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Doküman Türü 
☒ Kanun ☐ CB Kararnamesi ☐ CB Kararı ☐ Tebliğ 

☐ Yönetmelik ☐ Yönerge ☐ Esas ve Usul ☐ Sözleşme/Protokol 

Doküman Adı 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi 
 

ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 
İdari makamların sükutu: 
Madde 10 – 2. (Değişik: 10/6/1994-4001/5 md.)  
Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 
İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, 
konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava 
açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin 
değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, 
kesin cevabı da bekleyebilir.  
Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru 
tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın 
süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra 
yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren 
altmış gün içinde dava açabilirler. 

İdari makamların sükutu: 
Madde 10 – 2. (Değişik: 10/6/1994-4001/5 md.) Otuz gün içinde 
bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer otuz günün 
bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre 
Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler.  Otuz 
günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, 
isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da 
bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez.  Ancak, bekleme 
süresi başvuru tarihinden itibaren dört ayı geçemez. Dava açılmaması 
veya davanın süreden reddi hallerinde, otuz günlük sürenin 
bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın 
tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler. 

Üst makamlara başvurma: 
Madde 11 – 1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari 
işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem 
yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan 
makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, 
işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. 
2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 

 

Üst makamlara başvurma: 
Madde 11 – 1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari 
işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem 
yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan 
makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, 
işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. 
2. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 

Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması: 
Madde 13 – 1. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari 
dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka 
suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem 

Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması: 
Madde 13 – 1. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari 
dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka 
suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem 

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-3697.pdf
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tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının 
yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya 
tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden 
itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği 
takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava 
açılabilir. 

 

tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının 
yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya 
tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden 
itibaren veya istek hakkında otuz gün içinde cevap verilmediği 
takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava 
açılabilir. 

 
Kararlarda bulunacak hususlar: 
Madde 24 – Kararlarda: 
a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları 
yahut unvanları ve adresleri, 
b) Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin 
özeti istem sonucu ile davalının savunmasının özeti, 
c) (Değişik: 10/6/1994-4001/11 md.) Danıştayda görülen 
davalarda tetkik hakimi ve savcının ad ve soyadları ile düşünceleri, 
d) Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise 
hazır bulunan taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları, 
e) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve 
hüküm:tazminat davalarında hükmedilen tazminatın miktarı, 
f) Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği, 
g) Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği, 
h) Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hakiminin ad ve 
soyadları ve imzaları ve varsa karşı oyları, 
ı) Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve 
karar numarası, 
Belirtilir.  

 

Kararlarda bulunacak hususlar: 
Madde 24 – Kararlarda: 
a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları 
yahut unvanları ve adresleri, 
b) Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin 
özeti istem sonucu ile davalının savunmasının özeti, 
c) (Değişik: 10/6/1994-4001/11 md.) Danıştayda görülen 
davalarda tetkik hakimi ve savcının ad ve soyadları ile düşünceleri, 
d) Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise 
hazır bulunan taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları, 
e) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm: 
tazminat davalarında hükmedilen tazminatın miktarı, 
f) Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği, 
g) Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği, 
h) Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hakiminin ad ve 
soyadları ve imzaları ve varsa karşı oyları, 
ı) Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve 
karar numarası, 
Belirtilir.  
Kararlar, verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılır ve 
imzalanır. 

GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ GEÇİCİ MADDE 10- 1. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeler uyarınca idareye 



 

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ FORMU 

Doküman No FRM-0376 

Yayın Tarihi 15.04.2020 

Revizyon Tarihi - 

Revizyon No 0 

 

 

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN Telefon 
İnternet Adresi 

E-Posta 

: 
: 
: 

0378 223 55 00 
www.bartin.edu.tr 
info@bartin.edu.tr 

Sayfa 3 / 3 

 

(Form No: FRM-0003, Revizyon Tarihi: -, Revizyon No: 0) 

yapılmış başvurular bakımından, belirtilen maddelerde ve bu 
Kanunla yapılan değişikliklerden önceki süreler uygulanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


