‹DAR‹ YARGILAMA
USULÜ KANUNU
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‹DAR‹ YARGILAMA USULÜ KANUNU 1
Kanun No : 2577

Kabul Tarihi: 6 Ocak 1982

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

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
Kapsam Ve Nitelik
Madde 1 - 1. Dan›ﬂtay, bölge idare mahkemeleri, idare
mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren
uyuﬂmazl›klar›n çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabidir.
2. Dan›ﬂtay Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yaz›l› yarg›lama usulü uygulan›r ve inceleme evrak üzerinde yap›l›r.
◊ Bkz. md. 20

‹dari Dava Türleri Ve ‹dari Yarg› Yetkisinin S›n›r›
Madde 2 - 1. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) ‹darî dava türleri ﬂunlard›r:

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“ ise, Vergi Dava Daireleri
Kurulu” olarak 2.6.2004 tarihli ve 5183 say›l› Kanunun 15. maddesiyle
de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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a) (Yeniden Düzenleme: 4577 - 8.6.2000) ‹dari iﬂlemler
hakk›nda yetki, ﬂekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden
biri ile hukuka ayk›r› olduklar›ndan dolay› iptalleri için
menfaatleri ihlâl edilenler taraf›ndan aç›lan iptal davalar›, (*)
b) ‹darî eylem ve iﬂlemlerden dolay› kiﬂisel haklar› do¤rudan muhtel olanlar taraf›ndan aç›lan tam yarg› davalar›
c) (De¤iﬂik: 4492 - 18.12.1999) Tahkim yolu öngörülen
imtiyaz ﬂartlaﬂma ve sözleﬂmelerinden do¤an uyuﬂmazl›klar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi
için yap›lan her türlü idari sözleﬂmelerden dolay› taraflar
aras›nda ç›kan uyuﬂmazl›klara iliﬂkin davalar, (**)
2. ‹dari yarg› yetkisi, idari eylem ve iﬂlemlerin hukuka
uygunlu¤unun denetimi ile s›n›rl›d›r. ‹dari mahkemeler;
yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen ﬂekil ve esaslara uygun olarak yerine
getirilmesini k›s›tlayacak, idari eylem ve iﬂlem niteli¤inde veya idarenin takdir yetkisini kald›racak biçimde yarg› karar› veremezler.
3. Cumhurbaﬂkan›n›n do¤rudan do¤ruya yapt›¤› iﬂlemler
idari yarg› denetimi d›ﬂ›ndad›r.

‹dari Davalar›n Aç›lmas›
Madde 3 - 1. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) ‹darî davalar,
Dan›ﬂtay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi baﬂkanl›klar›na hitaben yaz›lm›ﬂ imzal› dilekçelerle aç›l›r.
2. Dilekçelerde;
a) Taraflar›n ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad
ve soyadlar› veya unvanlar› ile adresleri,
b) Davan›n konusu ve sebepleri ile dayand›¤› deliller,
c) Davaya konu olan idari iﬂlemin yaz›l› bildirim tarihi,
d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunlar›n
zam ve cezalar›na iliﬂkin davalarla tam yarg› davalar›nda
uyuﬂmazl›k konusu miktar,
e) Vergi davalar›nda davan›n ilgili bulundu¤u verginin
veya vergi cezas›n›n nevi ve y›l›, tebli¤ edilen ihbarnamenin tarihi ve numaras› ve varsa mükellef hesap numaras› gösterilir.
3. Dava konusu karar›n ve belgelerin as›llar› veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli
evrak›n örnekleri karﬂ› taraf say›s›ndan bir fazla olur.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

(*) Anayasa Mahkemesinin, 10 Nisan 1996 tarih ve 22607 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 21.9.1995 gün ve E.1995/27 - K.1995/47 say›l› karar› ile yay›m›ndan üç ay sonra yürürlü¤e girmek üzere iptal edilmiﬂ, daha sonra 4577
say›l› Kanunla yukar›daki ﬂekilde yeniden düzenlenmiﬂtir.
(**)Bendin önceki ﬂekli: “Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yap›lan
her türlü idari sözleﬂmelerden dolay› taraflar aras›nda ç›kan uyuﬂmazl›klara
iliﬂkin davalar,”
◊ Bkz. md. 12, 13; Anayasa md. 105, 125 gç. md. 15/2; Dan›ﬂtay K. Md.
24/son, B‹MK. K. Md. 5/1

◊ Bkz. md. 4 - 7; 9 – 14, 16, 20

Dilekçelerin Verilece¤i Yerler
Madde 4 - Dilekçeler ve savunmalar ile davalara iliﬂkin
her türlü evrak, Dan›ﬂtay veya ait oldu¤u mahkeme baﬂkanl›klar›na veya bunlara gönderilmek üzere idare veya
vergi mahkemesi baﬂkanl›klar›na, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hâkimliklerine veya yabanc› memleketlerde Türk konsolosluklar›na
verilebilir.
◊ Bkz. md. 16, 20/1, 21
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Ayn› Dilekçe ‹le Dava Aç›labilecek Haller
Madde 5 - (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) 1 - Her idari iﬂlem aleyhine ayr› ayr› dava aç›l›r. Ancak, aralar›nda
maddi veya hukuki yönden ba¤l›l›k yada sebep-sonuç
iliﬂkisi bulunan birden fazla iﬂleme karﬂ› bir dilekçe ile
de dava aç›labilir.
2. Birden fazla ﬂahs›n müﬂterek dilekçe ile dava açabilmesi için davac›lar›n hak veya menfaatlerinde iﬂtirak bulunmas› ve davaya yol açan maddî olay veya hukukî sebeplerin ayn› olmas› gerekir.

posta ücreti ile dava aç›lm›ﬂ olmas› halinde, otuz gün
içinde harc›n ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanmas› hususu daire baﬂkan› veya görevlendirece¤i tetkik
hâkimi, mahkeme baﬂkan› veya hâkim taraf›ndan ilgiliye
tebli¤ olunur. Tebligata ra¤men gere¤i yerine getirilmedi¤i takdirde bildirim ayn› ﬂekilde bir daha tekrarlan›r
Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davan›n aç›lmam›ﬂ say›lmas›na karar verilir ve davac›ya tebli¤ olunur.
5. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) Dava aç›ld›ktan sonra
posta ücretinde tebli¤ iﬂlemlerinin yap›lmas›n› engelleyecek ﬂekilde azalma olmas› halinde, otuz gün içinde
posta ücretinin tamamlanmas› daire baﬂkan› veya görevlendirece¤i tetkik hâkimi, mahkeme baﬂkan› veya hâkim
taraf›ndan ilgiliye tebli¤ olunur. Tebligata ra¤men gere¤i yerine getirilmedi¤i takdirde bildirim ayn› ﬂekilde bir
daha tekrarlan›r. Posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyan›n iﬂlemden kald›r›lmas›na karar verilir. Bu
karar›n tebli¤i tarihinden baﬂlayarak üç ay içinde, noksan› tamamlanmak suretiyle yeniden iﬂleme konulmas› istenmedi¤i takdirde davan›n aç›lmam›ﬂ say›lmas›na karar
verilir ve davac›ya tebli¤ olunur.
6. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) 4 ve 5 inci f›kralardaki
tebligat re'sen genel bütçeden yap›l›r.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

◊ Bkz. md. 14; Karﬂ. HUMK md. 43

Dilekçe Üzerine Uygulanacak ‹ﬂlem
Madde 6 - 1. Dan›ﬂtay idare mahkemesi ve vergi mahkemesi baﬂkanl›klar›na veya 4 ncü maddede yaz›l› yerlere verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri al›nd›ktan
sonra deftere derhal kay›tlar› yap›larak kay›t tarih ve say›s› dilekçenin üzerine yaz›l›r. Dava bu kayd›n yap›ld›¤›
tarihte aç›lm›ﬂ say›l›r.
2. Davc›lara, kay›t tarih ve say›s›n› gösteren imzal› ve
mühürlü, pulsuz bir al›nd› kâ¤›d› verilir.
3. 4 üncü maddede yaz›l› di¤er yerlere verilen dilekçeler,
en geç üç gün içinde Dan›ﬂtay veya ait oldu¤u mahkeme
baﬂkanl›¤›na taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde
harç pullar› bulunmad›¤› takdirde bunlara karﬂ›l›k al›nan
paralar›n miktar› ve al›nd› kâ¤›d›n›n tarih ve say›s› dilekçelere yaz›l›r.
4. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) Herhangi bir sebeple harc› veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya
100

◊ Bkz. md. 14, 15; Karﬂ. HUMK. Md. 409

Dava Açma Süresi
Madde 7 - 1. Dava açma süresi, özel kanunlar›nda ayr›
süre gösterilmeyen hallerde Dan›ﬂtayda ve idare mahkemelerinde altm›ﬂ ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.
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2. Bu süreler;
a) ‹dari uyuﬂmazl›klarda; yaz›l› bildirimin yap›ld›¤›,
b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve
bunlar›n zam ve cezalar›ndan do¤an uyuﬂmazl›klarda:
Tahakkuku tahsile ba¤l› olan vergilerde tahsilat›n; tebli¤
yap›lan hallerde veya tebli¤ yerine geçen iﬂlemlerde tebli¤in; tevkif yoluyla al›nan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile ba¤l› vergilerde tescilin yap›ld›¤› ve
idarenin dava açmas› gereken konularda ise ilgili merci
veya komisyon karar›n›n idareye geldi¤i; Tarihi izleyen
günden baﬂlar.
3. Adresleri belli olmayanlara özel kanunlar›ndaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yap›lan hallerde, özel
kanununda aksine bir hüküm bulunmad›kça süre, son
ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeﬂ gün sonra iﬂlemeye baﬂlar.
4. ‹lan› gereken düzenleyici iﬂlemlerde dava süresi, ilan
tarihini izleyen günden itibaren baﬂlar. Ancak bu iﬂlemlerin uygulanmas› üzerine ilgililer, düzenleyici iﬂlem veya uygulanan iﬂlem yahut her ikisi aleyhine birden dava
açabilirler. Düzenleyici iﬂlemin iptal edilmemiﬂ olmas›
bu düzenlemeye dayal› iﬂlemin iptaline engel olmaz.

