
ADLİ TATİLDE GÖRÜLEBİLEN DAVALAR 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre adli tatil her yıl 20 Temmuzda başlar 31 Ağustosta 

sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylülde başlar. Peki adli tatilde hiçbir iş ve işlem yapılamaz, hiçbir dava 

görülemez mi? Bu konuda kanun maddesi oldukça açıktır. Nispeten daha acele kabul edilen, kamu 

düzeninden sayılan işler ile davalara bakılmaya devam edecektir. Bunlar; 

•  İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının 
alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular 
hakkında karar verilmesi. 

• Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler. 

• Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları. 

• Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar. 

• Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın 
kaybından doğan iptal işleri. 

• İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. 

• Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler. devrimbozkurt.av.tr 

• Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler. 

• Çekişmesiz yargı işleri. 

• Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi 
görülmesine karar verilen dava ve işler. 

 

Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre; 

• Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan 
otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. 

• Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil 
süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 

• Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya 
Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar. 

• Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış 
sayılır. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre ise; 

Çalışmaya ara verme: Madde 61  

• Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan 
otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare 
mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi 
bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu 
mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler.  

• Çalışmaya ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, birden fazla idari yargı mercii olan yerlerde idare veya 
vergi mahkemeleri başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeteri kadar hâkimin katıldığı 
bir nöbetçi mahkeme kurulur. Bölge idare mahkemeleri için ise bölge idare mahkemesi 
başkanının önerisi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, tüm daire başkan ve üyeleri 
arasından görevlendirilecek yeterli sayıda nöbetçi daire kurulur.  



• Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların yıllık izin hakları saklıdır.  

Nöbetçi mahkemenin görevleri: Madde 62  

Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür:  

a) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler,  

b) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler. 

 


