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2021 YILI ADLİ TATİLİ 
 
 
Adli tatil, yargı mercilerinin yılın belli döneminde çalışmalarına 
ara vermeleri anlamına gelmektedir. 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 61. 
maddesine göre; “Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri 
her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz 
bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.” Bu durum, adli 
tatil süresi içinde dava açılamayacağı ve diğer hususlarda 
dilekçe verilemeyeceği anlamına gelmez.  
 
Hâkim ve savcılar ile avukatlar, mahkemelerde çalışan zabıt 
kâtipleri ve diğer yardımcı kişilerin yıllık izinlerini kullandıkları 
adli tatil süresi içerisinde adli işler tamamen durmaz, Kanun’un 
62. maddesine göre kurulan nöbetçi mahkemeler vasıtasıyla ve 
acil olanların görülmesine devam edilir. 
 
Ancak, yargı çevresine dâhil olduğu bölge idare 
mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve 
vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. 
 
İYUK’un 8/3. maddesine göre, bu Kanun’da yazılı sürelerin 
bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, 
ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi 
gün uzamış sayılır. Bu hüküm, 2577 sayılı İYUK’ta yazılı bütün 
süreleri; dava açma sürelerini, idarenin veya davacıların cevap 
sürelerini, dilekçe ret nedeniyle davanın açılmamış sayıldığı 
durumlarda dilekçelerin yenilenme süresini, itiraz veya temyiz 
sürelerini, karar düzeltme sürelerini de içerir. 
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BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Burada dikkat edilmesi gereken husus, adli tatilde sürelerin durmadığı, 
yalnızca tatilin bitimini müteakip yedi gün uzayacağıdır.  
 
Bu nedenle adli tatilde sürelerin durduğu düşüncesiyle duran sürelerin tatilin 
bitiminde kalan süreye ekleneceği düşüncesiyle hareket edenler, süre aşımı 
nedeniyle dilekçelerinin esastan incelemesine dahi girilmeksizin usulden 
reddi durumuyla karşılaşabilirler. 
 
Adli tatil tarihleri tüm yargı kollarında aynı sürelerde başlayıp bitmektedir. Vergi 
yargılamasında, İYUK dışındaki kanunlarda yazılı sürelerin adli tatil nedeniyle uzayıp 
uzamayacağı konusunda mevzuatımızda netlik yoktur. Vergi yargısı açısından bunun 
en sık rastlanılan örneği ödeme emrine karşı açılacak davalarla ilgili süredir. Bilindiği 
üzere, ödeme emrine karşı açılacak davalarla ilgili süre 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer almaktadır. Bu sürenin sonunun adli 
tatile rastlaması halinde, bu sürenin de uzayıp uzamayacağı gerek uygulamada, gerek 
yargıda ve gerekse doktrinde tartışmalıdır. Bu nedenle ödeme emirlerinin 
gönderildiği durumlarda yürütmenin durdurulabilmesi için ödeme emirlerine karşı 
adli tatil nedeniyle sürenin uzaması riskine girmeyip, on beş gün içinde dava 
açılmasında yarar vardır. 
 
Saygılarımızla. 