3. Bu Kanunda yaz›l› sürelerin bitmesi çal›ﬂmaya ara
verme zaman›na rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona
erdi¤i günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzam›ﬂ say›l›r.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

◊ Bkz. md. 8, 11 – 15, Anayasa md. 125/3 Tebligat K. Md. 31

◊ Bkz. md. 61, geçici md. 3; Anayasa md. 125/3; Dan›ﬂtay K. md. 86; Karﬂ.
HUMK. md. 162, 177

Görevli Olmayan Yerlere Baﬂvurma
Madde 9 - 1. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Çözümlenmesi
Dan›ﬂtay›n, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine
girdi¤i halde, adlî ve askerî yarg› yerlerine aç›lm›ﬂ bulunan davalar›n görev noktas›ndan reddi halinde, bu husustaki kararlar›n kesinleﬂmesini izleyen günden itibaren
otuz gün içinde görevli mahkemede dava aç›labilir. Görevsiz yarg› merciine baﬂvurma tarihi, Dan›ﬂtaya, idare
ve vergi mahkemelerine baﬂvurma tarihi olarak kabul
edilir.
2. Adli veya askeri yarg› yerlerine aç›lan ve görevsizlik
sebebiyle reddedilen davalarda, görevsizlik karar›n›n kesinleﬂmesinden sonra birinci f›krada yaz›l› otuz günlük
süre geçirilmiﬂ olsa dahi, idari dava aç›lmas› için öngörülen süre henüz dolmam›ﬂ ise bu süre içinde idari dava
aç›labilir.
◊ Bkz. md. 14, 15; Dan›ﬂtay K. md. 24; Karﬂ. HUMK md. 27

Sürelerle ‹lgili Genel Esaslar
Madde 8 - 1. Süreler, tebli¤, yay›n veya ilan tarihini izleyen günden itibaren iﬂlemeye baﬂlar.
2. Tatil günleri sürelere dahildir. ﬁu kadar ki, sürenin son
günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çal›ﬂma gününün bitimine kadar uzar.

‹dari Makamlar›n Sükutu
Madde 10 - 1. ‹lgililer, haklar›nda idari davaya konu
olabilecek bir iﬂlem veya eylemin yap›lmas› için idari
makamlara baﬂvurabilirler.
2. (De¤iﬂik: 4001 – 10.6.1994) Altm›ﬂ gün içinde bir ce-
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vap verilmezse istek reddedilmiﬂ say›l›r. ‹lgililer altm›ﬂ
günün bitti¤i tarihten itibaren dava açma süresi içinde,
konusuna göre Dan›ﬂtaya, idare ve vergi mahkemelerine
dava açabilirler. Altm›ﬂ günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin de¤ilse ilgili bu cevab›, isteminin reddi
sayarak dava açabilece¤i gibi, kesin cevab› da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi iﬂlemez. ancak, bekleme süresi baﬂvuru tarihinden itibaren alt› ay› geçemez.
Dava aç›lmamas› veya davan›n süreden reddi hallerinde,
altm›ﬂ günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idarî makamlarca cevap verilirse, cevab›n tebli¤inden itibaren
altm›ﬂ gün içinde dava açabilirler.
3. (...) (*)

‹ptal Ve Tam Yarg› Davalar›
Madde 12 - ‹lgililer haklar›n› ihlal eden bir idari iﬂlem
dolay›s›yla Dan›ﬂtaya ve vergi mahkemelerine do¤rudan
do¤ruya tam yarg› davas› veya iptal ve tam yarg› davalar›n› birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davas› açarak bu davan›n karara ba¤lanmas› üzerine, bu husustaki
karar›n veya kanun yollar›na baﬂvurulmas› halinde verilecek karar›n tebli¤i veya bir iﬂlemin icras› sebebiyle do¤an zararlardan dolay› icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yarg› davas› açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11 inci madde uyar›nca idareye baﬂvurma haklar›
sakl›d›r.

(*) Bu f›kra, 10 Haziran 1994 tarih ve 4001 say›l› Kanunun 5. maddesiyle
yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.

Do¤rudan Do¤ruya Tam Yarg› Davas› Aç›lmas›
Madde 13 - 1. ‹dari eylemlerden haklar› ihlal edilmiﬂ
olanlar›n idari dava açmadan önce, bu eylemleri yaz›l›
bildirim üzerine veya baﬂka suretle ö¤rendikleri tarihten
itibaren bir y›l ve her halde eylem tarihinden itibaren beﬂ
y›l içinde ilgili idareye baﬂvurarak haklar›n›n yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin k›smen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki iﬂlemin tebli¤ini
izleyen günden itibaren veya istek hakk›nda altm›ﬂ gün
içinde cevap verilmedi¤i takdirde bu sürenin bitti¤i tarihten itibaren, dava süresi içinde dava aç›labilir.
2. Görevli olmayan adli ve askeri yarg› mercilerine aç›lan tam yarg› davas›n›n görev yönünden reddi halinde
sonradan idari yarg› mercilerine aç›lacak davalarda, birinci f›krada öngörülen idareye baﬂvurma ﬂart› aranmaz.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

◊ Bkz. md. 11; Anayasa md. 24, 125/3

Üst Makamlara Baﬂvurma
Madde 11 - 1. ‹lgililer taraf›ndan idari dava aç›lmadan
önce, idari iﬂlemin kald›r›lmas›, geri al›nmas›, de¤iﬂtirilmesi veya yeni bir iﬂlem yap›lmas› üst makamdan, üst
makam yoksa iﬂlemi yapm›ﬂ olan makamdan, idari dava
açma süresi içinde istenebilir. Bu baﬂvurma, iﬂlemeye
baﬂlam›ﬂ olan idari dava açma süresini durdurur.
2. Altm›ﬂ gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiﬂ say›l›r.
3. ‹ste¤in reddedilmesi veya reddedilmiﬂ say›lmas› halinde dava açma süresi yeniden iﬂlemeye baﬂlar ve baﬂvurma tarihine kadar geçmiﬂ süre de hesaba kat›l›r.
4. (...) (*)
(*) Bu f›kra, 10 Haziran 1994 tarih ve 4001 say›l› Kanunun 6. maddesiyle yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
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Dilekçeler Üzerine ‹lk ‹nceleme
Madde 14 - 1. Dilekçeler Dan›ﬂtayda Evrak Müdürlü¤ünce kaydedilir ve Genel Sekreterlikçe görevli dairelere havale olunur.
2. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Dilekçeler, idare ve vergi
mahkemelerinde, mahkeme baﬂkan›n›n veya hâkimin havalesi ile kaydolunur.
3. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Dilekçeler, Dan›ﬂtayda
daire baﬂkan›n›n görevlendirece¤i bir tetkik hâkimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme baﬂkan› veya
görevlendirece¤i bir üye taraf›ndan:
a) Görev ve yetki,
b) ‹darî merci tecavüzü,
c) Ehliyet,
d) ‹darî davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir iﬂlem olup olmad›¤›,
e) Süre aﬂ›m›,
f) Husumet,
g) 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmad›klar›, Yönlerinden s›ras›yla incelenir.
4. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) Dilekçeler bu yönlerden
kanuna ayk›r› görülürse durum; görevli daire veya mahkemeye bir rapor ile bildirilir. Tek hâkimle çözümlenecek dava dilekçeleri için rapor düzenlenmez ve 15 inci
madde hükümleri ilgili hâkim taraf›ndan uygulan›r. 3 üncü f›kraya göre yap›lacak inceleme ve bu f›kra ile 5 inci
f›kraya göre yap›lacak iﬂlemler dilekçenin al›nd›¤› tarihten itibaren en geç onbeﬂ gün içinde sonuçland›r›l›r.

5. ‹lk incelemeyi yapanlar, bu noktalardan kanuna ayk›r›l›k görmezler veya daire veya mahkeme taraf›ndan ilk
inceleme raporu yerinde görülmezse, tebligat iﬂlemi yap›l›r.
6. Yukar›daki hususlar›n ilk incelemeden sonra tespit
edilmesi halinde de davan›n her safhas›nda 15 inci madde hükmü uygulan›r.
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◊ Bkz. md. 3, 5, 7, 13/1, 15, 32- 37, 43, 54

‹lk ‹nceleme Üzerine Verilecek Karar
Madde 15 - (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Dan›ﬂtay veya
idare ve vergi mahkemelerince yukar›daki maddenin 3
üncü f›kras›nda yaz›l› hususlarda kanuna ayk›r›l›k görülürse, 14 üncü maddenin;
a) 3/a bendine göre adlî ve askerî yarg›n›n görevli oldu¤u konularda aç›lan davalar›n reddine; idarî yarg›n›n görevli oldu¤u konularda ise görevli veya yetkili olmayan
mahkemeye aç›lan davan›n görev veya yetki yönünden
reddedilerek dava dosyas›n›n görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine,
b) 3/c, 3/d ve 3/e bentlerinde yaz›l› hallerde davan›n reddine,
c) 3/f bendine göre, davan›n has›m gösterilmeden veya
yanl›ﬂ has›m gösterilerek aç›lmas› halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebli¤ine,
d) 3/g bendinde yaz›l› halde otuzgün içinde 3 ve 5 inci
maddelere uygun ﬂekilde yeniden düzenlenmek veya
noksanlar› tamamlanmak yahut (c) bendinde yaz›l› hallerde, ehliyetli olan ﬂahs›n avukat olmayan vekili taraf›ndan dava aç›lm›ﬂ ise otuzgün içinde bizzat veya bir avukat vas›tas›yla dava aç›lmak üzere dilekçelerin reddine,
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e) 3/b bendinde yaz›l› halde dilekçelerin görevli idare
merciine tevdiine, Karar verilir.
2. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Dan›ﬂtaya
veya ilgili mahkemeye baﬂvurma tarihi, merciine baﬂvrma tarihi olarak kabul edilir.
3. Dilekçelerin 3 üncü maddeye uygun olmamalar› dolay›s›yla reddi halinde, yeni dilekçeler için ayr›ca harç
al›nmaz.
4. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) ‹lk inceleme üzerine Dan›ﬂtay veya mahkemelerce verilen; bu maddenin 1/a bendinde belirtilen idarî yarg›n›n görevli oldu¤u konularda
davan›n görev ve yetki yönünden reddine iliﬂkin kararlarla, 1/c bendinde yaz›l› gerçek hasma tebli¤ ve 1/d bendindeki dilekçe red kararlar› d›ﬂ›nda, karar›n düzeltilmesi veya temyiz yoluna; tek hâkim karar›na karﬂ› ise itiraz
yoluna baﬂvurulabilir.
5. (Ek: 3622 - 5.4.1990) 1 inci f›kran›n (d) bendine göre
dilekçenin reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde ayn› yanl›ﬂl›klar yap›ld›¤› takdirde dava reddedilir.

