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Danıştay veya a�t olduğu mahkeme
başkanlıklarına veya bunlara gönder�lmek üzere

�dare veya verg� mahkemes� başkanlıklarına, �dare
veya verg� mahkemes� bulunmayan yerlerde

asl�ye hukuk hak�ml�kler�ne veya yabancı
memleketlerde Türk konsolosluklarına ver�len

d�lekçeler�n Danıştay'a veya a�t olduğu mahkeme
başkanlıklarına gönder�lme süres�

ÜÇ GÜN 

6

Herhang� b�r sebeple harcı veya posta ücret�
ver�lmeden veya eks�k harç veya posta ücret� �le

dava açılmış olması hal�nde harcın ve posta
ücret�n�n ver�lmes� ve tamamlanması hususunun

�lg�l�ye tebl�ğ ed�lmes� gereken süre

OTUZ GÜN 
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Dava açıldıktan sonra posta ücret�nde tebl�ğ
�şlemler�n�n yapılmasını engelleyecek şek�lde

azalma olması hal�nde posta ücret�n�n
tamamlanması �ç�n �lg�l�ye tebl�gat yapılması

gereken süre

OTUZ GÜN 

6

posta ücret�n�n süres� �ç�nde tamamlanmaması
hal�nde dosyanın eks�ğ� tamamlanmak suret�yle

yen�den �şleme konulmadığı takd�rde davanın
açılmamış sayılmasına karar ver�lecek süre

dosyanın �şlemden kaldırılması
kararının tebl�ğ� tar�h�nden �t�baren

 ÜÇ AY
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7 Danıştayda ve �dare mahkemeler�nde
dava açma süres�

yazılı b�ld�r�m�n yapıldığı tar�hten, �lanı
gereken düzenley�c� �şlemlerde �lan

tar�h�n� �zleyen günden �t�baren
ALTMIŞ GÜN

7 Danıştayda ve �dare mahkemeler�nde
dava açma süres�

Verg�, res�m ve harçlar �le benzer� mal� yükümler
ve bunların zam ve cezalarından doğan

uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahs�le bağlı olan
verg�lerde tahs�latın; tebl�ğ yapılan hallerde veya

tebl�ğ yer�ne geçen �şlemlerde tebl�ğ�n; tevk�f
yoluyla alınan verg�lerde �st�hkak sah�pler�ne

ödemen�n; tesc�le bağlı verg�lerde tesc�l�n
yapıldığı ve �daren�n dava açması gereken

konularda �se �lg�l� merc� veya kom�syon kararının
�dareye geld�ğ� tar�hten �t�baren OTUZ GÜN
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9

çözümlenmes� Danıştayın, �dare ve verg�
mahkemeler�n�n görevler�ne g�rd�ğ� halde, adl� ve
asker� yargı yerler�ne açılmış bulunan davaların
görev noktasından redd� hal�nde görevl� yargı

yer�nde dava açma süres� 

kararların kes�nleşmes�n� �zleyen
günden �t�baren OTUZ GÜN

10

�dar� makamların başvuruya cevap vermemes�
hal�nde taleb� reddetm�ş sayılacağı süre (süren�n
b�t�m�nde �lg�l�ler dava açma süres� �ç�nde dava

açab�l�rler)

OTUZ GÜN 

Adl� veya asker� yargı yerler�ne açılan ve görevs�zl�k sebeb�yle redded�len davalarda, görevs�zl�k
kararının kes�nleşmes�nden sonra otuz günlük süre geç�r�lm�ş olsa dah�, �dar� dava açılması �ç�n

öngörülen süre henüz dolmamış �se bu süre �ç�nde �dar� dava açılab�l�r.
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10
�daren�n cevabının

bekleneceğ� azam� sınır
DÖRT AY 

11

�dar� dava açılmadan önce, �dar�
�şlem�n kaldırılması, ger� alınması
değ�şt�r�lmes� veya yen� b�r �şlem
yapılmasının üst makamdan, üst
makam yoksa �şlem� yapmış olan
makamdan �steneb�leceğ� süre

(başvuru �dar� dava açma süres�n�
durdurur. İsteğ�n redded�lmes� veya
redded�lm�ş sayılması hal�nde dava

açma süres� yen�den �şlemeye başlar
ve başvurma tar�h�ne kadar geçm�ş

süre de hesaba katılır.) 

