
 

1 

 

 

Çakmak Alert | Dava ve Uyuşmazlık Çözümleri 

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Yapılan Son 
Değişiklikler 

Temmuz 2021 

Yazarlar: Elif Demiröz ve Yasin Bilen 

 
4. Yargı Paketi olarak da bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 8 Temmuz 2021 tarihinde TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi (“Kanun”). Kanun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nda da (“İYUK”) özellikle süreler bakımından önemli değişiklikler 
getirmektedir. 

Kanun ile genel olarak hukuk devleti ilkesinin ve birey odaklı yönetimin kuvvetlendirilmesi amacıyla, 
idareye yapılan başvurularda, idareye tanınan cevap verme süreleri kısaltılmıştır. Değişiklikler, sadece 
genel başvuru sürelerine ilişkin olup, özel kanunlarda idarenin cevap sürelerine ilişkin özel bir 
düzenleme var ise, bu süreler geçerli olmaya devam edecektir. Bu kapsamda İYUK’ta yapılan 
değişiklikler aşağıdaki gibidir:  

 İYUK 10. Maddede düzenlenen ve ilgililerin, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem ya 
da eylem yapılması için idareye başvurmaları durumunda, idarenin bu başvuruya cevap verme 
süresi altmış günden otuz güne indirilmiştir. İdarenin bu başvurulara kesin bir cevap vermediği 
durumlarda ise başvuran tarafından davaya konu edilmek üzere kesin cevabın beklenme süresi 
altı aydan dört aya indirilmiştir. 

 İYUK 11. Maddede düzenlenen ve idari dava açılmadan önce idari işlemin kaldırılması, geri 
alınması ya da değiştirilmesi talebiyle bir üst makama yapılan başvurulara cevap verme süresi ile 
idari eylemler nedeniyle dava açmadan önce idareye yapılan zorunlu başvurulara ilişkin idareye 
tanınan cevap verme süresi altmış günden otuz güne indirilmiştir. 

 İdari mahkemeler tarafından verilen yargı kararlarının, verildikleri tarihi takip eden otuz gün içinde 
yazılmaları hükmü getirilmiştir. 

Kanun, henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış olup değişikliklerin yürürlük tarihi yayım tarihinde belli 

olacaktır. İYUK’a Kanun’la getirilen geçici madde ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihten önce 

belirtilen maddeler kapsamında yapılan başvurular bakımından değişiklikten önceki süreler 

uygulanmaya devam edilecektir.  
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Also known as the 4th Judicial Package, the Legislative Proposal on the Amendment 

of the Criminal Procedure Law and Other Laws (the “Law”) has been ratified by the 

Grand National Assembly of Turkey on 8 July 2021. The Law also includes important 

amendments to the Code of Administrative Procedure No. 2577 (“CAP”), such as with 

respect to time limits.  

For the purposes of reinforcing the requirements of a constitutional state and an individual-oriented 
administration, the limits as to the administration’s response time with respect to applications to the 
administration have been decreased. Such amendment only concerns the time limits in general 
applications, meaning that any specific response time limits of the administration regulated under any 
special regulation will remain in force as they are. In this respect, the amendments introduced in relation 
to the CAP are as follows: 

 As regulated under Article 10 of the CAP, the response time of the administration in cases where 
relevant individuals apply to the administration requesting an administrative act or action that may 
be subject to an administrative lawsuit, has been decreased from sixty days to thirty days. 
In case an indefinite response is received from the administration, the waiting time for a definite 
response prior to filing of a lawsuit against such indefinite response has been decreased from 
six months to four months. 

 As regulated under Article 11 of the CAP, the response time of the administration in cases 
regarding an application to a higher administration for the cancellation, removal or amendment of 
an administration act, as well as regarding compulsory applications to the administration due to 
administrative actions, has been decreased from sixty days to thirty days. 

 The decisions rendered by administrative courts must be written within thirty days following the 
decision date.  

The Law has not been published in the Official Gazette yet and the effective date of the relevant 
amendments will become clear upon such publication of the Law in the Official Gazette. Pursuant to the 
provisional article introduced to the CAP by the Law, the former time limits will remain applicable to  
the applications made on the basis of the CAP provisions above, prior to the effective date of the 
amendments. 
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