3. Taraflar, yap›lacak tebli¤lere karﬂ›, tebli¤ tarihinden
itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler. Bu süre, ancak hakl› sebeplerin bulunmas› halinde, taraflardan birinin iste¤i üzerine görevli mahkeme karar› ile otuz günü
geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzat›labilir. Sürenin geçmesinden sonra yap›lan uzatma talepleri
kabul edilmez.
4. Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia
edemezler.
5. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) Davalara iliﬂkin iﬂlem
dosyalar›n›n asl› veya onayl› örne¤i idarenin savunmas›
ile birlikte, Dan›ﬂtay veya ilgili mahkeme baﬂkanl›¤›na
gönderilir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

◊ Bkz. md. 3, 5, 6, 14, 43, 54, 55

Tebligat Ve Cevap Verme
Madde 16 - 1. Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örne¤i daval›ya, daval›n›n verece¤i savunma davac›ya tebli¤ olunur.
2. Davac›n›n ikinci dilekçesi daval›ya, daval›n›n verece¤i ikinci savunma da davac›ya tebli¤ edilir. Buna karﬂ›
davac› cevap veremez. Ancak, daval›n›n ikinci savunmas›nda, davc›n›n cevapland›rmas›n› gerektiren hususlar
bulundu¤u, davan›n görülmesi s›ras›nda anlaﬂ›l›rsa, davac›ya cevap vermesi için bir süre verilir.
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Duruﬂma
Madde 17 - 1. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Dan›ﬂtay ile
idare ve vergi mahkemelerinde aç›lan iptal ve birmilyar
liray› aﬂan tam yarg› davalar› ile tarh edilen vergi, resim
ve harçlarla benzeri malî yükümler ve bunlar›n zam ve
cezalar› toplam› birmilyar liray› aﬂan vergi davalar›nda,
taraflardan birinin iste¤i üzerine duruﬂma yap›l›r.(*)
2. Temyiz ve itirazlarda duruﬂma yap›lmas› taraflar›n istemine ve Dan›ﬂtay veya ilgili bölge idare mahkemesi
karar›na ba¤l›d›r.
3. Duruﬂma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yap›labilir.
4. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) 1 ve 2 nci f›kralarda yer
alan kay›tlara ba¤l› olmaks›z›n Dan›ﬂtay, mahkeme ve hâkim kendili¤inden duruﬂma yap›lmas›na karar verebilir.
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5. Duruﬂma davetiyeleri duruﬂma gününden en az otuz
gün önce taraflara gönderilir.

Duruﬂmal› ‹ﬂlerde Karar Verilmesi
Madde 19 - (De¤iﬂik 1. cümle: 4001 - 10.6.1994) Duruﬂma yap›ld›ktan sonra en geç onbeﬂ gün içinde karar
verilir. Ara karar› verilen hallerde, bu karar›n yerine getirilmesi üzerine, dosyalar öncelikle incelenir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

(*) 1 inci f›krada geçen “onmilyon” liral›k parasal s›n›rlar, 8.6.2000 tarih ve
4577 say›l› Kanunun 6 nc› maddesi ile “birmilyar” liraya yükseltilmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir.
◊ 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.

Duruﬂmalara ‹liﬂkin Esaslar
Madde 18 - 1. Duruﬂmalar aç›k olarak yap›l›r. Genel ahlak›n veya kamu güvenli¤inin gerekli k›ld›¤› hallerde,
görevli daire veya mahkemenin karar› ile, duruﬂman›n
bir k›sm› veya tamam› gizli olarak yap›l›r.
2. Duruﬂmalar› baﬂkan yönetir.
3. Duruﬂmalarda taraflara ikiﬂer defa söz verilir. Taraflardan yaln›z biri gelirse onun aç›klamalar› dinlenir; hiç
biri gelmezse duruﬂma aç›lmaz. ‹nceleme evrak üzerinde
yap›l›r.
4. Dan›ﬂtayda görülen davalar›n duruﬂmalar›nda savc›n›n
bulunmas› ﬂartt›r. Taraflar dinlendikten sonra savc› yaz›l› düﬂüncesini aç›klar. Bundan sonra taraflara son olarak
ne diyecekleri sorulur ve duruﬂmaya son verilir.
5. Duruﬂmal› iﬂlerde savc›lar, keﬂif bilirkiﬂi incelemesi
veya delil tespiti yap›lmas›n› yahut iﬂlem dosyas›n›n getirtilmesini istedikleri takdirde, bu istekleri görevli daire
veya kurul taraf›ndan kabul edilmezse, iﬂin esas› hakk›nda ayr›ca yaz›l› olarak düﬂünce bildirirler.
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Dosyalar›n ‹ncelenmesi
Madde 20 - 1. Dan›ﬂtay ile idare ve vergi mahkemeleri,
bakmakta olduklar› davalara ait her çeﬂit incelemeleri
kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre
içinde lüzum gördükleri evrak›n gönderilmesini ve her
türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili di¤er yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararlar›n, ilgililerce,
süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Hakl› sebeplerin bulunmas› halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzat›labilir.
2. Taraflardan biri ara karar›n›n icaplar›n› yerine getirmedi¤i takdirde, bu durumun verilecek karar üzerindeki
etkisi mahkemece önceden takdir edilir ve ara karar›nda
bu husus ayr›ca belirtilir.
3. Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenli¤ine
veya yüksek menfaatlerine veya Devletin güvenli¤i ve
yüksek menfaatleriyle birlikte yabanc› devletlere de iliﬂkin ise, Baﬂbakan veya ilgili bakan, gerekçesini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. (Ek cümle: 10.6.1994 - 4001) Verilmeyen bilgi ve
belgelere dayan›larak ileri sürülen savunmaya göre karar
verilmez
4. (...)(*)
5. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Dan›ﬂtay, bölge idare, ida111
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re ve vergi mahkemelerinde dosyalar, bu Kanun ve di¤er
kanunlarda belirtilen öncelik veya ivedilik durumlar› ile
Dan›ﬂtay için Baﬂkanlar Kurulunca; di¤er mahkemeler
için Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunca konu itibariyle tespit edilip Resmi Gazete'de ilan edilecek öncelikli iﬂler göz önünde bulundurulmak suretiyle geliﬂ tarihlerine göre incelenir ve tekemmül ettikleri s›ra dahilinde
bir karara ba¤lan›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda kalan dosyalar ise
tekemmül ettikleri s›raya göre ve tekemmül tarihinden
itibaren en geç alt› ay içinde sonuçland›r›l›r.(**)

Tutanaklar
Madde 23 - Her dava dosyas› için görüﬂmelere kat›lan
baﬂkan ve üyelerin, Dan›ﬂtayda düﬂünce veren savc›n›n,
tetkik hâkiminin ve taraflar›n ad ve soyadlar›n›, incelenen dosya numaras›n›, k›saca dava konusunu ve verilen
karar›n neticesini, ço¤unlukta ve az›nl›kta bulunanlar›
gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar görüﬂmelere kat›lanlar taraf›ndan ayn› toplant›da imzalan›r ve
dosyalar›nda saklan›r.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Davalar›n Karara Ba¤lanmas›
Madde 22 - 1. Konular ayd›nland›¤›nda meseleler s›ras›yla oya konulur ve karara ba¤lan›r.
2. 15 inci maddede say›lan sebeplerden biri ile veya yarg›lama usullerine iliﬂkin meselelerde az›nl›kta kalanlar
iﬂin esas› hakk›nda da oylar›n› kullan›rlar. Az›nl›kta kalanlar›n görüﬂleri, kararlar›n alt›na yaz›l›r.

Kararlarda Bulunacak Hususlar
Madde 24 - Kararlarda:
a) Taraflar›n ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad
ve soyadlar› yahut unvanlar› ve adresleri,
b) Davac›n›n ileri sürdü¤ü olaylar›n ve dayand›¤› hukuki sebeplerin özeti istem sonucu ile daval›n›n savunmas›n›n özeti,
c) (De¤iﬂik: 4001 - 10.06.1994) Dan›ﬂtayda görülen davalarda tetkik hâkimi ve savc›n›n ad ve soyadlar› ile düﬂünceleri,
d) Duruﬂmal› davalarda duruﬂma yap›l›p yap›lmad›¤›,
yap›lm›ﬂ ise haz›r bulunan taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadlar›,
e) Karar›n dayand›¤› hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm; tazminat davalar›nda hükmedilen tazminat›n miktar›,
f) Yarg›lama giderleri ve hangi tarafa yükletildi¤i,
g) Karar›n tarihi ve oybirli¤i ile mi, oyçoklu¤u ile mi verildi¤i,
h) Karar› veren mahkeme baﬂkan ve üyelerinin veya hâkiminin ad ve soyadlar› ve imzalar› ve varsa karﬂ› oylar›,
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(*) 4 numaral› f›kra, 10 Haziran 1994 tarih ve 4001 say›l› Kanunun 10. maddesiyle yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
(**) F›kradaki “Baﬂkanl›k Kurulunca” ifadesi, 10 Haziran 1994 tarih ve 4001
say›l› Kanunun 10. maddesiyle, “Baﬂkanlar Kurulunca'' olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.

Sonradan ‹braz Olunan Belgeler
Madde 21 - Dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmeyen belgeler, bunlar›n vaktinde ibraz edilmelerine imkân
bulunmad›¤›na mahkemece kanaat getirilirse, kabul ve
di¤er tarafa tebli¤ edilir. Bu belgeler duruﬂmada ibraz
edilir ve di¤er taraf cevab›n› hemen verebilece¤ini beyan
eder veya cevap vermeye lüzum görmezse, ayr›ca tebli¤
edilmez.
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›) Karar› veren dairenin veya mahkemenin ad› ve dosyan›n esas ve karar numaras›,
Belirtilir.

4. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Dosyalar›n iﬂlemden kald›r›lmas›na ve davan›n aç›lmam›ﬂ say›lmas›na dair kararlar
di¤er tarafa tebli¤ edilir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Kararlar›n Saklanmas› Ve Tebli¤i
Madde 25 - Karar›n mahkeme baﬂkan› ve üyeleri veya
hâkimi taraf›ndan imzal› as›llar›ndan biri, karar dosyas›na, di¤eri de dava dosyas›na konur, mahkeme mührü ve
baﬂkan yahut hâkim, Dan›ﬂtayda daire veya kurul baﬂkan› veya görevlendirece¤i bir üye imzas›yla tasdikli birer
örne¤i de taraflara tebli¤ edilir.
Taraflar›n Kiﬂilik Veya Niteli¤inde De¤iﬂiklik
Madde 26 - 1. Dava esnas›nda ölüm veya herhangi bir
sebeble taraflar›n kiﬂilik veya niteli¤inde de¤iﬂiklik olursa, davay› takip hakk› kendisine geçenin baﬂvurmas›na
kadar; gerçek kiﬂilerden olan taraf›n ölümü halinde, idarenin mirasç›lar aleyhine takibi yenilemesine kadar dosyan›n iﬂlemden kald›r›lmas›na ilgili mahkemece karar
verilir. Dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemiﬂ ise,
varsa yürütmenin durdurulmas› karar› kendili¤inden hükümsüz kal›r.
2. Yaln›z öleni ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal edilir.
3. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Davac›n›n gösterdi¤i adrese tebligat yap›lamamas› halinde, yeni adresin bildirilmesine kadar dava dosyas› iﬂlemden kald›r›l›r ve varsa
yürütmenin durdurulmas› karar› kendili¤inden hükümsüz kal›r. Dosyan›n iﬂlemden kald›r›ld›¤› tarihten baﬂlayarak bir y›l içinde yeni adres bildirilmek suretiyle yeniden iﬂleme konulmas› istenmedi¤i takdirde, davan›n aç›lmam›ﬂ say›lmas›na karar verilir. (*)
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(*) Bu f›kradaki bir y›lll›k sürenin baﬂlang›c›, 5 Nisan 1990 tarih ve 3622 say›l› Kanunun Geçici Maddesi uyar›nca Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarih olan
10.4.1990'd›r.