OTUZ GÜN (�dar� dava açma süres�)
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13 tam yargı davası açma süres� 

yazılı b�ld�r�m üzer�ne veya başka
suretle �dar� eylem�n öğren�lmes�

tar�h�nden �t�baren BİR YIL
 

her halde �dar� eylem�n yapıldığı
tar�hten �t�baren BEŞ YIL

15

yasada düzenlenen şartlara uygun olarak
yazılmayan d�lekçeler�n yen�den yen�den

düzenlenmek veya eks�kl�kler� tamamlanmak
ya da ehl�yet yönünden redd� hal�nde dava

açma süres� 

kararın tebl�ğ� tar�h�nden �t�baren
OTUZ GÜN 
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16 tarafların kend�ler�ne tebl�ğ ed�len
d�lekçelere cevap verme süreler� tebl�ğ tar�h�nden �t�baren OTUZ GÜN 

16
taraflardan b�r�n�n �steğ� üzer�ne

cevap süres�n�n b�r defaya mahsus
olmak üzere uzatılab�leceğ� süre

OTUZ GÜN 

16

Tam yargı davalarında dava
d�lekçes�nde bel�rt�len m�ktarın harcı

ödenmek suret�yle b�r defaya mahsus
olmak üzere artırılab�leceğ� süre

Süre veya d�ğer usul kuralları gözet�lmeks�z�n
n�ha� karar ver�l�nceye kadar
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M�ktarın artırılmasına �l�şk�n d�lekçen�n
karşı tarafa tebl�ğ ed�lerek ver�lecek

cevap süres�
OTUZ GÜN 

16

Danıştay’da �lk derece mahkemes�
sıfatıyla görülen davalarda savcının esas

hakkındak� yazılı düşünces� taraflara
tebl�ğden �t�baren tarafların görüşler�n�

yazılı olarak b�ld�recekler� süre

ON GÜN 

17
duruşma davet�yes�n�n taraflara

gönder�lme süres�
duruşma tar�h�nden ger�ye doğru en az OTUZ GÜN



MADDE KONU SÜRE

0522 799 27 95 @bulakakadem�

19
duruşmalı görülen �şlerde

duruşmadan sonra karar verme süres�
en geç ONBEŞ GÜN 

20 yasada sayılan �st�snalar dışında
dosyaların sonuçlandırılma süres�

tekemmül tar�h�nden �t�baren en geç ALTI AY

26

tarafların k�ş�l�k veya n�tel�ğ�nde
değ�ş�kl�k olması hal�nde yürütmey�

durdurma kararının geçerl�l�k süres� (bu
süre �çer�s�nde yen�leme d�lekçes�

ver�lmezse yürütmey� durdurma kararı
kend�l�ğ�nden hükümsüz olur.)

DÖRT AY
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26

davacının gösterd�ğ� adrese tebl�gat
yapılamaması üzer�ne dosyanın

�şlemden kaldırılması hal�nde yen� adres
b�ld�r�lerek dosyanın yen�den �şleme

konulmasının talep ed�lmes� süres� (aks�
halde dava açılmamış sayılır)

dosyanın �şlemden kaldırıldığı tar�hten
�t�baren BİR YIL

27
yürütmen�n durdurulması kararlarına

karşı �t�raz süres�
kararın tebl�ğ�n� �zleyen günden �t�baren YEDİ GÜN

27
yürütmen�n durdurulması kararlarına

karşı yapılan �t�razın merc��nce
sonuçlandırılması gereken süre

dosyanın �nt�kal�nden �t�baren YEDİ GÜN 
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27
yürütmen�n durdurulmasına da�r

