
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 03.05.2020 

Sayı: 2020/137        Ref: 4/137 

 

 

Konu: 

YARGI ALANINDAKİ HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA 

GETİRİLEN DURMA SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR VE VERGİ 

UYGULAMALARINA ETKİSİ  

 

30.04.2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile, Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek 

hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 

01.05.2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15.06.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın 

hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek 

üzere) uzatılmıştır. 

 

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1. maddesinin birinci 

fıkrasında; 

 

“(1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak 

kayıplarının önlenmesi amacıyla; 

 

a)Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı 

süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın 

doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer 

kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin 

edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) 

tarihinden, 

 

b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer 

kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından 

tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve 

iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati 

haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, 

 

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona 

erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih 

itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği 

günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi 

halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu 

döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.” 

 

hükmü yer almaktadır. 



 

 

 

 

09.04.2020 tarih ve 2020/115 sayılı sirkülerimizde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 31.03.2020 

tarih ve 2020/2 sayılı Uygulama İç Genelgesinde Vergi Usul Kanunu kapsamında  

 

• Cezada indirim talep etme,  

• Uzlaşma başvurusu,  

• Kanun yolundan vazgeçme süreleri,  

• Dava açma süreleri  

 

gibi bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin sürelerin 30.04.2020 tarihine 

kadar durdurulduğu, ayrıca, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun kapsamında işlem ve sürelerin de 30.04.2020 tarihine kadar durdurulduğu 

hakkındaki bilgilendirmeye yer vermiştik. 

 

2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7226 sayılı Kanun ile 30.04.2020 olarak belirlenen süre 

15.06.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda 

öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç). 

  

Buna göre, Vergi Usul Kanunu kapsamında cezada indirim talep etme, uzlaşma başvurusu, 

kanun yolundan vazgeçme süreleri, dava açma süreleri gibi bir hakkın doğumu, kullanımı ve 

sona ermesine ilişkin süreler ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

kapsamındaki işlem ve süreler de 15.06.2020 tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma 

tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde bu tarihin değişmesi yeniden değerlendirilmek 

üzere) durmuş olmaktadır. 

 

Saygılarımızla, 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dengeakademi.com/Files/Circular/2734.pdf


 

 

 

 

EK: 

2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  
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