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   İstanbul, 3 Mayıs 2021 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 71 
 

                         

 

         Esas itibariyle Coronavirüs salgınının yarattığı sorunlara yönelik tedbirler getirilmesi amacıyla 

hazırlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 26 Mart 2020 tarihli mükerrer 

Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. Anılan Kanunla mali mevzuat ve diğer Kanunlarda yapılan değişiklikler 

2020/60 sayılı Sirkülerimizde açıklamıştır.  

        30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7318 sayılı Kanunla anılan Kanuna aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 

    “GEÇİCİ MADDE 3- (1) Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 

kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; 

       a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden 

çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz 

edilebilir. 

     b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine 

dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı 

verilemez ve başlamış olan takipler durur. 

     c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu 

idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu 

tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.” 

           Geçici madde hükmü 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.(Bakınız,2021/70 sayılı 

Sirkülerimiz.) 

            7226 sayılı Kanuna 7318 sayılı Kanunla eklenen bahse konu geçici 3. maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca 30 Nisan 2021 tarihli Mükerrer Resmi 

Gazete ’de yayımlanan Tebliğ ile açıklanmıştır. 

            Anılan Tebliğ Sirkülerimiz ekindedir. 

        Saygılarımızla   

              
  

EK : 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 Üncü Maddesinin 
Birinci Fıkrasının (A) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

 
Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Merkezi No.119/6, 34394 Esentepe- İstanbul 
Tel: +90 212 211 9901, 02, 04       Faks: +90 212 211 99 52 E-mail: info@degerymm.com.tr 
 
ECOVIS International tax advisors · accountants · auditors · lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, 
Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, 
Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA (associated partners). 
ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only l iable for its own acts or omissions, not those of any 
other entity.  
ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. is a Turkish Member Firm of ECOVIS International.   

İbraz Süresinin Son Günü 30/4/2021 - 31/5/2021 Olan Çeklere İlişkin Geçici 
Madde Düzenlemesine Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 

KONU 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/
mailto:info@degerymm.com.tr


 

  

 

www.ecovisdeger.com.tr ~ 2 ~ www.ecovis.com  

 
 
 
 

30 Nisan 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31470 (Mükerrer) 

TEBLİĞ 

Ticaret Bakanlığından: 

7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUNUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ 

(A) BENDİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

Amaç ve dayanak 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7318 

sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 7226 sayılı 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

Uygulama usul ve esasları 

MADDE 2 – (1) 7226 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele 

kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; ibraz 

süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına isabet eden çeklerin bu tarihler arasında 

ibraz edilemeyeceği; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Anılan hükmün gerekçesinde; tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve 

esnaf bakımından olası olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini 

planlayabilmelerine imkân verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden 

kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına ilişkin 

olarak 2021 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı ifade edilmiştir. 

Söz konusu düzenlemeyle Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında 

çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkının korunmasının yanı sıra borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına 

denk gelen borçlarını 1/6/2021 tarihinden sonra ödeyebilmesine de imkân sağlanmıştır. 

(2) 7226 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında; 

a) İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler 

arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek 

bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 

b) İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler 

arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 1/6/2021 

tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 1/6/2021 tarihinden sonra 

ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir. 

Tebliğ olunur. 
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