(*) Uyuﬂmazl›k miktar› bir milyar liray› aﬂmayan;
77
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a) Konusu belli paray› içeren idari iﬂlemlere karﬂ› aç›lan
iptal davalar›,
b) Tam yarg› davalar›,
‹dare mahkemesi hakimlerinden biri taraf›ndan çözümlenir.
2. (De¤iflik: 8.6.2000 – 4577/3 md.)(**) 6 nc› maddenin
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen uyuﬂmazl›klardan kaynaklanan toplam de¤eri birmilyar liray› aﬂmayan davalar, vergi mahkemesi hakimlerinden biri taraf›ndan çözümlenir.
3. Bu tür davalar›n hakimler aras›nda da¤›l›m›na iliﬂkin
esaslar, iﬂlerde denge sa¤lanacak biçimde mahkeme baﬂkan› taraf›ndan önceden tespit edilir.

Bölge ‹dare Mahkemelerinin görevleri
Madde 8
Bölge ‹dare Mahkemeleri;
a) Yarg› çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek
hakim taraf›ndan 7 nci madde hükümleri uyar›nca verilen kararlar› itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme
ba¤lar.
b) Yarg› çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri aras›nda ç›kan görev ve yetki uyuﬂmazl›klar›n› kesin karara
ba¤lar.
c) Di¤er kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

(*) F›kran›n önceki ﬂekli: “(De¤iﬂik: 24.2.1988-3410/3 md.) Toplam› iki milyon liray› aﬂmayan tam yarg› davalar›, idare mahkemesi hakimlerinden biri taraf›ndan çözümlenir.”
(**) F›kran›n önceki ﬂekli: “(De¤iﬂik: 24.2.1988-3410/3 md.) Kazançlar› götürü usulde tespit edilen mükelleflerin s›n›f ve derecelerinin tespiti iﬂlemlerine karﬂ› aç›lan davalar ile her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunlar›n zam ve cezalar› toplam› iki milyon liray› geçmeyen tarhlara ve
bu miktarla s›n›rl› olmak üzere 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanunun uygulamas›na iliﬂkin davalar vergi mahkemesi hakimlerinden biri taraf›ndan çözümlenir.”
◊ Bu madde uyar›nca tek hakimle görülecek davalara ait s›n›r 2001 y›l›nda aç›lan davalar için 1.560.000.000,- TL, 2002 y›l›nda aç›lan davalar için
2.380.000.000,- TL, 2003 y›l›nda aç›lan davalar için 3.780.000.000,- TL, 2004
y›l›nda aç›lan davalar için 4.850.000.000,- TL., 2005 y›l›nda aç›lan davalar
için 5.390,- YTL’dir.
◊ B‹M. K. Md. 8, ‹YUK. md. 45
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◊ ‹YUK. md. 27, 38/4, 40-45, 52

Bölge ‹dare Mahkemesi Baflkanlar›n›n görevleri
Madde 9- 1. Bölge idare mahkemesi baﬂkanlar›;
a) Görüﬂme ve duruﬂmalar› yönetirler. Düﬂünce ve görüﬂlerini bildirirler ve oylar›n› verirler.
b) Bölge idare mahkemesi yarg› çevresinde bulunan idare ve vergi mahkemelerinin genel iﬂleyiﬂinden sorumludurlar.
c) Mahkemelerin düzenli ve verimli çal›ﬂmalar› için gerekli tedbirleri idare ve vergi mahkemeleri baﬂkanlar›na
dan›ﬂarak al›rlar.
d) Her takvim y›l› sonunda kendi yarg› çevrelerindeki iﬂlerin durumu, bunlar›n yürütülmesinde aksakl›klar varsa
sebepleri ve al›nmas›n› lüzumlu gördükleri tedbirleri içeren bir raporu, Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kuruluna
sunulmak üzere Adalet Bakanl›¤›na gönderirler.
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e) Di¤er kanunlarla verilen görevleri yaparlar.
2. ‹dare ve vergi mahkemelerinin Adalet Bakanl›¤› ve di¤er resmi mercilerle olan idari yaz›ﬂmalar›, bölge idare
mahkemesi baﬂkanl›¤› arac›l›¤›yla yap›l›r.

