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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih : 30.04.2020 

         Sayı   : 2020/75 

                                                                    

  

Değerli Müşterimiz;          
                        

                      

Ülkemizi de etkileyen virüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal olumsuzluklar 

nedeniyle resmi kurumlar tarafından sürekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

           

Yapılan düzenlemelerin amacı ekonomik ve sosyal yaşamın fazla etkilenmeden normale 

dönmesini sağlamaktır. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerin açıklanmasına, konuların daha 

anlaşılır ve takip edilebilmesi amacıyla tablo düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

           

Söz konusu açıklamalar ile tablolarımız konu başlığı altında yer almaktadır. 

 

 

A- Konu Başlıkları;  

 

1- Kısa Çalışma Süresinde Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Hakkı; 

 

2- E-Defter Oluşturma ve Beratlarının Yükleme Süreleri; 

 

3- Kısa Çalışma Oran Hesaplama Modülü ve Kullanım Kılavuzu; 

 

4- Beyanname Türüne Göre Beyanname Takvimi (Ocak – Haziran); 

       

5- Yargı ve Vergi Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen 

Durma Süresi 15.06.2020 Tarihine Uzatılmıştır. (30.04.2020 tarih ve 31114 

sayılı R.G) 

         

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.    

 

 

B- Konu Özetleri; 

 

1- Kısa Çalışma Süresinde Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Hakkı; 

        

Öncelikle bilinmesi gereken konu; kısa çalışmaya başlanılmasıyla birlikte işveren 

tarafından ilk bir haftalık yarım ücret dışındaki işverenin ücret ödeme, işçinin de iş görme borcu 

askıya alınmış olmaktadır 
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İş sözleşmesi askıya alınmakla birlikte, kısa çalışma dönemi için kıdem işlemeye devam 

eder. 4857 Sayılı Kanun’un “Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller” başlıklı 

55’inci maddesi gereğince, kısa çalışma yıllık izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında 

dikkate alınır. 

 

         Diğer taraftan Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.11.1983 tarih ve E:1981/9-1067, 

K:1983/1169 sayılı kararına göre; kısa çalışma süresinin hem yıllık iznin hesabında hem de 

kıdem tazminatının hesaplanması gerektiği yönündedir. 

       

2- E-Defter Oluşturma ve Beratlarının Yükleme Süreleri; 

           

Bilindiği üzere; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 126 ve 

128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleriyle elektronik defterlerin 

oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının Gelir İdaresi 

Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme sürelerinde değişiklik yapılarak 

31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020 ve 30.06.2020 olan normal süreler, ilgili 

düzenlemelerinde belirtilen tarihlere uzatılmış olup normal ve uzatılmış süreleri 

belirtmek üzere bilgilendirici tablo ekte yer almaktadır. 

      

3- Kısa Çalışma Oran Hesaplama Modülü ve Kullanım Kılavuzu; 

          

Bilindiği üzere, kısa çalışma işlemlerinde haftalık çalışma saati hesaplaması yapılırken, 

hafta tatilleri ve resmi günlere dikkat etmek gerekmektedir. Kısa çalışmaya başvuruda 

bulunulan işçilerin söz konusu ay içerisinde çalışma günü olmaması halinde, İŞKUR’a yapılan 

gün bildiriminde sorun yaşanmazken, ilgili ayda çalışma günü bildiriminde bulunması gereken 

işyerleri için oran hesaplaması yapılması gerekmektedir. 

           

İşverenlerimizin bu konuda sorun yaşamamaları ve gün bildirimlerinde hata oluşmaması 

adına, kısa çalışma uygulamasında hafta sonları ve genel tatil günlerinin oranlarının 

hesaplanması için oluşturulan “Kısa Çalışma Oran Hesaplama Modülü” ve kullanım kılavuzu 

Özet Bültenimize eklenmiştir. 

       

4- Beyanname Türüne Göre Beyanname Takvimi; 

          

Covid-19 kapsamında Mali İdare çeşitli beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini 

uzatmıştır. Bu çerçevede vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve takip edilmesi 

amacıyla ekli tablo düzenlenmiştir. 

       

5- Yargı ve Vergi Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen 

Durma Süresi 15.06.2020 Tarihine Uzatılmıştır. (30.04.2020 tarih ve 31114 sayılı R.G) 

           

27.03.2020 tarih ve 2020/50 sayılı Özet Bültenimizde yer adlığı üzere; 7226 Sayılı 

Kanun’la yapılan düzenleme gereğince, yargıda süreler 30.04.2020 tarihine kadar (bu tarih 

dahil) durdurulmuştu. 

           

Cumhurbaşkanı 29.04.2020 tarih ve 2480 sayılı kararıyla: “Covid-19 salgın hastalığının 

ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla, 7226 

sayılı Kanunla düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’unda öngörülen 
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zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 01.05.2020 tarihinden 15.06.2020 (bu tarih 

dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde 

yeniden değerlendirmek üzere) uzatılmıştır. 

           

Salgın hastalık dolayısıyla yargı alanında hak kayıplarının önlenmesine yönelik olarak 

yapılmış olan düzenlemeler aşağıdaki gibidir. 

      

5.1. 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 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 

ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar 

bakımından belirlenen süreler, 

         

-Bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma 

kurumlarındaki süreler 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar (bu 

tarih dâhil) durmuştur. 

           

Bu kapsamda tüm vergi davaları ve ödeme emirlerine açılacak dava süreleri de 

belirtilen tarih aralığında durmuş bulunmaktadır. 

     

5.2. 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 15.06.2020 tarihine 

kadar (bu tarih dâhil) (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması 

halinde yeniden değerlendirmek üzere) durdurulmuştur. 

           

Hatırlanacağı üzere; 

          

-22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2279 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu Karar’ın yürürlüğe girdiği 22.03.2020 tarihten itibaren 

15.06.2020 tarihine kadar,  

          

-Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere,  

         

-Yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu 

çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına,  

         

-Yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve 

infaz edilmemesine, 

karar verilmişti. 

    



 

4 
 

5.3. Kanunda durması kararlaştırılan 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 çerçevede Cumhurbaşkanı 1,5 

aylık süreyi kullanmış oldu. 

     

5.4. Aşağıdaki süreler durmaya ilişkin maddenin kapsamı dışında tutulmuştur. 

Başka bir ifade ile bu süreler işlemeye devam edecektir. 

       

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. 

       

5.5. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 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 verilir. Bu durumda satış ilanı 

sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmaz, 

         

b) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer 

tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir, 

         

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

devam eder, 

          

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

         

5.6. Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere 

alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları; 

 

        a) Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu, 

 

        b) İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri 

bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 

 

         c) Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı belirler. 
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Ekler: 

1-Hesaplama modülü, 

2-Bildirim kılavuzu, 

3-E-Defter beratlarının yükleme sürelerine ilişkin tablo, 

4-Beyanname türüne göre beyanname takvimi, 

 

 

 

 

            Saygılarımızla 

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