Yürütmenin Durdurulmas›
Madde 27 - (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) 1. Dan›ﬂtayda
veya idarî mahkemelerde dava aç›lmas› dava edilen idarî iﬂlemin yürütülmesini durdurmaz.
2. Dan›ﬂtay veya idarî mahkemeler, idarî iﬂlemin uygulanmas› halinde telafisi güç veya imkans›z zararlar›n
do¤mas› ve idarî iﬂlemin aç›kça hukuka ayk›r› olmas›
ﬂartlar›n›n birlikte gerçekleﬂmesi durumunda gerekçe
göstererek yürütmenin durdurulmas›na karar verebilirler
3. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuﬂmazl›klar›ndan do¤an davalar›n aç›lmas›, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî yükümlerin ve bunlar›n zam ve cezalar›n›n dava konusu edilen bölümünün tahsil iﬂlemlerini
durdurur. Ancak, 26 nc› maddenin 3 üncü f›kras›na göre
iﬂlemden kald›r›lan vergi davas› dosyalar›nda tahsil iﬂlemi devam eder. Bu ﬂekilde iﬂlemden kald›r›lan dosyan›n
yeniden iﬂleme konulmas› ile ihtiraz› kay›tla verilen beyannameler üzerine yap›lan iﬂlemlerle tahsilat iﬂlemlerinden dolay› aç›lan davalar, tahsil iﬂlemini durdurmaz.
Bunlar hakk›nda yürütmenin durdurulmas› istenebilir.
4. Yürütmenin durdurulmas› istemli davalarda 16 nc›
maddede yaz›l› süreler k›salt›labilece¤i gibi, tebli¤in memur eliyle yap›lmas›na da karar verilebilir.
5. Yürütmenin durdurulmas› kararlar› teminat karﬂ›l›¤›n115

‹stanbul smmmo

‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu

da verilir; ancak, durumun gereklerine göre teminat
aranmayabilir. Taraflar aras›nda teminata iliﬂkin olarak
ç›kan anlaﬂmazl›klar, yürütmenin durdurulmas› hakk›nda karar veren daire, mahkeme veya hâkim taraf›ndan
çözümlenir. ‹dareden ve adlî yard›mdan faydalanan kimselerden teminat al›nmaz.
6. Yürütmenin durdurulmas› istemleri hakk›nda verilen
kararlar; Dan›ﬂtay dava dairelerince verilmiﬂse konusuna
göre ‹darî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullar›na,
bölge idare mahkemesi kararlar›na karﬂ› en yak›n bölge
idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek
hâkim taraf›ndan verilen kararlara karﬂ› bölge idare mahkemesine, çal›ﬂmaya ara verme süresi içinde ise idare ve
vergi mahkemeleri taraf›ndan verilen kararlara en yak›n
nöbetçi mahkemeye veya karar› veren hâkimin kat›lmad›¤› nöbetçi mahkemeye karar›n tebli¤ini izleyen günden
itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere
itiraz edilebilir.
‹tiraz edilen merciler dosyan›n kendisine geliﬂinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundad›r. ‹tiraz
üzerine verilen kararlar kesindir.
7. Yürütmenin durdurulmas› karar› verilen dava dosyalar› öncelikle incelenir ve karara ba¤lan›r

veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir ﬂekilde karar›n idareye tebli¤inden baﬂlayarak otuz günü
geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamalar›
ile ilgili davalarda verilen kararlar hakk›nda bu kararlar›n kesinleﬂmesinden sonra idarece iﬂlem tesis edilir.
2. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) Tam yarg› davalar› hakk›ndaki kararlardan belli bir miktar› içerenler genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.
3. Dan›ﬂtay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi
mahkemeleri kararlar›na göre iﬂlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Dan›ﬂtay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat
davas› aç›labilir.
4. Mahkeme kararlar›n›n otuz gün (*) içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili,
idare aleyhine dava açabilece¤i gibi, karar› yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davas› aç›labilir.
5. Vergi uyuﬂmazl›klar›na iliﬂkin mahkeme kararlar›n›n
idareye tebli¤inden sonra bu kararlara göre tespit edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler ile
zam ve cezalar›n miktar› ilgili idarece mükellefe bildirilir.
6. Tazminat ve vergi davalar›nda karar›n idareye tebli¤inden itibaren infaz›n gecikmesi sebebiyle idarece kanuni gecikme faizi ödenir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

◊ Bkz. md. 16, 52; Anayasa md. 125; 2935 say›l› Ola¤anüstü Hal Kanunu md. 35,
2822 say›l› Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi ve Grev ve Lokavt Kanunu md. 33/2; Karﬂ. 96 - 100

Kararlar›n Sonuçlar›
Madde 28 - 1. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) Dan›ﬂtay,
bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin
esasa ve yürütmenin durdurulmas›na iliﬂkin kararlar›n›n
icaplar›na göre idare, gecikmeksizin iﬂlem tesis etmeye
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(*) F›kradaki otuzgünlük süre, 10 Haziran 1994 tarih ve 4001 say›l› Kanunun
13. maddesiyle de¤iﬂtirilmeden önce atm›ﬂ gün ﬂeklinde idi.

Aç›klama
Madde 29 - 1. Dan›ﬂtay, bölge idare mahkemeleri, idare
ve vergi mahkemelerince verilen kararlar yeterince aç›k
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de¤ilse, yahut birbirine ayk›r› hüküm f›kralar›n› taﬂ›yorsa, taraflardan her biri karar›n aç›klanmas›n› veya ayk›r›l›¤›n giderilmesini isteyebilir.
2. Aç›klama dilekçeleri karﬂ› taraf say›s›ndan bir nüsha
fazla verilir.
3. Karar› vermiﬂ olan daire veya mahkeme iﬂi inceler ve
gerek görürse dilekçenin bir örne¤ini, belirleyece¤i süre
içinde cevap vermek üzer, karﬂ› tarafa tebli¤ eder. Cevap
iki nüsha olarak verilir. Bunlardan biri, aç›klama veya
ayk›r›l›¤›n kald›r›lmas›n› isteyen tarafa gönderilir.
4. Görevli daire veya mahkemenin bu husustaki karar›,
taraflara tebli¤ olunur.
5. Aç›klama veya ayk›r›l›¤›n kald›rlmas›, karar›n yerine
getirilmesine kadar istenebilir.

bar›, taraflar›n vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkiﬂi, keﬂif, delillerin tespiti, yarg›lama giderleri, adlî yard›m hallerinde ve duruﬂma s›ras›nda taraflar›n mahkemenin sukûnunu ve inzibat›n› bozacak hareketlerine karﬂ› yap›lacak iﬂlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulan›r.
2. Bu Kanun ve yukar›daki f›kra uyar›nca Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununa at›fta bulunulan haller sakl›
kalmak üzere, vergi uyuﬂmazl›klar›n›n çözümünde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uygulan›r.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Yanl›ﬂl›klar›n Düzeltilmesi
Madde 30 - 1. ‹ki taraf›n ad› ve soyad› ile s›fat› ve iddialar› sonucuna iliﬂkin yanl›ﬂl›klar ile hüküm f›kras›ndaki
hesap yanl›ﬂl›klar›n›n düzeltilmesi de istenebilir.
2. 29 uncu maddenin son f›kras› d›ﬂnda kalan hükümleri,
bu istekler hakk›nda da uygulan›r.
3. Yanl›ﬂl›klar›n düzeltilmesine karar verilirse, düzeltme
ilâm›n alt›na yaz›l›r.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ‹le Vergi Usul
Kanununun Uygulanaca¤› Haller
Madde 31 - 1. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hâkimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi
ehliyet, üçüncü ﬂah›slar›n davaya kat›lmas›, davan›n ih118

◊ Bkz. md. 58; HUMK md. 28 – 42, 49 – 71, 91 – 100, 203 – 212, 275 – 286,
363 – 366, 368 – 374, 413 – 426, 465 – 472, VUK. md. 377 – 378, mük. md. 378

‹K‹NC‹ BÖLÜM
‹DAR‹ DAVALARDA YETK‹ VE BA⁄LANTI ‹LE
GÖREVS‹ZL‹K VE YETK‹S‹ZL‹K HALLER‹NDE
YAPILACAK ‹ﬁLEMLER
‹dari Davalarda Genel Yetki
Madde 32 - 1. Göreve iliﬂkin hükümler sakl› kalmak ﬂart›yla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare
mahkemesinin gösterilmemiﬂ olmas› halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari iﬂlemi veya idari
sözleﬂmeyi yapan idari merciin bulundu¤u yerdeki idare
mahkemesidir.
2. Bu Kanunun uygulanmas›nda yetki kamu düzenindendir.
◊ Bkz. md. 33 – 37, 43; Dan›ﬂtay K. 24, HUMK md 22
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Kamu Görevlileri ‹le ‹lgili Davalarda Yetki
Madde 33 - 1. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Kamu görevlilerinin atanmas› ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili
mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri
idare mahkemesidir. (*)
2. Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaﬂt›r›lmalar› ile ilgili
davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev
yapt›¤› yer idare mahkemesidir.
3. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) kamu görevlilerinin görevle iliﬂkisinin kesilmesi sonucunu do¤urmayan disiplin
cezalar› ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve di¤er özlük ve parasal haklar› ve mahalli idarelerin organlar› ile
bu organlar›n üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaﬂt›r›lmalar›yla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulundu¤u yer idare mahkemesidir.

yetkili mahkeme, mülkî idarî birimin, köy, belediye veya mahallenin bulundu¤u yahut yeni ba¤land›¤› yer idare mahkemesidir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

(*) 5 Nisan 1990 tarih ve 3622 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i 10.4.1990 tarihinden önce 33 ve 35 inci maddelere göre aç›lm›ﬂ olan davalar, Geçici Madde b f›kras› gere¤ince ayn› mahkemece sonuçland›r›l›r.

