
 

 

COVID-19 - Maddi Hukuk, Usul Hukuku ve Takip Hukukuna İlişkin 
Süreler Durdu 

Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında, yargı alanındaki hak kayıplarının 
önlenmesi amacıyla maddi hukuk, usul hukuku ve takip hukukuna ilişkin süreler ile takip 
hukukuna ilişkin işlemlerin durmasına ilişkin düzenleme dün gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul 
edildi. Buna göre; 

• Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve 
zamanaşımı sürelerinin, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil 
olmak üzere, bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm sürelerin, İdari 
Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 
usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen sürelerin, bu 
kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma 
kurumlarındaki sürelerin 13 Mart 2020 (dahil) tarihinden 30 Nisan 2020 (dahil) tarihine 
kadar durdurulmasına ve 

• İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen sürelerin ve bu 
kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen sürelerin, nafaka 
alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takiplerinin, taraf ve 
takip işlemlerinin, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmasının, ihtiyati haciz kararlarının 
icra ve infazına ilişkin işlemlerin 22 Mart 2020 (dahil) tarihinden 30 Nisan 2020 (dahil) 
tarihine kadar durdurulmasına 

karar verilmiştir. 

Düzenlemeye göre, bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren 
işlemeye başlayacak. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün veya daha az 
kalmış süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün 
uzamış sayılacak. Salgının devam etmesi halinde, Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 ayı geçmemek 
üzere bir kez uzatabilecek ve söz konusu ikinci döneme ilişkin olarak kararın kapsamını 
daraltabilecek. 
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Aşağıda listelenen süreler, yukarıda belirtilen durma süresinin kapsamı dışında kalacak: 

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

b. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler, 

c. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin 
süreler. 

Diğer yandan, İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında 
aşağıdaki hususlar uygulanacak: 

a. İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış 
gününün durma süresi içinde kaldığı hallerde, bu mal veya haklar için durma süresinden 
sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecek ve satış 
ilanı sadece elektronik ortamda yapılacak ve ilan için ücret alınmayacak. 

b. Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer 
tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecek. 

c. Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları durma süresince devam 
edecek. 

d. İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınacak. 

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz. 


