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S İ R K Ü L E R 
 
 
 
Sayı : 2020 – 101                 İstanbul, 30.04.2020 
 
KONU: Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 
getirilen durma süresinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı. 

  
Sayın Mükellefimiz, 

30 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, 7226 sayılı 
Kanun’un geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi 
amacıyla getirilen durma süresi, (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru 
yoluna ilişkin süreler hariç) 1 Mayıs 2020  tarihinden 15 Haziran 2020  tarihine kadar (salgın hastalığın 
yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır. 

7226 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen yargı ile alakalı hak düşürücü süreler, 
durma süresinin sona erdiği günü (daha önce 30 Nisan 2020 olarak belirlenmişti) takip eden günden 
itibaren işlemeye başlayacak olup 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. 

Bu çerçevede, örnek olarak vergi/ceza ihbarnamelerine karşı dava yoluna başvurulması 
değerlendiriliyorsa; başvurulacak davalara ilişkin 13 Mart 2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle duran 
dava yoluna başvuru süreleri de, 16 Haziran 2020 tarihi itibariyle tekrar işlemeye başlayacaktır. 13 Mart 
2020 tarihine kadar işleyen dava açma süresinin bitimine 15 gün ve daha az süre kalması halinde, dava 
yoluna başvuru süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzamış sayılacak olup dava yoluna başvuru için son 
gün 30 Haziran 2020 tarihi olacaktır. 13 Mart 2020 tarihine kadar işleyen dava yoluna başvuru süresinin 
bitimine 15 günden fazla süre kalması halinde ise, 16 Haziran 2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren 
kalan yasal süre içinde dava yoluna başvurulabilecektir. 

 
Saygılarımızla, 
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