
 

 

 
Istanbul 

 
 
COVID-19: Suspension of Time Limits in Legal Proceedings Extended 
 
Recent Development 
 
As part of the measures to combat the COVID-19 pandemic, the legal time limits were suspended until April 30, 
2020 with the Amendments to Certain Laws No. 7226 dated March 25, 2020. On April 30, 2020, the President of 
the Turkish Republic issued the "The Degree to Extend the Suspension Period to Prevent the Loss of Legal 
Rights" ("Decree") and under the Decree, the suspension of time limits (e.g. statute of limitation) in legal 
proceedings has been extended from April 30, 2020 to June 15, 2020. 
 
What Does the Decree Say? 
 
With the Amendments to Certain Laws;  

i. All time limits regarding the origination, exercise and termination of any rights, including but not limited to 
the statute of limitations, peremptory terms for filing legal actions, commencing enforcement 
proceedings, warnings, notices, submissions, complaints and objections; time limits regulated under the 
Code of Administrative Procedure, the Criminal Procedure Law and the Code of Civil Procedure; and 
time limits in mediation and reconciliation proceedings are suspended from March 13, 2020 to April 30, 
2020. 

ii. Time limits specified in the Enforcement and Bankruptcy Law and other laws related to enforcement 
proceedings, and time limits determined by judges or enforcement and bankruptcy offices within this 
scope; and all pending enforcement and bankruptcy proceedings, except those commenced for child 
support payments, new enforcement and bankruptcy proceedings and interim attachment proceedings 
are suspended from March 22, 2020 to April 30, 2020. 

As per the Decree, excluding the time limits regarding mandatory administrative remedies regulated under the 
Public Procurement Law No. 4734, the suspension period of the aforementioned time limits has been extended 
until June 15, 2020. 
 
The Decree allows the President of the Turkish Republic to re-evaluate the suspension period based on the 
spread of the COVID-19 pandemic. 
 
The time limits will start to run the day after the suspension period ends on June 15, 2020 (June 16, 2020). The 
time limits that expire in 15 days or less as of the suspension period (March 13 or March 22), will end 15 days 
after June 15, 2020. 
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Conclusion 
 
The ongoing spread of COVID-19 has substantially affected Turkey and the Turkish litigation practice. Within the 
scope of the measures taken under the Decree, almost all time limitations in legal proceedings, with certain 
exceptions, are suspended until June 15, 2020 in order to prevent the loss of any rights. If the spread of the 
pandemic slows down or gains speed, the President of Turkish Republic will re-evaluate the suspension period. 
 
Please refer to The Esin Attorney Partnership Coronavirus Helpdesk for our client alerts regarding the 
legal consequences of COVID-19 on other areas. 
 
 

COVID-19: Yasal Sürelerin Durma Süresi Uzatıldı 
 
Yeni Gelişme 
 
Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında daha önce 7226 sayılı ve 25 Mart 2020 tarihli Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yasal süreler, 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştu. 30 
Nisan 2020 tarihli Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin 
Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") ile yasal sürelerin durma tarihi 15 Haziran 2020 tarihine 
kadar uzatılmıştır.   
 
Kanun Ne Diyor? 
 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;  

i. Dava açma, icra takibi başlatma, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak 
düşürücü süreler de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm 
süreler; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda 
taraflar bakımından belirlenen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 
2020 tarihi itibari ile, 

ii. İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirtilen 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 ise 22 Mart 2020 tarihi itibari ile 

30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştu. Karar uyarınca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen 
zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere, bu yasal sürelerin durma süresi 15 Haziran 2020 
tarihine kadar uzatılmıştır. 
 
Karar uyarınca, Cumhurbaşkanı bu durma süresini COVID-19 salgınının yayılma hızına göre yeniden 
değerlendirebilecektir. 
 
Durdurulan bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren (16 Haziran 2020) işlemeye 
başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih (13 Mart 2020 veya 22 Mart 2020) itibarıyla, bitimine on beş gün 
ve daha az kalmış olan süreler ise durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş 
gün uzamış sayılacaktır. 
 
Sonuç 
 
COVID-19 salgınının halen devam ediyor olması yargı faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Karar ile 
alınan bu önlem kapsamında hak kayıplarını önlemek amacıyla yargılama alanındaki neredeyse tüm süreler, 
istisnaları olmakla beraber, 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Cumhurbaşkanı, salgının yayılma 
durumuna göre bu durma süresini yeniden değerlendirecektir. 
 
COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs 
Masası'ndan ulaşabilirsiniz. 
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