De¤ifltirilen deyimler
Madde 13- Vergi mahkemelerinin göreve baﬂlamas›yla
bu mahkemelerin görev alan›na giren konularla ilgili olarak di¤er kanunlarda yer alan:
a) ‹tiraz komisyonu, Vergiler Temyiz Komisyonu, Gümrük Hakem Kurulu deyimleri, Vergi Mahkemesi,
b) Vergi ihtilaf› deyimi, vergi davas›,
c) ‹tiraz deyimi, vergi mahkemesinde dava aç›lmas›,
Anlam›n› taﬂ›r.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Mahkeme Baflkanlar›n›n görevleri
Madde 10 - Mahkeme baﬂkanlar›;
a) Görüﬂme ve duruﬂmalar› yönetirler, düﬂünce ve görüﬂlerini bildirirler, oylar›n› verirler. Mahkemelerinde görevli bulunanlar›n görevlerine devamlar›n›, düzenli çal›ﬂmalar›n›, mahkeme iﬂlerinin verimli bir ﬂekilde yürütülmesini sa¤larlar.
b) Her takvim y›l› sonunda, mahkemelerindeki iﬂlerin
durumu ve bunlar›n yürütülmesinde aksakl›klar varsa sebepleri hakk›nda bölge idare mahkemesi baﬂkanl›¤›na bir
rapor verirler ve al›nmas›n› lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler.
c) Di¤er kanunlarla verilen görevleri yaparlar.
Üyelerin görevleri
Madde 11- Üyeler, bulunduklar› mahkemelerde baﬂkanlar taraf›ndan kendilerine verilen dosyalar› geciktirmeden inceleyerek mahkeme kuruluna gerekli aç›klamalar›
yaparlar, düﬂünce ve görüﬂlerini bildirirler, oylar›n› verirler, kararlar› yazarlar ve mahkeme ile ilgili olmak üzere kendilerine baﬂkan taraf›ndan verilen di¤er iﬂleri görürler.
Mahkeme memurlar›
Madde 12 - Her bölge idare mahkemesi, idare mahkemesi ve vergi mahkemesinde yaz› iﬂleri müdürünün yönetiminde bir kalem bulunur. Her mahkemeye yeterince
zab›t katibi ve memur verilir.
80

Yönetmelik
Madde 14 - Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin idari iﬂleri ile kalem hizmetlerinin yürütülmesi usul ve esaslar› Adalet Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak bir yönetmelikte gösterilir.
◊ Maddede sözü edilen Yönetmelik 8.7.1982 tarih ve 17748 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›ﬂt›r.

Kald›r›lan görevler, yetkiler ve hükümler
Madde 15 - 1. ‹dare ve vergi mahkemelerinin görev alan›na giren ve kanunlarla çeﬂitli kurul ve komisyonlara
verilmiﬂ bulunan görev ve yetkiler, bu mahkemelerin göreve baﬂlad›¤› tarihte sona erer.
2. Vergi itiraz komisyonlar›n›n ve Vergiler Temyiz Komisyonunun kuruluﬂuna iliﬂkin hükümler birinci f›krada
gösterilen tarihte yürürlükten kalkar.
Ek Madde 1 - (Ek: 24.2.1988 – 3410/4.md., De¤iflik:
8.6.2000 – 4577/4 md.)(*) Bu Kanunun tek hakimle çözümlenecek davalara iliﬂkin 7 nci maddesindeki parasal
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s›n›rlar; her takvim y›l› baﬂ›ndan geçerli olmak üzere,
önceki y›lda uygulanan parasal s›n›rlar›n, o y›l için 213
say›l› Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyar›nca Maliye Bakanl›¤›nca her y›l tespit
ve ilan edilen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmas› suretiyle uygulan›r. Bu ﬂekilde belirlenen s›n›rlar›n onmilyon liray› aﬂmayan k›s›mlar› dikkate al›nmaz.
Yukar›daki f›kra uyar›nca her takvim y›l› baﬂ›ndan geçerli olmak üzere uygulanan parasal s›n›rlar›n art›ﬂ›, art›ﬂ›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce idare ve vergi mahkemelerince nihai olarak karara ba¤lanm›ﬂ davalar ile Dan›ﬂtay›n bozma karar› üzerine karar› bozulan mahkemece yeniden bak›lan davalarda uygulanmaz.

