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İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 

SAYFA YENİ METİN 

53 İdari makamların sükutu: 
MADDE 10: 1. … 
2. 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. 

54 Üst makamlara başvurma: 

MADDE 11: 1. … 
2. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 

54 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 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. 

59 (Madde 20/B’den sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir.) 
Askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklara dair hükümler: 
Madde 20/C: 

1. Bu madde; Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Asker 
alma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve 
askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanır. 

2. Dava dilekçelerinde, 3’üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılanlara ilaveten bu madde kapsamındakilerin sicili, varsa sınıfı ve 
rütbesi de gösterilir. 

3. Dilekçeler ile davalara ilişkin her türlü evrak, 4’üncü maddede belirtilen yerlere ilaveten ilgili idari yargı merciine gönderilmek 
üzere en yakın amirlere verilebilir. 

4. Savaş hâlinde yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. 
5. Olağanüstü hâller sebebiyle alınan tedbirlerin uygulanmasında görevlendirilenlerin naklen atanmalarına ilişkin iptal 

davalarında, yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. 
6. Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri hariç her türlü ilişik kesme 

kararlarına karşı yargı yolu açıktır. 

59 Kararda bulunacak hususlar: 
MADDE 24:Kararlarda; 

…. Belirtilir. 
Kararlar, belirtildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılır ve imzalanır. 

72 (Geçici Madde 9’dan sonra aşağıdaki madde eklenmiştir.) 
GEÇİCİ MADDE 10: 
1. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 10’uncu, 11’inci ve 13’üncü maddeler uyarınca idareye yapılmış başvurular 
bakımından, belirtilen maddelerde bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki süreler uygulanır. 

 