Taﬂ›nmaz Mallara Ve Kamu ‹darelerine ‹liﬂkin
Davalarda Yetki
Madde 34 - (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) 1. ‹mar, kamulaﬂt›rma, y›k›m, iﬂgal, tahsis, ruhsat ve iskân gibi taﬂ›nmaz mallarla ilgili mevzuat›n uygulanmas›nda veya bunlara ba¤l› her türlü haklara veya kamu mallar›na iliﬂkin
idarî davalarda yetkili mahkeme taﬂ›nmaz mallar›n bulundu¤u yer idare mahkemesidir
2. Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuat›n
uygulanmas›na iliﬂkin davalarla s›n›r uyuﬂmazl›klar›nda
120

Taﬂ›n›r Mallara ‹liﬂkin Davalarda Yetki
Madde 35 - (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Taﬂ›n›r mallara
iliﬂkin davalarda yetkili mahkeme, taﬂ›n›r mal›n bulundu¤u yer idare mahkemesidir. (*)
(*) 5 Nisan 1990 tarih ve 3622 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i 10.4.1990 tarihinden önce 33 ve 35 inci maddelere göre aç›lm›ﬂ olan davalar, Kanunun geçici maddesi uyar›nca ayn› mahkemece sonuçland›r›l›r.

Tam Yarg› Davalar›nda Yetki
Madde 36 - ‹dari sözleﬂmelerden do¤anlar d›ﬂ›nda kalan
tam yarg› davalar›nda yetkili mahkeme, s›ras›yla:
a) Zarar› do¤uran idari uyuﬂmazl›¤› çözümlemeye yetkili,
b) Zarar, bay›nd›rl›k ve ulaﬂt›rma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden do¤muﬂ ise, hizmetin görüldü¤ü veya eylemin yap›ld›¤› yer,
c) Di¤er hallerde davac›n›n ikametgâh›n›n bulundu¤u yer,
‹dari mahkemesidir.
Vergi Uyuﬂmazl›klar›nda Yetki
Madde 37 - Bu Kanununa göre vergi uyuﬂmazl›klar›nda
yetkili mahkeme:
a) Uyuﬂmazl›k konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezalar› kesen,
b) (Ek: 4001 - 10.6.1994) Gümrük Kanununa göre al›nmas› gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu gere¤ince ﬂi121
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kâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine iliﬂkin
iﬂlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümleri
tarh ve tahakkuk ettiren,
c) Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun
uygulanmas›nda, ödeme emrini düzenleyen,
d) Di¤er uyuﬂmazl›klarda dava konusu iﬂlemi yapan,
Dairenin bulundu¤u yerdeki vergi mahkemesidir. (*)

(*) 10 Haziran 1994 tarih ve 4001 say›l› Kanunun 18. maddesi ile 1 inci f›kra eklenmiﬂ ve mevcut (1), (2), (3) ve (4) olan f›kra numaralar› s›ras›yla (2),
(3), (4) ve (5) olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

(*) 10 Haziran 1994 tarih ve 4001 say›l› Kanunun 17. maddesiyle (b) ve (c )
bent harfleri s›ras›yla (c ) ve (d) olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
◊ Bkz. B‹MK md 6

Ba¤lant›l› Davalar
Madde 38 - 1. (Ek: 4001 - 10.6.1994) Ayn› maddî veya
hukukî sebepten do¤an ya da biri hakk›nda verilecek hüküm, di¤erini etkileyecek nitelikte olan davalar ba¤lant›l›
davalard›r.
2. ‹dare mahkemesi, vergi mahkemesi veya Dan›ﬂtaya
veya birden fazla idare veya vergi mahkemelerine aç›lm›ﬂ bulunan davalarda ba¤lant›n›n varl›¤›na taraflardan
birinin iste¤i üzerine veya do¤rudan do¤ruya mahkemece karar verilir.
3. Ba¤lant›l› davalardan birinin Dan›ﬂtayda bulunmas›
halinde dava dosyas› Dan›ﬂtaya gönderilir.
4. Ba¤lant›l› davalar, de¤iﬂik bölge idar mahkemesinin
yarg› çevrelerindeki mahkemelerde bulundu¤u takdirde
dosyalar Dan›ﬂtaya gönderilir.
5. Ba¤lant›l› davalar ayn› bölge idare mahkemesinin yarg› çerçevesindeki mahkemelerde bulundu¤u takdirde
dosyalar o yer bölge idare mahkemesine gönderilir. (*)
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◊ Bkz. md. 39 - 42, Dan›ﬂtay K. md. 23/1, 34/a

Ba¤lant›n›n Dan›ﬂtayca ‹ncelenmesi
Madde 39 - 1. Dan›ﬂtay›n dava konusu uyuﬂmazl›¤› incelemeye yetkili dairesi, ba¤lant›l› dava dosyalar›n› öncelikle ve ivedilikle inceler ve karar verir.
2. Dan›ﬂtay ba¤lant›n›n bulundu¤una karar verdi¤i takdirde:
a) (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Davalardan biri Dan›ﬂtayda aç›lm›ﬂ ve çözümlenmesi Dan›ﬂtay›n görevine dahil
bir uyuﬂmazl›kla ilgili ise, davalar›n tümü Dan›ﬂtayda
görülür ve durum ilgili mahkemelere ve taraflara bildirilir.
b) Davalar›n çözümlenmesi, ayr› bölge idare mahkemesinin yarg› çevresindeki idare veya vergi mahkemelerinin görevlerine giren uyuﬂmazl›klarla ilgili ise, Dan›ﬂtay›n ilgili dairesi yetkili mahkemeyi karar›nda belirtir ve
dosyalar› bu mahkemeye göndererek di¤er mahkemeye
veya mahkemelere durumu bildirir. Yetkili mahkeme de
durumu ilgililere duyurur.
c) (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) Dan›ﬂtayca verilen karar
ba¤lant› bulunmad›¤› yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemelere geri gönderilir.
◊ Bkz. md. 42; Dan›ﬂtay K. md. 23/f

Ba¤lant›n›n Bölge ‹dare Mahkemesince ‹ncelenmesi
Madde 40 - 1. Bölge idare mahkemesi ba¤lant›l› dava
dosyalar›n› öncelikle ve ivedilikle inceler ve karar›n› verir. Bölge idare mahkemesince verilen karar, ba¤lant›n›n
123
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bulundu¤u yolunda ise, yetkili mahkeme kararda belirtilmek suretiyle dosyalar yetkili mahkemeye gönderilir.
Durum ayr›ca di¤er mahkemeye de duyurulur. Yetkili
k›l›nan mahkeme durumu ilgililere bildirir.
2. Bölge idare mahkemesince verilen karar ba¤lant› olmad›¤› yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemelere geri
gönderilir.

Görevsizlik Ve Yetkisizlik Hallerinde Yap›lacak ‹ﬂlem
Madde 43 - 1. ‹dare ve vergi mahkemeleri, idari yarg›n›n görev alan›na giren bir davada görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle davan›n reddine karar verirlerse dosyay›
Dan›ﬂtaya veya görevli ve yetkili idare veya vergi mahkemesine gönderirler.
a) Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Dan›ﬂtay, davay› görevi içinde görmezse dosyan›n yetkili ve
görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir.
b) Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyan›n gönderildi¤i mahkeme kendisini görevsiz veya yetkisiz gördü¤ü takdirde, söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik
veya yetkisizlik karar›n› veren mahkeme ayn› bölge idare mahkemesinin yarg› çevresinde ise, uyuﬂmazl›k bölge
idare mahkemesince, aksi halde Dan›ﬂtayca çözümlenir
2. Görev ve yetki uyuﬂmazl›klar›nda Dan›ﬂtay ve bölge
idare mahkemesince verilen kararlar ilgili mahkemelere
bildirilir ve bu husus taraflara tebli¤ olunur.
3. Dan›ﬂtay ve bölge idare mahkemesince görev ve yetki
uyuﬂmazl›klar› ile ilgili olarak verilen kararlar kesindir.
4. Bu madde hükümleri gere¤ince verilen kararlar ile görevli ve yetkili k›l›nan mahkemeye yeniden dava aç›lmas› halinde harç al›nmaz.
5. (...)(*)

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Ba¤lant›n›n Mahkemelerce Kabul Edilmemesi
Madde 41 - Ba¤lant› iddialar› mahkemelerce kabul edilmedi¤i takdirde, bu hususta verilen ara karar› taraflara
tebli¤ edilir. Taraflar, tebli¤ tarihini izleyen onbeﬂ gün
içerisinde, ayn› yarg› çevresindeki mahkemeler için o
yer bölge idare mahkemesine, 38 inci maddenin 2 ve 3
ncü f›kras›ndaki durumlarla ilgili davalar için Dan›ﬂtaya
baﬂvuruda bulunabilirler. Baﬂvuru üzerine bölge idare
mahkemesi veya Dan›ﬂtay görevli dairesince durum, yukar›daki maddelerde yaz›l› usullere göre incelenerek karara ba¤lan›r.
Ba¤lant›l› Davalarla ‹lgili Di¤er Esaslar
Madde 42 - 1. Ba¤lant›n›n varl›¤› yolunda idare ve vergi mahkemelerince veya bu konuda yap›lacak itiraz üzerine bölge idare mahkemesi veya Dan›ﬂtayca ba¤lant›
hakk›nda karar verilinceye kadr usuli iﬂlemler durur.
2. Ba¤lant›ya iliﬂkin iﬂlemler sonuçland›r›ld›ktan sonra
bu davalara bakmak yetkili k›l›nan mahkeme veya Dan›ﬂtay, davalara b›rak›ld›¤› yerden devam eder.
3. Ba¤lant›n›n bulunup bulunmad›¤› yolundaki bölge
idare mahkemesi ve Dan›ﬂtay kararlar› kesindir.
124