Geçici Madde 1 - 1. Adalet Bakanl›¤›, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihi izleyen alt› ay içinde ‹çiﬂleri ve Maliye Bakanl›klar› ile Gümrük ve Tekel Bakanl›¤›n›n görüﬂünü alarak bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerini kurar. Mahkemelerin kuruluﬂlar›, yarg› çevreleri ve tüm yurtta göreve baﬂlayacaklar› tarih Resmi Gazete'de ilan edilir.
2. Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren beﬂ
y›ll›k süre içinde, idari yarg› hakim adayl›¤›ndan atanacaklar›n yan› s›ra; idare mahkemeleri baﬂkan ve üyeliklerine, hukuk veya hukuk bilgisine programlar›nda yer
veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat ve maliye
alan›nda yüksekö¤renimlerini yapm›ﬂ olmalar› ﬂart›yla;

a) Dan›ﬂtay tetkik hakimleri ve Dan›ﬂtay savc›lar›,
b) Kaymakaml›k s›fat›n› kazanm›ﬂ olmak ﬂart›yla ‹çiﬂleri Bakanl›¤› mensuplar›,
c) Baﬂbakanl›k Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri ve uzmanlar›,
d) Genel ve katma bütçeli daireler genel müdürleri, genel müdür yard›mc›lar› ve daire baﬂkanlar›,
e) Baﬂbakanl›k ve bakanl›k baﬂmüﬂavirleri, müﬂavirleri,
hukuk müﬂavirleri, bölge ve il muhakemat müdürleri,
müﬂavir avukatlar›, hazine avukatlar› ve kamu iktisadi
teﬂebbüsleri hukuk müﬂavirleri,
f) Say›ﬂtay raportörleri, uzman denetçileri, baﬂdenetçileri, denetçileri, savc› ve savc› yard›mc›lar›,
‹le daha önce bu görevlerde bulunmuﬂ olmak ﬂart›yla halen bir kamu görevi yapmakta olanlar atanabilirler.
3. Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren beﬂ
y›ll›k süre içinde, idari yarg› hakim adayl›¤›ndan atanacaklar›n yan› s›ra; vergi mahkemeleri baﬂkan ve üyeliklerine hukuk veya hukuk bilgisine programlar›nda yer
veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat ve maliye
alan›nda yüksekö¤renimlerini yapm›ﬂ olmak ﬂart›yla;
a) Dan›ﬂtay tetkik hakimleri ve Dan›ﬂtay savc›lar›,
b) Maliye müfettiﬂleri, maliye hesap uzmanlar›,
c) Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf vergi itiraz komisyonlar› baﬂkan ve üyeleri ile baﬂraportör ve raportörleri,
d) Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürü ve yard›mc›lar›, gelirler kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlü¤ü
baﬂmüﬂavir ve müﬂavirleri,
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(*) Maddenin önceki ﬂekli: “Bu Kanunun tek hakimle çözümlenecek davalar›
belirleyen 7 nci maddesindeki parasal s›n›rlar 1.1.1993 tarihinden itibaren sekiz milyon lira olarak uygulan›r. Bu uygulama sebebiyle idari yarg› mercilerince görevsizlik karar› verilemez.”
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e) Maliye Bakanl›¤› hukuk müﬂavirleri, bölge ve il muhakemat müdürleri, müﬂavir avukatlar›, hazine avukatlar›,
f) Defterdar ve defterdar yard›mc›lar›, vergi dairesi müdürleri,
g) Gümrük ve Tekel Bakanl›¤› Gümrükler Genel Müdür
ve yard›mc›lar›, müﬂavirleri, gümrük baﬂmüdürleri,
gümrük müdürleri ile Kontrol Genel Müdürü ve yard›mc›lar› ve Bakanl›k müfettiﬂleri, ile daha önce bu görevlerde bulunmuﬂ olmak ﬂart›yla halen bir kamu görevi yapmakta olanlar atanabilirler.
4. Atamalar, Adalet Bakanl›¤›nca ilgilinin mensup oldu¤u kurum ve kuruluﬂlar›n görüﬂleri al›narak Hakimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulunca yap›l›r.
5. Bölge idare mahkemesi baﬂkanl›klar›na atanacaklar›n,
en az üç y›l› yukar›da belirtilen görevlerde olmak üzere
on y›l; di¤er mahkeme baﬂkanl›klar› ile üyeliklere atanacaklar›n ise, en az iki y›l› yukar›da belirtilen görevlerde
olmak üzere beﬂ y›l devlet hizmetinde bulunmalar› gerekir. Ancak, Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf
vergi itiraz komisyonlar› baﬂkan, üye, baﬂraportör, raportörleri için beﬂ y›ll›k devlet hizmeti aranmaz.
6. Bölge idare mahkemeleri baﬂkan ve üyeliklerine, bu
maddenin ikinci ve üçüncü f›kralar›nda belirtilen niteliklere sahip olanlar atanabilirler.
7. Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf vergi itiraz
komisyonlar› baﬂkan, üye, baﬂraportör ve raportörleri bu
maddede belirtilen nitelikleri taﬂ›malar› ﬂart›yla vergi
mahkemesi baﬂkan ve üyeliklerine tercihen atan›rlar.