ver�len kararların yazılma ve
�mzalanma süres� 

ON BEŞ GÜN 

28

Danıştay, bölge �dare mahkemeler�,
�dare ve verg� mahkemeler�n�n esasa ve

yürütmen�n durdurulmasına �l�şk�n
kararlarının �caplarına göre �daren�n
gec�kmeks�z�n �şlem tes�s etmeye

mecbur olduğu süre

kararın �dareye tebl�ğ�n� �zleyen günden �t�baren
OTUZ GÜN

41
bağlantı �dd�alarının redd�ne da�r ara

kararlara �t�raz süres�
kararın tebl�ğ�n� �zleyen günden �t�baren

ONBEŞ GÜN
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İdare ve verg� mahkemeler�n�n
kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı

b�r kanun yolu öngörülmüş olsa dah�,
mahkemen�n bulunduğu yargı

çevres�ndek� bölge �dare mahkemes�ne
�st�naf yoluna başvuru süres� 

kararın tebl�ğ�n� �zleyen günden
�t�baren OTUZ GÜN

45

Bölge �dare mahkemeler�n�n 46 ncı
maddeye göre temy�ze açık olmayan
kararları kararlarının dosyayla b�rl�kte
kararı veren �lk derece mahkemes�ne

gönder�lmes� üzer�ne mahkemece
tebl�ğe çıkarma süres� 

YEDİ GÜN İÇİNDE
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46
özel kanunlarında ayrı temy�z süres�

göster�lmeyen hallerde temy�z süres�
kararın tebl�ğ�n� �zleyen günden

�t�baren OTUZ GÜN

48

temy�z d�lekçes�n�n usulüne uygun
olarak düzenlenmed�ğ� hallerde
eks�kler�n tamamlanma süres�

(süres�nde eks�kl�kler g�der�lmezse
temy�z �stem�nde bulunulmamış

sayılmasına karar ver�l�r.)

tebl�ğ� �zleyen günden �t�baren ONBEŞ GÜN

48 temy�z d�lekçes�ne karşı tarafın cevap
verme süres�

d�lekçen�n tebl�ğ tar�h�n� �zleyen günden �t�baren
OTUZ GÜN
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48

harç ve g�derler�n tamamının yatırılmaması hal�nde
bunların tamamlanması �ç�n ver�lecek süre (ver�len

süre �çer�s�nde eks�kl�k tamamlanmazsa
temy�zden vazgeç�lm�ş sayılmış sayılır.)

tebl�ğ tar�h�n� �zleyen günden �t�baren
ONBEŞ GÜN

48

temy�z ed�lmem�ş sayılma, temy�zden
vazgeç�lm�ş sayılma ve süres�nde yapılmadığı
�ç�n temy�z taleb�n�n redd� kararlarının temy�z

süres�

tebl�ğ tar�h�n� �zleyen günden �t�baren
YEDİ GÜN 
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50
temy�z sonucu ver�len kararın

mahkemes�nce taraflara tebl�ğ süre
dosyanın mahkemeye geld�ğ� tar�hten

�t�baren YEDİ GÜN 

53 yargılamanın yen�lenmes� süres�

dayanılan sebeb�n �stemde bulunan yönünden
gerçekleşt�ğ� tar�h� �zleyen günden �t�baren ON YIL

AİHM kararının kes�nleşt�ğ� tar�hten �t�baren
BİR YIL yasada yazılı d�ğer sebepler�n talepte
bulunan yönünden gerçekleşt�ğ� tar�h� �zleyen

günden �t�baren ALTMIŞ GÜN

54 karar düzeltme taleb�nde bulunma
süres� 

kararın tebl�ğ tar�h�n� �zleyen günden �t�baren
ONBEŞ GÜN



Teşekkürler!


