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BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE
VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN İLE İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

(Resmi Gazete ile yayımı: 15/06/2000 Sayı:24080)
Kanun No

Kabul Tarihi

4577

8.6.2000

MADDE 1. — 6.1.1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3
üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, (3) numaralı fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3. Bölge İdare Mahkemesi başkan ve üyeliklerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca atama yapılır. Mahkeme başkanlarının kanuni sebeplerle yokluğunda,
başkanlığa en kıdemli üye vekâlet eder, aynı sebeplerle üye noksanlığı ise, bölgedeki
idare ve vergi mahkemesi hâkimlerinden kıdem sırasına göre tamamlanır. Bu
mahkemeler gerektiğinde birden çok kurul halinde çalışabilirler. Bölge idare mahkemesi
başkanının katılmadığı hallerde, mahkeme kurullarına o kuruldaki en kıdemli üye
başkanlık eder. Bu kurulların oluşumu ve aralarındaki iş bölümü Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca belirlenir.
MADDE 2. — 2576 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar
hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idarî sözleşmelerden dolayı
taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları,
MADDE 3. — 2576 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. Uyuşmazlık miktarı birmilyar lirayı aşmayan;
a) Konusu belli parayı içeren idarî işlemlere karşı açılan iptal davaları,
b) Tam yargı davaları,
İdare mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir.
2. 6 ncı maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uyuşmazlıklardan kaynaklanan
toplam değeri birmilyar lirayı aşmayan davalar, vergi mahkemesi hâkimlerinden biri
tarafından çözümlenir.
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MADDE 4. — 2576 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Ek Madde 1. — Bu Kanunun tek hâkimle çözümlenecek davalara ilişkin 7 nci
maddesindeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda
uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298
inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilân edilen
yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen
sınırların onmilyon lirayı aşmayan kısımları dikkate alınmaz.
Yukarıdaki fıkra uyarıca her takvim yılı başından geçerli olmak üzere uygulanan
parasal sınırların artışı, artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce idare ve vergi
mahkemelerince nihaî olarak karara bağlanmış davalar ile Danıştayın bozma kararı
üzerine kararı bozulan mahkemece yeniden bakılan davalarda uygulanmaz.
MADDE 5. — 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 2
nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilen (a) bendi
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile
hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından
açılan iptal davaları,
MADDE 6. — 2577 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında
geçen "onmilyon" liralık parasal sınırlar "birmilyar" liraya yükseltilmiştir.
MADDE 7. — 2577 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin (1), (2) ve (6) numaralı
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. İdare ve vergi mahkemelerinin;
a) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçmelerine ve notlarının tespitine ilişkin
işlemlerden,
b) Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri
hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve
izinlerine ilişkin idarî işlemlerden,
c) 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi
Hakkında Kanunun uygulanmasından,
d) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal
yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan,
e) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen işyeri kapatma cezalarından,
Kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihaî kararlar ile tek hâkimle
verilen nihaî kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin
bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir.
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2. İdare ve vergi mahkemelerinin yukarıdaki fıkra uyarınca verdikleri nihaî kararlara
karşı itiraz süresi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gündür.
6. İtiraza konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim, aynı davanın itiraz
yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz.
MADDE
8. — 2577 sayılı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 47. — İdare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararları temyiz
edilemez.
MADDE 9. — 2577 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Ek Madde 1. — Bu Kanunun 17 nci maddesindeki parasal sınırlar; her takvim yılı
başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye
Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması
suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların onmilyon lirayı aşmayan kısımları
dikkate alınmaz.
MADDE 10. — 2576 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 18 inci madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 18. — Bu Kanunun değişik 7 nci maddesinin (1) ve (2) numaralı
fıkra hükümleri, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, idare ve vergi
mahkemelerince nihaî olarak karara bağlanmış davalar ile Danıştayın bozma kararı
üzerine kararı bozulan mahkemece yeniden bakılan davalarda uygulanmaz.
MADDE 11. — 2577 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 45 inci maddesinin değişik (1) numaralı
fıkrasında yazılı uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen nihaî kararlardan, değişikliğin
yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen kararlar ile Danıştayın bozma kararı üzerine
kararı bozulan mahkemece verilen kararlar, Danıştayda temyiz edilebilir.
MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

13
28
35

1
67
107

Sayfa
10
311
7:44,46:61

I- Gerekçeli 376 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
107 inci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Adalet Komisyonu
görüşmüştür.
III-Esas No. : 1/536