8. Atamalarda; ilgilinin sicili, görevindeki baﬂar›s›, hakimlik mesle¤inin gerektirdi¤i ahlak ve seciyeyi taﬂ›y›p
taﬂ›mad›¤› Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca takdir edilir.
9. Bu madde uyar›nca yap›lacak baﬂvurma usulü ve süresi Adalet Bakanl›¤›nca Resmi Gazete'de ilan edilir.
Dan›ﬂtay tetkik hakimi ve Dan›ﬂtay savc›lar› için baﬂvurma ﬂart› aranmaz.
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Geçici Madde 2 - 1. Bu Kanunun geçici birinci maddesine göre bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri baﬂkan
ve üyeliklerine atanacaklar›n ayl›k derece ve kademeleri, müktesep hak ayl›k derece ve kademelerine göre tespit edilir.
2. Hakimler Kanununda gerekli düzenlemeler yap›l›ncaya kadar bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri baﬂkan
ve üyelerine ayl›k, ek gösterge, ödenek ve di¤er mali ve
sosyal haklar ile özlük iﬂleri bak›m›ndan adli yarg› hakimleri hakk›ndaki hükümler uygulan›r.
3 a) Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte Dan›ﬂtay tetkik hakimi ve Dan›ﬂtay savc›s› bulunanlar Hakimler Kanununun birinci s›n›fa ayr›lma niteli¤ine iliﬂkin hükümlerindeki ﬂartlar› taﬂ›d›klar› takdirde an›lan görevlerde
geçirdikleri süreler de¤erlendirilerek birinci s›n›f incelemesine tabi tutulurlar. Ancak, Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce birinci derecenin kademelerinde bulunanlar birinci s›n›f incelemesine tabi tutulmaks›z›n, Dan›ﬂtay üyeli¤ine seçilme yetene¤ini kaybetmemiﬂ olmalar› ﬂart›yla birinci dereceye yükseldikleri tarihten geçerli olmak üzere birinci s›n›fa ayr›lm›ﬂ say›l›rlar.
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b) Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri baﬂkan ve
üyeliklerine, Dan›ﬂtay tetkik hakimli¤i ve Dan›ﬂtay savc›l›¤› d›ﬂ›ndaki görevlerden ilk defa atananlar Hakimler
Kanunundaki birinci s›n›fa ayr›lmak için gerekli süre
kayd›na bak›lmaks›z›n birinci derecenin kademelerinde
bulunanlar bir terfi süresi, ikinci derecenin kademelerinde bulunanlar iki terfi süresi, üçüncü derecenin kademelerinde bulunanlar üç terfi süresi kadar çal›ﬂt›ktan sonra
birinci s›n›f incelemesine tabi tutulurlar.
c) Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine Dan›ﬂtay
tetkik hakimli¤i ve Dan›ﬂtay savc›l›¤›ndan atananlar›n
birinci s›n›f incelemesine tabi tutulmalar›nda, Dan›ﬂtaydaki hizmet süreleri nazara al›n›r.