(*) 5 numaral› f›kra, 5 Nisan 1990 tarih ve 3622 say›l› Kanunun 27 maddesi
ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
◊ Bkz. md. 15, 32, 44, 46; Dan›ﬂtay K. md. 27/a, 34/a, 52/e, B‹MK. md. 8/b,
HUMK. 27, 409
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Merci Tayini
Madde 44 - 1. Yetkili mahkemenin bir davaya bakmas›na fiili veya hukuki bir engel ç›kt›¤› veya iki mahkemenin yarg› çevresi s›n›rlar›nda tereddüt edildi¤i veya iki
mahkemenin de ayn› davaya bakmaya yetkili olduklar›na karar verdikleri hallerde dava dosyalar›, taraflar›n veya mahkemelerin istemi üzerine merci tayini için:
a) Uyuﬂmazl›¤›n ayn› yarg› çevresindeki mahkeme veya
mahkemeler aras›nda ç›kmas› halinde, o yarg› çerçevesindeki bölge idare mahkemesine,
b) Sair hallerde Dan›ﬂtaya,
Gönderilir.
2. Dan›ﬂtay ve bölge idare mahkemesi görevli ve yetkili
mahkemeyi kararlaﬂt›r›r.
3. Dan›ﬂtay ve bölge idare mahkemesinin bu konuda verece¤i kararlar kesindir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARARLARA KARﬁI BAﬁVURU YOLLARI
‹tiraz
Madde 45 - 1. (De¤iﬂik: 4577 - 8.6.2000)(*) ‹dare ve
vergi mahkemelerinin;
a) ‹lk ve orta ö¤retim ö¤rencilerinin s›n›f geçmelerine ve
notlar›n›n tespitine iliﬂkin iﬂlemlerden,
b) Valilik, kaymakaml›k ve yerel yönetimler ile bakanl›klar›n ve di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n taﬂra teﬂkilat›ndaki yetkili organlar› taraf›ndan kamu görevlileri

hakk›nda tesis edilen geçici görevlendirme, görevden
uzaklaﬂt›rma, yolluk, lojman ve izinlerine iliﬂkin idari iﬂlemlerden,
c) 3091 say›l› Taﬂ›nmaz Mal Zilyedli¤ine Yap›lan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakk›nda Kanunun uygulanmas›ndan,
d) 2022 say›l› 65 Yaﬂ›n› Doldurmuﬂ Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaﬂlar›na Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun ile 3294 say›l› Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂmay› Teﬂvik Kanunu gere¤ince kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan sosyal yard›m amac›yla ba¤lanan ayl›k ve yap›lan sosyal yard›mlarla ilgili uygulamalardan,
e) 213 say›l› Vergi Usul Kanunu uyar›nca verilen iﬂyeri
kapatma cezalar›ndan, kaynaklanan uyuﬂmazl›klarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile tek hakimle verilen
nihai kararlara, baﬂka kanunlarda aksine hüküm bulunsa
dahi, mahkemelerin bulundu¤u yarg› çevresindeki bölge
idare mahkemesine itiraz edilebilir.
2. (De¤iﬂik: 4577 - 8.6.2000) (**)‹dare ve vergi mahkemelerinin yukar›daki f›kra uyar›nca verdikleri nihai kararlara karﬂ› itiraz süresi, tebli¤ tarihini izleyen günden
itibaren otuz gündür.
3. ‹tiraz, temyizin ﬂekil ve usullerine tabidir.
4. Bölge idare mahkemesi evrak üzerinde yapt›¤› inceleme sonunda, maddi vak›alar hakk›nda edinilen bilgiyi
yeter görürse veya itiraz sadece hukuki noktalara iliﬂkin
ise veya itiraz olunan karardaki maddi yanl›ﬂl›klar›n düzeltilmesi mümkün ise iﬂin esas› hakk›nda karar verir.
Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikat› kendisi yaparak
esas hakk›nda yeniden karar verir. (Ek cümle: 3622 -
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◊ Bkz. Dan›ﬂtay K. md. 27/a, 34/a
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5.4.1990) Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara
karﬂ› yap›lan itiraz› hakl› buldu¤u veya davaya görevsiz
hakim taraf›ndan bak›lm›ﬂ olmas› hallerinde karar› bozmakla birlikte dosyay› geri gönderir, bölge idare mahkemesinin bu kararlar› kesindir.
5. Bölge idare mahkemesinin kararlar› kesindir; temyiz
yoluna baﬂvurulamaz.
6. (De¤iﬂik: 4577 - 8.6.2000) (***) ‹tiraza konu edilen
karar› veren ya da karara kat›lan hâkim, ayn› davan›n itiraz yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde
bulunamaz.

idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlar›na karﬂ›
tebli¤ tarihini izleyen otuz gün içinde dan›ﬂtayda temyiz
yoluna baﬂvurulabilir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

◊ Bkz. md. 47; Dan›ﬂtay K. md. 23/a, 25

Temyiz Edilemeyecek Kararlar
Madde 47 - (De¤iﬂik: 4577 - 8.6.2000) ‹dare ve vergi
mahkemelerinin itiraz yolu aç›k olan kararlar› temyiz
edilemez.
◊ Bkz. md. 15, 51; B‹MK. md. 7

Temyiz
Madde 46 - (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) 1. Dan›ﬂtay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlar›, baﬂka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Dan›ﬂtayda temyiz edilebilir.
2. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) Özel kanunlar›nda ayr›
süre gösterilmeyen hallerde, Dan›ﬂtay dava daireleri ile

Temyiz Dilekçesi
Madde 48 - (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) 1. Temyiz istemleri Dan›ﬂtay Baﬂkanl›¤›na hitaben yaz›lm›ﬂ dilekçeler ile
yap›l›r.
2. Temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslar›na göre
düzenlenmesi gereklidir, düzenlenmemiﬂ ise eksikliklerin onbeﬂ gün içinde tamamlat›lmas› hususu, karar› veren
Dan›ﬂtay veya mahkemece ilgiliye tebli¤ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde bulunulmam›ﬂ say›lmas›na Dan›ﬂtay veya mahkemece karar
verilir.
3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre karar› veren mahkemeye, Dan›ﬂtaya veya 4 üncü maddede belirtilen mercilere verilir ve karar› veren mahkeme veya Dan›ﬂtayca
karﬂ› tarafa tebli¤ edilir. Karﬂ› taraf tebli¤ tarihini izleyen
otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren, karar› süresinde temyiz etmemiﬂ olsa bile düzenleyece¤i dilekçesinde, temyiz isteminde bulunabilir. Bu takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer.

128

129

(*) F›kran›n de¤iﬂmeden önceki ﬂekli : “idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimli olarak verdi¤i nihai kararlara, baﬂka kanunlarda aksine hüküm bulunsa
dahi, mahkemenin bulundu¤u yarg› çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir”
(**) F›kran›n de¤iﬂmeden önceki ﬂekli : “idare ve vergi mahkemelerinin tek
hakimli verdi¤i nihai kararlara karﬂ› tebli¤ tarihini izleyen otuz gün içinde itiraz edilebilir.”
(***)F›kran›n de¤iﬂmeden önceki ﬂekli : “Tek hakimli mahkemede hüküm veren hakim, ayn› davan›n itiraz yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz.”
◊ Bkz. md. 47, 48, 51/1, B‹MK. md. 8/a
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4. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) Karar› veren dan›ﬂtay dairesi veya mahkeme, cevap dilekçesi verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyay› dizi listesine ba¤l›
olarak, Dan›ﬂtaya veya Kurula gönderir.
5. Yürütmenin durdurulmas› iste¤i bulunan temyiz dilekçeleri, karﬂ› tarafa tebli¤ edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulmas› istemi hakk›nda karar verilmek
üzere karar› veren mahkemece Dan›ﬂtay baﬂkanl›¤›na,
Dan›ﬂtay›n ilk derece mahkemesi olarak bakt›¤› davalarda, görevli dairece konusuna göre ‹darî veya (De¤iﬂik
ibare: 5183 - 2.6.2004 / m.15) "Vergi Dava Daireleri
Kurulu"na gönderilir. Dan›ﬂtayda görevli daire veya kurul taraf›ndan yürütmenin durdurulmas› istemi hakk›nda
karar verildikten sonra tebligat bu daire veya kurulca yap›larak dosya tekemmül ettirilir.
6. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin
tamam›n›n ödenmemiﬂ olmas› halinde karar› veren; mahkeme veya Dan›ﬂtay daire baﬂkan› taraf›ndan verilecek
onbeﬂ günlük süre içerisinde tamamlanmas›, aksi halde
temyizden vazgeçilmiﬂ say›laca¤› hususu temyiz edene
yaz›l› olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmad›¤› takdirde, mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Dan›ﬂtay dairesi, karar›n
temyiz edilmemiﬂ say›lmas›na karar verir. Temyizin kanunî süre geçtikten sonra yap›lmas› halinde de karar› veren mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Dan›ﬂtay dairesi, temyiz isteminin reddine karar verir. Mahkemenin veya Dan›ﬂtay dairesinin bu kararlar›
ile bu maddenin 2 nci f›kras›nda belirtilen temyiz isteminde bulunulmam›ﬂ say›lmas›na iliﬂkin kararlar›na kar-

ﬂ›, tebli¤ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde
temyiz yoluna baﬂvurabilir.
7. (Ek: 4001 - 10.6.1994) Temyiz dilekçesi verilirken
gerekli harç ve giderlerin ödenmemiﬂ oldu¤u, dilekçenin
3 üncü madde esaslar›na göre düzenlenmedi¤i ve temyizin kanuni süre geçtikten sonra yap›ld›¤› hususlar›n›n
dosyan›n gönderildi¤i Dan›ﬂtay›n ilgili dairesi ve kurulunca saptanmas› hallerinde de 2 ve 6 nc› f›kralarda sözü
edilen kararlar daire ve kurulca verilir.
Karar›n Bozulmas›
Madde 49 - 1. Temyiz incelemesi sonunda Dan›ﬂtay:
a) Görev ve yetki d›ﬂ›nda bir iﬂe bak›lm›ﬂ olmas›,
b) Hukuka ayk›r› karar verilmesi,
c) Usul hükümlerine uyulmam›ﬂ olunmas›,
Sebeplerinden dolay› incelenen karar› bozar.
2. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Temyiz incelenmesi sonunda karardaki maddi yanl›ﬂl›klar›n düzeltilmesi mümkün ise karar›n düzeltilerek onanmas›na karar verilir.
3. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Karar›n bozulmas› halinde
dosya, Dan›ﬂtayca karar› veren mahkemeye gönderilir.
Mahkeme, dosyay› di¤er öncelikli iﬂlere nazaran daha
öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik iﬂlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir.
4. Mahkeme bozmaya uymayarak eski karar›nda ›srar
edebilir. Israr karar›n›n ilgili taraf›ndan temyizi halinde,
dava, konusuna göre Dan›ﬂtay ‹dari veya (De¤iﬂik ibare:
5183 - 2.6.2004 / m.15) "Vergi Dava Daireleri Kurulu"nca incelenir. Dan›ﬂtay›n ilgili dava dairesinin karar›
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uygun görülürse mahkemenin karar› bozulur; aksi halde
onan›r. Dan›ﬂtay ‹dari ve Vergi Dava Daireleri Genel
Kurullar› kararlar›na uyulmas› zorunludur.
5. Kararlar›n k›smen onaylanmas› ve k›smen bozulmas›
hallerinde kesinleﬂen k›s›m Dan›ﬂtay karar›nda belirtilir.
6. (Ek: 3622 - 5.4.1990) Dan›ﬂtay›n ilk derece mahkemesi olarak bakt›¤› davalar›n temyizen incelenmesinde
de bu maddenin 4 üncü f›kras› hariç di¤er f›kralar› k›yasen
uygulan›r.

