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1-) Fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin 
yapıldığı anda düzenlenmesi 
 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine 
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve bendin son 
cümlesinde yer alan “süre” ibaresi “süreler” şeklinde değiştirilmiştir. 

“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.” 

Böylece, mal veya hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet 
konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, 7 günlük 
fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin 
yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme konusunda Hazine ve Maliye 
Bakanlığına yetki verilmiştir.   

İlgili Karar 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

2-) Çeklerin bankalara ibrazı ile icra ve iflas takiplerinin 31/5/2021 tarihine kadar 
durdurulması 

Bu Kanunun 15 nci maddesi ile 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde uyarınca çeklerin bankalara ibrazı ile icra ve iflas 
takipleri 31/5/2021 tarihine kadar durdurulmuştur. 

“GEÇİCİ MADDE 3- 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.” 

 

 

http://www.istanbulymm.com/
http://www.istanbulglobalbd.com/
https://www.alomaliye.com/2003/12/24/kamu-mali-yonetimi-ve-kontrol-kanunu-5018-sayili-kanun/


SİRKÜ NO 2021 / 33 
 

Adnan Kahveci Bulvarı No: 198  Aker Plaza 34188 Bahçelievler – İstanbul / TÜRKİYE 
                                          Tel: 0212 452 89 19  Fax: 0212 452 89 78 
                               www.istanbulymm.com   www.istanbulglobalbd.com 

 

Buna ilaveten, 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de konuya ilişkin 
Tebliğ yayınlamıştır. 

Tebliğde 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 gerektiği, 

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 yapılmayacağı, 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu 
çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabileceği 

açıklanmıştır. 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430M1-1.htm 

3-) Petrol ve LPG sektöründe faaliyete bulunanlardan teminat alınması 

Bu Kanunun 2 nci maddesi ile VUK’un “Yetki” başlıklı mükerrer 257 nci maddesinin birinci 
fıkrasına eklenen 8 inci bentle, “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu” 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 teminat 
alınmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. 

4-)Teminat zorunluluğuna uymayanlara uygulanacak özel usulsüzlük cezası 

Bu Kanun’da, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesinde, mükerrer 257. maddeyle 
getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarına yer 
verilmektedir. 

7318 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile yukarıdaki teminat verme zorunluluğuna uymayanlar 
hakkında kesilecek olan özel usulsüzlük cezaları belirlenmiştir. Buna göre söz konusu 
zorunluluğa uymayanlara mükerrer 355. maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde 
yer alan tutarın (2021 yılı için 2.500 TL), 10 katından az ve 1 milyon TL’den fazla olmamak 
üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel 
usulsüzlük cezası kesilecektir. 

Söz konusu düzenleme, Kanun’un yayım tarihinde (30.04.2021) yürürlüğe girmiştir. 
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5-) Ödeme kaydedici cihazlara yapılan müdahalelere hapis cezası 

Bu Kanunun 4 üncü maddesi ile VUK’un “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359 uncu 
maddesinde yapılan değişikle, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, 
ödeme kaydedici cihazlara müdahale edenler için hapis cezası getirilmesi 
düzenlenmektedir.  Bu kapsamda 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine (c) fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 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.” 

6-) Petrol Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak lisans başvuru, lisans tadili veya lisans 
süresi uzatılmasında vadesi geçmiş vergi borcu bulunmaması şartının getirilmesi 
 
Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde 
yapılan değişiklikle,  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na 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 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması 
şartı getirilmektedir. Lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler, 
Kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilebilecektir. 
 
Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf 
 
 
 
İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  
 
Bilgi:  
Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. 
Sirkülerler numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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