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Konu:  7226 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinde; COVİD-19 Salgını Kapsamında 30.Nisan
2020 Tarihine Kadar Olan Yasal Sürelerin 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatılması,

Cumhurbaşkanın  2480  Sayılı  Kararı  yayımlanmış  olup,  bu  kararda;   Yargı  Alanındaki  Hak
Kayıplarının  Önlenmesi  Amacıyla  Getirilen  Durma  Süresinin  uzatılmasına  dair  kararın  yürürlüğe
konulmasını,  7226  sayılı  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına  dair  Kanunun  geçici  1  inci
maddesinin birinci fıkrası gereği Cumhurbaşkanına verilen yetkiye binaen 30.Nisan 2020 olan süre 15
Haziran  2020  tarihine  (bu  tarih  dâhil)  uzatılmasına  karar  verilmiştir.  (4734  Sayılı  Kamu  İhale
Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç).

7226 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesinde uzatmaya konu madde metni aşağıdadır.

Yargı Alanında Hak ve Kayıpların Önlemesi Amacıyla Yapılan Düzenlemeler 

7226 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesiyle Koronavirüs (Covid-19)  salgın hastalığı nedeniyle, yargı
alanındaki hak ve kayıpların önlenmesi amacıyla bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemeye göre;

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;  2577  sayılı  İdari
Yargılama  Usulü  Kanunu,  5271  sayılı  Ceza  Muhakemesi  Kanunu  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 13/03/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

b) 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 22/03/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

itibaren 15 Haziran 2020  (bu tarih dâhil) tarihine kadar ( 7226 sayılı kanunda yer alan tarih 30
Nisan 2020 idi) duracaktır. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren
işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış
olan süreler, durma süresinin sona erdiği  günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış
sayılacaktır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini 6 ayı geçmemek üzere bir
kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecektir.
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Aşağıdaki süreler bu uygulamanın kapsamı dışında sayılmıştır:

a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda
düzenlenen zamanaşımı süreleri.

b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.

c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;

a)  İcra  ve iflas  daireleri  tarafından mal  veya haklara  ilişkin olarak ilan edilmiş  olan satış
gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra
yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecektir. Bu durumda satış
ilanı sadece elektronik ortamda yapılacak ve ilan için ücret alınmayacaktır,

b)  Durma süresi  içinde  rıza  en yapılan  ödemeler  kabul  edilecek ve  taraflardan  biri,  diğer
tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecektir,

c) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam
edecektir,

ç) İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınacaktır.

2480 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yayımı tarihinde (30.04.2020) yürürlüğe girmektedir.

Gelir İdaresinin 2020/ 12 sayılı 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 durduğu
açıklandığı  için,    bu sürenin de       15  Haziran 2020     tarihine kadar durduğunun kabul  edilmesi
gerekmektedir. 

Söz konusu Cumhurbaşkanı kararına aşağıdaki resmi gazete linkinden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200430-1.pdf

(Resmi gazete: 30.04.2020 tarihli 31114 sayılı)

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TÜRKERLER Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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