leminin tamamlanmas› tarihinden itibaren iptal edilmiﬂ
say›l›r.
2. Bu Kanunla kurulan mahkemelerin göreve baﬂlad›klar› tarihte, Vergiler Temyiz Komisyonu ile muvazzaf itiraz komisyonlar› raportörlüklerinde iki y›ll›k hizmet sürelerini tamamlamam›ﬂ olan raportörler Adalet Bakanl›¤›nca idari yarg› hakim adayl›¤›na atanabilirler.
3. Muvazzaf itiraz komisyonlar› ile Vergiler Temyiz Komisyonu mensuplar›ndan, bu Kanunla kurulan mahkemelere atanmayanlar, Maliye Bakanl›¤›nda durumlar›na
uygun baﬂka kadrolara atan›rlar ve kadrolar› atama iﬂleminin tamamlanmas› tarihinden itibaren iptal edilmiﬂ say›l›r.

Geçici Madde 3 - 1. Bu Kanunla kurulan mahkemelerin
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere iliﬂik cetveldeki kadrolar,
Adalet Bakanl›¤› taﬂra teﬂkilat› kadro cetvelinin mahkemeler bölümü hakimlik ve savc›l›k s›n›f› ile di¤er ilgili
bölümlerine eklenmiﬂtir.
2. Genel kadro kanunu ç›k›ncaya kadar bu kadrolarda,
ekli cetvel ile s›n›rl› olmak koﬂulu ile yap›lmas› gereken
her türlü de¤iﬂiklik; hakimlere ait kadrolar için Hakimler
ve Savc›lar Yüksek Kurulunca, di¤erleri için ise Maliye
Bakanl›¤›nca yap›l›r.
Geçici Madde 4 - 1. Bu Kanunla kurulan mahkemelerin
göreve baﬂlamas› ile görevleri sona erecek olan muvazzaf itiraz komisyonlar› ve Vergiler Temyiz Komisyonu
mensuplar›ndan bu mahkemelere atananlar›n Maliye Bakanl›¤› kadro cetvellerinde yer alan kadrolar›, atama iﬂ-

Geçici Madde 5 - Geçici birinci maddeye göre mahkeme baﬂkan ve üyeliklerine atananlardan mesle¤e uyum
sa¤layamad›klar› Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca tespit edilenlerin, Kurulca Baﬂbakanl›¤a bildirilmesi
üzerine, ek gösterge ve ödenekleri hariç olmak üzere, bulunduklar› derece ve kademe ayl›klar›na uygun genel veya katma bütçeye dahil idarelerdeki baﬂka bir göreve
atanmalar› Baﬂbakanl›kça sa¤lan›r. Bu hüküm, atanma
tarihinden itibaren ancak iki terfi süresi için uygulanabilir.
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Geçici Madde 6 - 1. Bu Kanunla kurulmuﬂ olan mahkemeler göreve baﬂlad›¤›nda, bu mahkemelerin görev ve
yetki alanlar›na giren konularda daha önce Dan›ﬂtaya
aç›lm›ﬂ olan davalar ve iﬂler Dan›ﬂtayca sonuçland›r›l›r.
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2. Bu Kanunla yarg› görev ve yetkileri kald›r›lm›ﬂ bulunan komisyonlar ve kurullarca verilmiﬂ olan kararlar,
Dan›ﬂtayca bozuldu¤u takdirde dosyalar› ile birlikte yetkili idare veya vergi mahkemesine gönderilir.

