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İstanbul, 3 Mayıs 2021 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 70 
 

                         

 

  7318 sayılı “ Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun” 30 

Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. 

Bahse konu Kanun ile aşağıda sayılan Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. 

1. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 

2. 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 

3. 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve …….Dair Kanun, 

4. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 

5. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

6. 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 

7318 sayılı Kanunla bahse konu Kanunlarda yapılan değişiklikler aşağıdaki bölümlerde 

açıklanmıştır. 

1. VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞLİKLER 

   7318 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler defter-belge düzeni ile ilgili 

hükümlerle ilgili olup, esas itibariyle petrol ürünleri ticaretine yöneliktir. 

   Nitekim 7318 sayılı Kanunla aynı zamanda petrol ürünleri ticareti ile ilgili esas kanunlarda da 

değişiklikler yapılmıştır. 

1.1. Fatura Düzenleme Süresini / Zamanını Belirleme Konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına 

Yetki Verilmiştir. 

                 Faturanın düzenlenmesinde uyulacak kurallar Vergi Usul Kanununun “Fatura Nizamı” başlıklı 

231. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddenin (5) numaralı fıkrası aşağıdaki gibidir. 

 “5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami   yedi gün içinde 

düzenlenir. Bu süre  içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” 

 

 7318 sayılı Kanunla anılan bent hükmüne birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

          

            “Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, 

faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak,  bu süreyi indirmeye 

ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu 

getirmeye yetkilidir.” 

            

         7318 sayılı Kanunla ayrıca bendin son cümlesinde yer alan “süre” ibaresi (yetki genişlemesine bağlı 

olarak )“süreler” şeklinde değiştirilmiştir. 

7318 Sayılı "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun" ile Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikler 

KONU 
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             Değişiklikler 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.       
  

        1.2. Petrol Ürünleri Ticareti İle İlgili Belge-Kayıt Düzeni Konusunda Hazine ve Maliye 

Bakanlığının Yetkisi Artırılmış v Özel Usulsüzlük Cezasının Kapsamı Genişletilmiştir. 

         Vergi Usul Kanununun mükerrer 257.maddesinde Hazine ve Maliye Bakanlığına mükellef ve meslek 

grupları itibariyle muhasebe usul ve esasları tespit etme, tutulacak defter ve belgelerle ilgili belirlemeler 

yapma, defter kayıt ve belgelerin kağıt ortamda/elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin belirlemeler 

yapma konusunda geniş yetkiler tanınmıştır. 

         7318 sayılı Kanunla anılan maddenin birinci fıkrasına (7) numaralı bendinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki bent eklenmiştir. 

        “8. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, 

hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal 

veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 

100 milyon Türk lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %1’ine 

kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler 

verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi 

tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 6183 sayılı Kanunun 

10 uncu maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan maddede sayılan türden teminat 

almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, 

çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde 

olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı 

ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile 

tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, teminat tutarını lisansa tabi faaliyetlerde lisans türleri 

itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar 

artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları 

belirlemeye,” 

      7318 sayılı Kanunla bu konuya ilişkin olarak ayrıca Vergi Usul Kanununun özel usulsüzlük cezalarına 

ilişkin mükerrer 355. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

     “Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara 

uymayanlara, (1) numaralı bentte yer alan tutarın 10 katından az ve 1 milyon Türk lirasından fazla olmamak 

üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük 

cezası kesilir.” 

      

         Eklenen Hükümler 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

   1.3. Kaçakçılık Suçlarının Kapsamı Genişletilmiştir. 

 

          Vergi Usul Kanununun 359.maddesi aşağıdaki gibidir. 

 

      “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları 

       Madde 359 

     a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan; 
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    1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle 

ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi 

matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer 

kayıt ortamlarına kaydedenler, 

 

   2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, 

 

      Hakkında (Değişik: 03/7/2009 - 5904/23 md.) on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde,  inceleme sırasında vergi incelemesine 

yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak 

kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya 

miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. 

 

      b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, 

kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç 

yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler 

veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele 

veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. 

 

     c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği 

belgeleri,   Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

    371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu 

madde hükmü uygulanmaz. 

 

    Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü maddede 

yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.” 

 

     7318 sayılı Kanunla anılan maddeye (c) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) fıkrası eklenmiştir. 

 

     “ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, 

donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın 

hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı 

sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili 

diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya 

bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, 

ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için 

kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye 

Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya 

verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler 

üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 

 

       7318 sayılı Kanunla bu konuya ilişkin olarak ayrıca Vergi Usul Kanunu Kaçakçılık suçlarının cezalarına 

ilişkin 367 nci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

     “359 uncu maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde 

incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye 
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başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor 

düzenlenir ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına 

bildirilir. Kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmaz.” 

 

        Düzenlemeler 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

1.4. 7318 sayılı Kanunla Petrol Ürünleri Ticaretine İlişkin Kanunlarda Yapılan Değişiklikler. 