3. Bozma karar›n›n bir örne¤i ilgili bakanl›¤a gönderilir
ve Resmî Gazete'de yay›mlan›r.
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Temyizen Verilen Karar Üzerine Yap›lacak ‹ﬂlem
Madde 50 - (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla birlikte karar›
veren mahkeme veya Dan›ﬂtay dairesine gönderilir. Bu
karar, dosyan›n mahkeme veya Dan›ﬂtay dairesine geldi¤i tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara tebli¤ edilir.
Kanun Yarar›na Bozma
Madde 51 - (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Bölge idare
mahkemesi kararlar› ile idare ve vergi mahkemelerince
ve Dan›ﬂtayca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleﬂmiﬂ bulunan kararlardan niteli¤i bak›m›ndan yürürlükteki hukuka ayk›r›
bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanl›klar›n gösterece¤i
lüzum üzerine veya kendili¤inden Baﬂsavc› taraf›ndan
kanun yarar›na temyiz olunabilir.
2. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Temyiz iste¤i yerinde görüldü¤ü takdirde karar, kanun yarar›na bozulur. Bu bozma karar›, daha önce kesinleﬂmiﬂ olan mahkeme veya
Dan›ﬂtay karar›n›n hukuki sonuçlar›n› kald›rmaz.
132

Temyiz Veya ‹tiraz ‹stemlerinde Yürütmenin Durdurulmas›
Madde 52 - 1. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Temyiz veya
itiraz yoluna baﬂvurulmuﬂ olmas›, hakim, mahkeme veya Dan›ﬂtay kararlar›n›n yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararlar›n teminat karﬂ›l›¤›nda yürütülmesinin
durdurulmas›na temyiz istemini incelemeye yetkili Dan›ﬂtay dava dairesi, kurulu veya itiraz› incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir. (Ek cümle: 4001 - 10.6.1994) Davan›n reddine iliﬂkin kararlar›n
temyizi halinde, dava konusu iﬂlem hakk›nda yürütmenin durdurulmas› karar› verilebilmesi 27 nci maddede
öngörülen koﬂulun varl›¤›na ba¤l›d›r.
2. ‹ptal davalar›nda teminat istenmeyebilir.
3. ‹dareden ve adli yard›mdan yararlananlardan teminat
al›nmaz.
4. Karar›n bozulmas›, karar›n yürütülmesini kendili¤inden durdurur.
Yarg›laman›n Yenilenmesi
Madde 53 - 1. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Dan›ﬂtay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar
hakk›nda, aﬂa¤›da yaz›l› sebepler dolay›s›yla yarg›laman›n
yenilenmesi istenebilir.
a) Zorlay›c› sebepler dolay›s›yla veya lehine karar verilen
taraf›n eyleminden do¤an bir sebeple elde edilemeyen bir
belgenin karar›n verilmesinden sonra ele geçirilmiﬂ olmas›,
133
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b) Karara esas olarak al›nan belgenin sahteli¤ine hükmedilmiﬂ veya sahte oldu¤u mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuﬂ veya sahtelik hakk›ndaki
hüküm karardan evvel verilmiﬂ olup da, yarg›laman›n
yenilenmesini isteyen kimsenin karar zaman›nda bundan
haberi bulunmam›ﬂ olmas›,
c) Karara esas olarak al›nan bir ilâm hükmünün, kesinleﬂen bir mahkeme karar›yla bozularak ortadan kalkmas›,
d) Bilirkiﬂinin kas›tla gerçe¤e ayk›r› beyanda bulundu¤unun mahkeme karar›yla belirlenmesi,
e) Lehine karar verilen taraf›n, karara etkisi olan bir hile
kullanm›ﬂ olmas›,
f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davan›n görülüp karara ba¤lanm›ﬂ bulunmas›,
g) Çekinmeye mecbur olan baﬂkan, üye veya hâkimin
kat›lmas›yla karar verilmiﬂ olmas›,
h) (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) Taraflar›, konusu ve sebebi ayn› olan bir dava hakk›nda verilen karara ayk›r› yeni bir karar›n verilmesine neden olabilecek kanuni bir
dayanak yokken, ayn› mahkeme yahut baﬂka bir mahkeme taraf›ndan önceki ilam›n hükmüne ayk›r› bir karar
verilmiﬂ bulunmas›.
›) (Ek: 4928 - 15.7.2003 / md. 6) Hükmün, ‹nsan Haklar›n› ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleﬂmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildi¤inin, Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesinin kesinleﬂmiﬂ karar›yla tespit
edilmiﬂ olmas›.
2. Yarg›laman›n yenilenmesi istekleri esas karar› vermiﬂ
olan mahkemece karara ba¤lan›r.

3. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) (De¤iﬂik 1. cümle: 4928
- 15.7.2003) Yarg›laman›n yenilenmesi süresi, (1) numaral› f›kran›n (h) bendinde yaz›l› sebep için on y›l, (1) numaral› f›kran›n (›) bendinde yaz›l› sebep için Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi Karar›n›n kesinleﬂti¤i tarihten
itibaren bir y›l ve di¤er sebepler için altm›ﬂ gündür. Bu
süreler, dayan›lan sebebin istemde bulunan yönünden
gerçekleﬂti¤i tarihi izleyen günden baﬂlat›larak hesaplan›r.
Karar›n Düzeltilmesi
Madde 54 - 1. (De¤iﬂik ilk cümle: 3622 - 5.4.1990) (*)
Dan›ﬂtay dava daireleri ve ‹darî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullar›n›n temyiz üzerine verdikleri kararlar
ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri
kararlar hakk›nda, bir defaya mahsus olmak üzere karar›n tebli¤ tarihini izleyen onbeﬂ gün içinde taraflarca;
a) Karar›n esas›na etkisi olan iddia ve itirazlar›n, kararda
karﬂ›lanmam›ﬂ olmas›,
b) Bir kararda birbirine ayk›r› hükümler bulunmas›,
c) Karar›n usul ve kanuna ayk›r› bulunmas›,
d) (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Hükmün esas›n› etkileyen
belgelerde hile ve sahtekârl›¤›n ortaya ç›km›ﬂ olmas›,
Hallerinde karar›n düzeltilmesi istenebilir.
2. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) Dan›ﬂtay dava daireleri ve
‹darî veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullar› ile bölge idare mahkemeleri, karar›n düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle ba¤l›d›rlar.
3. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) Karar›n düzeltilmesi istekleri esas karar› vermiﬂ olan daire, kurul ve bölge ida-
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re mahkemesince incelenir. Dosyan›n incelenmesinde
tetkik hakimli¤i yapanlar, ayn› konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar. (*) (**)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEﬁ‹TL‹ HÜKÜMLER
Dan›ﬂtayda Çekinme Ve Ret
Madde 56 - 1. Davaya bakmakta olan dava dairesi baﬂkan ve üyelerinin çekinme veya reddi halinde, bunlar hariç tutulmak suretiyle, o daire kurulu tamamlanarak, bu
husus incelenir, çekinme veya ret istemi yerinde görülürse iﬂin esas› hakk›nda da bu kurulca karar verilir.
2. Çekinen veya reddedilenler ikiden fazla ise bu husustaki istem, idari dava dairesi baﬂkan ve üyeleri için (De¤iﬂik ibare: 5183 - 2.6.2004 / md.15) "‹dari Dava Daireleri Kurulu"nda, vergi dava dairesi baﬂkan ve üyeleri için
(De¤iﬂik ibare: 5183 - 2.6.2004 / md.15) "Vergi Dava
Daireleri Kurulu"nda incelenir. Çekinen veya reddedilen
baﬂkan ve üyeler bu kurullara kat›lamazlar. Üye noksan›
di¤er dava dairelerinden tamamlan›r. Bu kurullarca çekinme veya ret istemi kabul edildi¤i takdirde davan›n
esas› hakk›nda da bu kurullarca karar verilir.
3. (De¤iﬂik ibare: 5183 - 2.6.2004 / md.15) "‹dari Dava
Daireleri Kurulu" ile (De¤iﬂik ibare: 5183 - 2.6.2004 /
md.15) "Vergi Dava Daireleri Kurulu" baﬂkan ve üyelerinden bir k›sm›n›n davaya bakmaktan çekinmesi veya
reddi halinde noksan üyelikler di¤er dava dairelerinden
tamamlan›r.
4. (De¤iﬂik ibare: 5183 - 2.6.2004 / md.15) ‹dari ve
Vergi Dava Daireleri Kurullar›n›n toplanmas›na engel
olacak say›da ret istemlerinde bulunulamaz ve çekinilemez.
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(*) 5 Nisan 1990 tarih ve 3622 say›l› Kanunun Geçici Madde d f›kras› gere¤ince, Dan›ﬂtay›n ilk derece mahkemesi olarak, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i 10.4.1990 tarihinden sonra verdi¤i nihai kararlara karﬂ› temyiz isteminde
bulunulabilir. Ancak, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce ilk derece
mahkemesi olarak verilen kararlara karﬂ› yap›lm›ﬂ veya yap›lacak karar düzeltme istemleri, ilgili dairece incelenerek sonuçland›r›l›r.
(**) Bu maddenin 3 numaral› f›kras›, 5 Nisan 1990 tarih ve 3622 say›l› Kanunun 23 üncü maddesi ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂ, 4 üncü f›kran›n numaras› ise
(3) olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
◊ Bkz. md. 15/4, 55

Yarg›laman›n Yenilenmesine Ve Karar›n Düzeltilmesine
‹liﬂkin Özel Hükümler
Madde 55 - 1. ‹ste¤in iliﬂkin oldu¤u konu, di¤er bir daire veya mahkemenin görevine girmiﬂ ise karar bu daire
veya mahkemece verilir.
2. Karﬂ› taraf›n savunmas› al›nd›ktan sonra istekler incelenir ve kanunda yaz›l› sebepler varsa davaya yeniden
bak›larak karar verilir.
3. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) Yarg›laman›n yenilenmesi ve karar›n düzeltilmesi istemleri, kanunda yaz›l› sebeplere dayanm›yor ise, istemin reddine karar verilir.
4. Yarg›laman›n yenilenmesi ve karar›n düzeltilmesi istemlerinde duruﬂma yap›lmas›, görevli daire veya mahkemenin karar›na ba¤l›d›r.
5. 53, 54 ve bu madde hükümleri sakl› kalmak kayd›yla,
yarg›laman›n yenilenmesinde ve karar›n düzeltilmesinde
bu Kanunun di¤er hükümleri uygulan›r.
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5. Dan›ﬂtay Tetkik hâkimleri ve savc›lar› sebeplerini bildirerek çekinebilecekleri gibi taraflarca da reddedilebilirler. Bunlar hakk›ndaki çekinme veya ret istemleri davaya bakmakla görevli daire taraf›ndan incelenerek karara ba¤lan›r.