temyiz edilmemiﬂ ve temyiz süresi geçmemiﬂ kararlar
hakk›nda altm›ﬂ gün içinde Dan›ﬂtaya dava aç›labilir.
3. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve baﬂlad›¤› tarihte Vergiler Temyiz Komisyonu ve Gümrük Hakem Kurulunca verilmiﬂ olup Dan›ﬂtaya baﬂvurma süresi geçmemiﬂ kararlar hakk›nda altm›ﬂ gün içinde Dan›ﬂtaya dava aç›labilir.
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Geçici Madde 7 - 1. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve baﬂlad›¤› tarihte, bu Kanun hükümleri uyar›nca idare mahkemelerinin görev alan›na giren uyuﬂmazl›klardan dolay› yarg› yetkisi kald›r›lm›ﬂ kurullara ve
komisyonlara itiraz edilmemiﬂ, dava aç›lmam›ﬂ ve henüz
itiraz veya dava süresi sona ermemiﬂ olanlar hakk›nda
yetkili idare mahkemesinin göreve baﬂlad›¤› tarihten itibaren altm›ﬂ gün içerisinde bu mahkemelere dava aç›labilir.
2. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve baﬂlad›¤› tarihte, yarg› yetkisi kald›r›lm›ﬂ kurul ve komisyonlarca karara ba¤lanm›ﬂ ve Dan›ﬂtaya baﬂvurma süresi
geçmemiﬂ kararlar hakk›nda altm›ﬂ gün içinde Dan›ﬂtaya
baﬂvurulabilir.
Geçici Madde 8 - 1. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve baﬂlad›¤› tarihte, vergi mahkemelerinin görev alan›na giren uyuﬂmazl›klardan dolay› vergi itiraz
komisyonlar›na ve Gümrük Hakem Kuruluna itiraz edilmemiﬂ ve henüz itiraz süresi sona ermemiﬂ olanlar hakk›nda, altm›ﬂ gün içerisinde yetkili vergi mahkemesine
dava aç›labilir.
2. Bu Kanuna göre kurulan mahkemelerin göreve baﬂlad›¤› tarihte, vergi itiraz komisyonlar›nca verilmiﬂ olup
Vergiler Temyiz Komisyonu veya Dan›ﬂtay nezdinde
88

Geçici Madde 9 - Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin göreve baﬂlad›klar›
tarihte vergi itiraz komisyonlar› ile Gümrük Hakem Kurulunda ve bu Kanunla yarg› yetkileri kald›r›lm›ﬂ di¤er
kurullarda bulunan ve henüz karara ba¤lanmam›ﬂ olan
dosyalar bir ay içinde yetkili ve görevli idare ve vergi
mahkemelerine devredilir.
Geçici Madde 10 - 1. Vergi itiraz komisyonlar› ve Gümrük Hakem Kurulunda mevcut dosyalar›n vergi mahkemelerine devir esaslar› Adalet ve Maliye bakanl›klar› ile
Gümrük ve Tekel Bakanl›¤›nca müﬂtereken tespit olunur.
2. Bu Kanunla yarg› yetkileri kald›r›lm›ﬂ olan di¤er kurullardaki dosyalar›n idare mahkemelerine devir esaslar›
Adalet ve ‹çiﬂleri bakanl›klar›nca tespit olunur.
Geçici Madde 11 - 1. Vergi mahkemelerinin göreve baﬂlad›klar› tarihte Vergiler Temyiz Komisyonunda bulunan dosyalardan;
a) Bu Kanunun 7 nci maddesi gere¤ince tek hakim taraf›ndan çözümlenebilecek nitelikte olanlar, yetkili bölge
idare mahkemelerine,
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b) Di¤erleri Dan›ﬂtaya,
Gönderilir ve bu mahkemelerce sonuçland›r›l›r.
2. Yukar›daki f›kra gere¤ince devredilen dosyalar hakk›nda aﬂa¤›daki esaslar uygulan›r:
a) Bu dosyalar için ek yarg›lama gideri ve harç al›nmaz.
b) Bu dosyalar›n posta giderleri Maliye Bakanl›¤› bütçesinden karﬂ›lan›r.
c) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Vergiler Temyiz Komisyonunda tekemmül etmiﬂ dosyalar, ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu hükümleri uygulanmaks›z›n tekemmül etmiﬂ say›l›r. Dan›ﬂtayda, savc›n›n düﬂüncesine
iliﬂkin hükümler sakl›d›r.
d) Bu dosyalar için duruﬂma yap›lmas› ilgili daire veya
mahkemenin karar›na ba¤l›d›r.
e) Bu dosyalar için Vergiler Temyiz Komisyonunca yap›lm›ﬂ duruﬂma tebli¤leri geçersizdir.
f) Yap›lan inceleme sonunda vergi itiraz komisyonu karar› bozulursa, dosya, resen ve nihai olarak karara ba¤lan›r.
g) Vergiler Temyiz Komisyonunca yürütmenin durdurulmas›na iliﬂkin olarak verilmiﬂ kararlar geçerlidir. Ancak, bu dosyalar öncelikle karara ba¤lan›r.