  

       7318 sayılı Kanunla petrol ürünleri ticaretine ilişkin olarak; 

  

     a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine onbirinci fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. (Yürürlük Tarihi: 30/4/2021) 

 

         “Bu Kanuna göre dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile Kurum tarafından belirlenen diğer 

lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin 

yerine getirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile 

vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması 

şarttır. Kurum tarafından lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler Gelir İdaresi 

Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir. Kurum, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasları Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir. 

 

        Kurum, lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dâhil 

olmak üzere teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin olarak teknik, 

ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilir. Belirlenen kriter ve şartları sağlayamayanların lisansı sona 

erdirilir. Bu fıkrada yer alan hususlara ilişkin düzenlemeler Kurumca çıkarılan yönetmelikle yapılır.” 

 

      b) 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki cümleler ve mevcut beşinci cümlesine “dağıtıcılara” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 

yetkilendirilen tüzel kişilere” ibaresi eklenmiştir. (Yürürlük Tarihi: 1/1/2022) 

  

        “Dağıtıcı lisansı sahibi, Kurumca yetkilendirilen tüzel kişiler aracılığı ile denetim sistemini kurar ve 

uygular. Denetim sistemini kuracak ve uygulayacak tüzel kişilerde aranacak idari, mali ve teknik şartlar ile bu 

tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri Kurum tarafından belirlenir. Denetim sisteminin kurulması ve 

uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden lisans sahibi ile Kurumca yetkilendirilen 

tüzel kişiler müştereken sorumludur.” 

 

        c) 5015 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki cümle eklenmiştir. (Yürürlük Tarihi: 1/1/2022) 

 

       “Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamazlar.” 

 

       ç) 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir. (Yürürlük Tarihi: 30/4/2021) 

 

       “h) Denetim sistemini usulüne uygun olarak kurmak ve uygulamak üzere yetkilendirilen tüzel kişilere, 

yükümlülüklerini yerine getirmemeleri hâlinde dağıtıcı lisansı sahibine (ç) bendi uyarınca uygulanan cezanın 

onda biri uygulanır.” 
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     d) 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki cümleler ve fıkraya 

aşağıdaki bentler eklenmiştir. (Yürürlük Tarihi: 30/4/2021) 

“Bu hüküm kapsamında lisansı iptal olanlara yeniden lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel kişi 

olması durumunda söz konusu iptale konu fiilin işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip 

ortaklara, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin ortak, yönetim 

kurulu başkanı veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere lisans verilmez.” 

 

  “g) Bu Kanuna göre lisansa tabi faaliyetler ile ilgili olarak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 359 uncu maddesinin (a) ve (b) fıkraları kapsamında; muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak 

düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçları ile aynı maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin 

anılan Kanunun 367 nci maddesi uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi ile birlikte durum, 

Kuruma da iletilir ve Kurum tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler 

kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur 

ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez. Kesinleşmiş 

mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Bu bent kapsamında kalan fiillere ilişkin olarak 

verilen idari para cezaları ödenmediği müddetçe lisansa konu tesis için lisans verilmez. Bu bent 

kapsamındaki suçlara ilişkin vergi incelemesi sonuçlanıncaya kadar söz konusu tesis için başka bir 

gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez. 

 

  ğ) 9 uncu maddede yer alan dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı 

tespit edilen dağıtıcılara 19 uncu madde kapsamında idari para cezası uygulanır. Aynı hükümlere aykırılığın 

lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilir. 

   

  h) Bu Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 

nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendine göre istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa 

faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis veya faaliyet için başka bir 

gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez.” 

  

      e) 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesine dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (Yürürlük Tarihi: 30/4/2021) 

          “Bu Kanuna göre dağıtıcı ve bayilik lisansları ile Kurum tarafından belirlenen diğer lisans türlerine 

ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi 

için Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine 

6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması şarttır. Kurum 

tarafından lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı ile 

Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir. Kurum, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Gelir 

İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir.” 

 

      f)  5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. (Yürürlük Tarihi: 

30/4/2021) 

 

        “e) Bu Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendine göre istenilen 

teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulur ve bu süre içinde söz 

konusu tesis veya faaliyet için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez.” 
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    g) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin onikinci fıkrasına aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. (Yürürlük Tarihi: 30/4/2021) 

 

      “Akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler yönünden de bu fıkra uyarınca cezaya hükmolunur.” 

 

2. DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

      2.1. İbraz Süresinin Son Günü 30/4/2021 – 31/05/2021 Olan Çeklere İlişkin Geçici Madde 

Düzenlenmesi Yapılmıştır. 

       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.  

        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. 

      2.2. Emeklilere Verilen Bayram İkramiyesinin Tutarı Yeniden Belirlenmiştir. 

        7318 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 18. 

maddesinde yapılan değişiklikle emeklilere ödenen “1.000,- TL” tutarındaki bayram ikramiyesi “1.100.- TL” 

olarak yeniden belirlenmiştir.  

            7318 sayılı Kanun Sirkülerimiz ekindedir. 
    Saygılarımızla 

                                
EK: 7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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