2. Davaya bakan Dan›ﬂtay, ‹dare ve Vergi Mahkemeleri
istemi uygun gördü¤ü takdirde üyelerden birini bu iﬂle
görevlendirebilece¤i gibi, tespitin mahalli, idari veya adli yarg› mercilerince yapt›r›lmas›na da karar verebilir.
3. Delillerin tespiti istemi, ivedilikle karara ba¤lan›r.

Mahkemelerde Çekinme Ve Ret
Madde 57 - 1. Tek hâkimle görülen davalarda hâkimin
reddi istemi, reddedilen hâkimin kat›lmad›¤› idare veya
vergi mahkemesince incelenir.
2. ‹tiraz üzerine veya do¤rudan davaya bakmakta olan
bölge idare mahkemesi ile idare ve vergi mahkemesi
baﬂkan ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen baﬂkan ve
üyenin kat›lmad›¤› bölge idare, idare ve vergi mahkemesince incelenir.
3. ‹dare ve vergi mahkemelerinde reddedilen baﬂkan ve
üye birden çok ise istem bölge idare mahkemesince incelenir. Bölge idare mahkemelerinde reddedilen baﬂkan
veya üye birden çok ise istem Dan›ﬂtayca incelenir.
4. Dan›ﬂtayca ve bu mahkemelerce ret istemleri yerinde
görülürse iﬂin esas› hakk›nda da karar verilir.
5. Davaya bakmaktan çekinme halinde di¤er bir hâkimin
görevlendirilmesi ile mahkemenin noksan üyesinin tamamlanmas› veya görevli mahkemenin belirlenmesinde
yukardaki hükümler uygulan›r.

Yol Giderleri, Tazminat Ve Gündelikler
Madde 59 - 1. Dan›ﬂtay meslek mensuplar› ile Dan›ﬂtayda görevli idari yarg› hâkim ve savc›lar›ndan keﬂif, bilirkiﬂi incelemesi veya delillerin tespiti için görevlendirilenlere gerçek yol giderleri ile görevde geçen günler için
net ayl›k tutarlar›n›n otuzda biri oran›nda gündelik verilir. Bu gündelikler, zorunlu giderleri karﬂ›lamazsa, aradaki fark belgelere dayal› olmak ﬂart› ile ayr›ca ödenir.
Ancak, bu suretle yap›lacak ödemeler, gündeliklerin
yüzde ellisini geçemez.
2. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri hâkimleri ile di¤er görevlilerin yol giderleri ve tazminatlar› hakk›nda 3717 say›l› Adlî Personel ile Devlet Davalar›n› Takip Edenlere Yol Giderleri
ve Tazminat Verilmesi ile 492 say›l› Harçlar Kanununun
Bir Maddesinin yürürlükten Kald›r›lmas› Hakk›nda Kanun hükümleri uygulan›r.
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‹dari Davalarda Delillerin Tespiti
Madde 58 - 1. Taraflar, idari dava açt›ktan sonra bu davalara iliﬂkin delillerin tespitini ancak davaya bakan Dan›ﬂtay, idare ve vergi mahkemelerinden isteyebilirler.
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Tebli¤ ‹ﬂleri Ve Ücretler
Madde 60 - (De¤iﬂik:3622 - 5.4.1990) Dan›ﬂtay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine ait her türlü tebli¤ iﬂleri, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yap›l›r. Bu
suretle yap›lacak tebli¤lere ait ücretler ilgililer taraf›ndan
peﬂin olarak ödenir.
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Çal›ﬂmaya Ara Verme
Madde 61 - 1. (De¤iﬂik: 3622 - 5.4.1990) (De¤iﬂik 1.
cümle: 5219 - 14.7.2004 / m.11/A – Yürürlük :
1.1.2005) (*) Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri
her y›l a¤ustosun birinden eylülün beﬂine kadar çal›ﬂmaya ara verirler. Ancak, yarg› çevresine dahil oldu¤u bölge idare mahkemesinin bulundu¤u il merkezi d›ﬂ›nda kalan idare ve vergi mahkemeleri çal›ﬂmaya ara vermeden
yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki s›n›rlamaya tabi olmaks›z›n görevlerine devam ederler.
2. Ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi baﬂkan›n›n önerisi üzerine, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulunca, her bölge idare mahkemesi merkezinde idare
ve vergi mahkemesi baﬂkan ve üyeleri aras›ndan görevlendirilecek üç hâkimin kat›ld›¤› bir nöbetçi mahkeme
kurulur. Nöbetçi kalanlardan en k›demli baﬂkan, yoksa
en k›demli üye nöbetçi mahkemenin baﬂkanl›¤›n› yapar.
3. (De¤iﬂik: 4001 - 10.6.1994) Çal›ﬂmaya ara vermeden
yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanlar›n y›ll›k izin haklar› sakl›d›r.

b) Kanunen belli süre içinde karara ba¤lanmas› gereken
iﬂler.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

(*) Cümlenin 1 Ocak 2005 tarihinden önce yürürlükte olan ﬂekli : (De¤iﬂik 1.
cümle 10.6.1994 – 4001) “Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her y›l
Temmuz ay›n›n yirmisinden A¤ustos ay›n›n yirmibirine kadar çal›ﬂmaya ara
verirler.”

◊ Bkz. md. 8/3, 27, 58

Kald›r›lan Hükümler
Madde 63 - Vergi Usul Kanununun vergi uyuﬂmazl›klar›na
iliﬂkin 379 ila 412 nci madde hükümleri, bu Kanunla kurulan vergi mahkemelerinin göreve baﬂlad›klar› tarihte yürürlükten kalkar.
Ek Madde 1 - (Ek 3622 - 5.4.1990) (De¤iﬂik: 4577 8.6.2000) Bu Kanunun 17 nci maddesindeki parasal 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.
(*) Maliye Bakanl›¤›nca Vergi Usul Kanunun mükerrer 298. maddesi uyar›nca aç›klanan yeniden de¤erleme oranlar› 2000 y›l› için % 56; 2001 y›l› için %
53,2; 2002 y›l› için % 59; 2003 y›l› için % 28,5; 2004 y›l› için %11,2 ﬂeklindedir.

Nöbetçi Mahkemenin Görevleri
Madde 62 - Nöbetçi mahkeme çal›ﬂmaya ara verme süresi içinde aﬂa¤›da yaz›l› iﬂleri görür.
a) Yürütmenin durdurulmas›na ve delillerin tespitine ait iﬂler,

Ek Madde 2 - (Ek 3622 - 5.4.1990) Belediyeler ile il
özel idarelerinin seçilmiﬂ organlar›n›n organl›k s›fatlar›n› kaybetmelerine iliﬂkin olarak yetkili mercilerden Dan›ﬂtaya gönderilen dosyalar; belediye baﬂkanlar›n›n düﬂmesi istemine dair ise belediye baﬂkanlar›n›n, belediye
meclislerinin veya il genel meclislerinin feshi istemine
iliﬂkin ise meclis baﬂkanvekilinin savunmas› onbeﬂ gün
içinde al›nd›ktan sonra veya bu süre içerisinde savunma
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verilmedi¤i takdirde sürenin bitti¤i tarihte tekemmül etmiﬂ say›l›r ve kanunlarda gösterilen karar süreleri bu tarihten itibaren iﬂlemeye baﬂlar. Karar dosya üzerinden
verilir.
Bu kararlara karﬂ› tebli¤ini izleyen günden itibaren onbeﬂ gün içerisinde ‹darî Dava Daireleri Genel Kuruluna
itiraz edilebilir. ‹tiraz bir ay içerisinde sonuçland›r›l›r.
‹tiraz üzerine verilen karar kesindir.

Geçici Madde 5.- (Ek: 4928 - 15.7.2003 / md.7) 53 üncü maddenin (1) numaral› f›kras›n›n (›) bendi, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin kesinleﬂmiﬂ kararlar› ile bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine yap›lan baﬂvurular üzerine verilecek kararlar
hakk›nda uygulan›r. Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte kesinleﬂmiﬂ olan Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
kararlar›na iliﬂkin yarg›laman›n yenilenmesi istemleri,
bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren bir y›l
içinde yap›l›r.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

Ek Madde 3 - (Ek 3622 - 5.4.1990) (*)
(*) Bu madde Anayasa Mahkemesinin 1 Ekim 1991 tarih ve E.1990/40
K.1991/33 say›l› karar›yla iptal edilmiﬂtir.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun uygulanmas›nda,
27.10.1980 tarih ve 2324 say›l› Anayasa Düzeni Hakk›nda Kanun hükümleri sakl›d›r.
Geçici Madde 2 - Yeni Anayasa yürürlü¤e girinceye ve
Say›ﬂtayla ilgili yasal bir düzenleme yap›l›ncaya kadar,
Say›ﬂtay›n yarg› kararlar›na karﬂ› aç›lan davalar, idarî
yarg› mercilerinin denetimi d›ﬂ›ndad›r.
Geçici Madde 3 - (*)
(*) Bu madde 21.7.2004 tarih ve 25529 say›l› R.G.'de yay›mlanan, 14.7.2004
tarih ve 5219 say›l› Kanunun 11. maddesinin (B) bendi ile 1.1.2005 tarihinden
geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.

Geçici Madde 4 - (Ek: 4577 - 8.6.2000) Bu Kanunun 45
inci maddesinin de¤iﬂik (1) numaral› f›kras›nda yaz›l›
uyuﬂmazl›klarla ilgili olarak verilen nihai kararlardan,
de¤iﬂikli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce verilen kararlar ile Dan›ﬂtay›n bozma karar› üzerine karar› bozulan
mahkemece verilen kararlar, Dan›ﬂtayda temyiz edilebilir.
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Yürürlük
Madde 64 - Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 65 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
10.6.1994 SAYI VE 4001 SAYILI KANUNUN BU
KANUNA ‹ﬁLENEMEYEN GEÇ‹C‹ MADDELER‹ :
Geçici Madde 1 - (4001 - 10.6.1994) Bu Kanunun 2577
say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin 1 ve 4 üncü f›kralar›nda de¤iﬂiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra verilecek
kararlar hakk›nda uygulan›r.
Geçici Madde 2 - (4001 - 10.6.1994) (*)
(*) Bu madde Anayasa Mahkemesinin, 27 Aral›k 1996 tarih ve 22860 say›l›
Resmi Gazete'de yay›mlanan 21.9.1995 gün ve E.1995/46 K.1995/49 say›l›
karar› ile iptal edilmiﬂtir.
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