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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 20.07.2020 

         Sayı   : 2020/111 

                                                                  

Değerli Müşterimiz;                                                                    

                                                        

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1. 2020 Yılı Adli Tatili; 

 

2. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:509) Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ TASLAĞI Hazırlanmıştır. 

 

B- Konu Özetleri; 

 

1. 2020 Yılı Adli Tatili; 

 

          Adli tatil, yargı mercilerinin yılın belli döneminde çalışmalarına ara vermeleri anlamına 

gelmektedir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 61. maddesine göre; 

“Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan 

otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.” Bu durum, adli tatil süresi içinde dava 

açılamayacağı ve diğer hususlarda dilekçe verilemeyeceği anlamına gelmez. 

 

          Hâkim ve savcılar ile avukatlar, mahkemelerde çalışan zabıt kâtipleri ve diğer yardımcı 

kişilerin yıllık izinlerini kullandıkları adli tatil süresi içerisinde adli işler tamamen durmaz, 

Kanun’un 62. maddesine göre kurulan nöbetçi mahkemeler vasıtasıyla ve acil olanların 

görülmesine devam edilir. 

 

          Ancak, yargı çevresine dâhil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il 

merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden 

yararlanamazlar. İYUK’un 8/3. maddesine göre, bu Kanun’da yazılı sürelerin bitmesi 

çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü 

izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.  

 

         Bu hüküm, 2577 sayılı İYUK’ta yazılı bütün süreleri; dava açma sürelerini, idarenin veya 

davacıların cevap sürelerini, dilekçe ret nedeniyle davanın açılmamış sayıldığı durumlarda 

dilekçelerin yenilenme süresini, itiraz veya temyiz sürelerini, karar düzeltme sürelerini de 

içerir. 

 

 Burada dikkat edilmesi gereken husus, adli tatilde sürelerin durmadığı, yalnızca tatilin 

bitimini müteakip yedi gün uzayacağıdır. Bu nedenle adli tatilde sürelerin durduğu 

düşüncesiyle duran sürelerin tatilin bitiminde kalan süreye ekleneceği düşüncesiyle hareket 
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edenler, süre aşımı nedeniyle dilekçelerinin esastan incelemesine dahi girilmeksizin usulden 

reddi durumuyla karşılaşabilirler. 

 

 Adli tatil tarihleri tüm yargı kollarında aynı sürelerde başlayıp bitmektedir. Vergi 

yargılamasında, İYUK dışındaki kanunlarda yazılı sürelerin adli tatil nedeniyle uzayıp 

uzamayacağı konusunda mevzuatımızda netlik yoktur. Vergi yargısı açısından bunun en sık 

rastlanılan örneği ödeme emrine karşı açılacak davalarla ilgili süredir.  

 

 Bilindiği üzere, ödeme emrine karşı açılacak davalarla ilgili süre 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer almaktadır. Bu sürenin sonunun adli tatile 

rastlaması halinde, bu sürenin de uzayıp uzamayacağı gerek uygulamada, gerek yargıda ve 

gerekse doktrinde tartışmalıdır. Bu nedenle ödeme emirlerinin gönderildiği durumlarda 

yürütmenin durdurulabilmesi için ödeme emirlerine karşı adli tatil nedeniyle sürenin uzaması 

riskine girmeyip, on beş gün içinde dava açılmasında yarar vardır. 

 

2. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:509) Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ TASLAĞI Hazırlanmıştır. 

 

          Hazırlanan Tebliğ taslağı ile;  

 

 •Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik 

ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan 

sağlanmakta, 

 

 •e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile 

birlikte, mükelleflerce Mali idareye verilen Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin daha kolay ve 

kısa sürede verilmesini sağlamak üzere, GİB bilgi sistemlerinde var olan e-Fatura ve e-Arşiv 

Fatura verilerinden hareketle Form Ba ve Bs bildirimlerinde olması gereken bilgilerin bu e-

Belgelerdeki bilgiler kullanılarak otomatik olarak oluşturularak mükellefler tarafından 

onaylanmasına imkan sağlanmakta, 

 

 •Analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliği artırmak amacıyla e-Fatura, e-Arşiv 

Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu belgelerinde Türkiye 

İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart 

birim ölçülerinin yazılması zorunluluğu getirilmekte,  

 

 • Sosyal Güvenlik Kurumunca, sağlık hizmet sunucuları (eczane, hastane, medikal 

malzeme satıcıları, optikçiler vb.)’na yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, kontrol ödeme ve 

muhasebe süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin kolaylaştırılması 

amacıyla sağlık hizmet sunucularının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş 

zorunluluğu öngörülmekte, 

 

 •Kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, 

zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma 

yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “e-Belge 

Portalleri Aracılığı ile Kullanım (GİB Portal Yöntemi)”ne göre kullanıcı hesaplarının 

Başkanlık tarafından re’sen tanımlanmasına yetki verilmekte,  
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olup bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için GİB tarafından 

çalışmaların devam etmekte olduğu, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, 

değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 27.07.2020 tarihine 

kadar efatura@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

 

 

            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 

 

 

 

 