ra ba¤lanmam›ﬂ dosyalar, görevli ve yetkili vergi mahkemesine gönderilir ve bu mahkemelerce bozma karar› çerçevesinde incelenerek karara ba¤lan›r.
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Geçici Madde 12 - Dan›ﬂtayca bozma karar› ile Vergiler
Temyiz Komisyonuna gönderilmiﬂ ve bu Komisyonca
henüz karara ba¤lanmam›ﬂ veya Dan›ﬂtay›n bozma karar› üzerine bu Komisyonca karar› bozularak vergiler itiraz
komisyonuna gönderilmiﬂ ve bu komisyonca henüz kara90

Geçici Madde 13 - Vergiler Temyiz Komisyonunca ara
karar› ile vergi itiraz komisyonuna gönderilmiﬂ dosyalar›n karar gere¤i yerine getirilmiﬂ olanlar›ndan, bu Kanunun 7 nci maddesi gere¤ince tek hakim taraf›ndan çözümlenebilecek dosyalar yetkili bölge idare mahkemesine, di¤erleri Dan›ﬂtaya; ara karar› yerine getirilmemiﬂ
olanlar ise, bu karara göre tamamland›ktan sonra ilgisine
göre yetkili bölge idare mahkemesine veya Dan›ﬂtaya
gönderilmek üzere yetkili vergi mahkemesine tevdi edilir.
Geçici Madde 14 - Vergi mahkemelerinin göreve baﬂlad›¤› tarihten önce itiraz ve temyiz komisyonlar›nca karara ba¤lanm›ﬂ ve kararlar› tebli¤ edilmemiﬂ dosyalar tebli¤ iﬂlemleri yerine getirilmek üzere göreve baﬂlad›klar›
tarihten itibaren bir ay içinde yetkili ve görevli vergi
mahkemesine gönderilir. Bu dosyalar›n posta giderleri
Maliye Bakanl›¤› bütçesinden karﬂ›lan›r.
Geçici Madde 15 - Kurulacak mahkemelerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak amac›yla; Adalet Bakanl›¤› bütçesi içinde
mevcut veya yeniden aç›lacak tertiplere Maliye Bakanl›¤› bütçesinin ilgili tertiplerinden aktarma ve bununla ilgili di¤er iﬂlemleri yapmaya Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
Geçici Madde 16 - Bu Kanunun uygulanmas›nda,
27.10.1980 tarih ve 2324 say›l› Anayasa Düzeni Hakk›nda Kanun hükümleri sakl›d›r.
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Geçici Madde 17 - (Ek: 23.6.1983 – 2856/1 md.) Bu Kanunun geçici 1 inci maddesine göre bölge idare, idare ve
vergi mahkemeleri baﬂkan ve üyeliklerine atananlar›n
göreve baﬂlad›klar› tarihten itibaren üç y›l içinde emekliliklerini istemeleri halinde emeklilik iﬂlemleri; kazan›lm›ﬂ hak ve ayl›k derece ve kademeleri ile birinci derecenin son kademe ayl›¤›n›n kazan›lm›ﬂ hak olarak alanlar›n, idari yarg› hakimli¤ine atanmadan önce alabilecekleri ek göstergeler dikkate al›nmak suretiyle yap›l›r. ‹dari
yarg› hakimli¤ine ait ek göstergeler uygulamada dikkate
al›nmaz.

6.1.1982 TAR‹H VE 2576 SAYILI ANA KANUNA
‹fiLENEMEYEN GEÇ‹C‹ MADDELER
1– 24.2.1988 tarih ve 3410 say›l› Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde – Bu Kanunun, 6.1.1982 tarih ve 2576 say›l› Kanunun 7 nci maddesinde de¤iﬂiklik yapan hükmü
sebebiyle idari yarg› mercilerince görevsizlik karar› verilemez.
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Geçici Madde 18 - (Ek: 8.6.2000 – 4577/10 md.) Bu Kanunun de¤iﬂik 7 nci maddesinin (1) ve (2) numaral› f›kra hükümleri, de¤iﬂikli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce, idare ve vergi mahkemelerince nihai olarak karara
ba¤lanm›ﬂ davalar ile Dan›ﬂtay›n bozma karar› üzerine
karar› bozulan mahkemece yeniden bak›lan davalarda
uygulanmaz.
Yürürlük
Madde 16 - Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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