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İstanbul, 30.04.2021   

DUYURU 512 

   

  Konu: Çek ibraz süresinin ertelenmesi, fatura düzenleme süresine ilişkin Bakanlığa verilen 

yetki, vergi güvenliği önlemleri ve iş sözleşmesi fesih yasağının uzatılması hk. 

 

1. Çek İbraz Süresinin Ertelenmesi ve Senetler İçin Takip Başlatılamaması 

 

30.01.2021 Tarih ve 31470 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7318 Sayılı Vergi Usul 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3. maddesi uyarınca 

“ibraz 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.” 

Yine düzenleme uyarınca; 

 -“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.”  

-“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.” 

 

2. Hazine ve Maliye Bakanlığına Faturanın Malın Teslim Edildiği veya Hizmetin 

Yapıldığı Anda Düzenlenmesi Zorunluluğu Getirme Yetkisi Verildi 

 

7318 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) 

numaralı bendine 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.” 

 

3. Vergi Tahsilatının Sağlanması ve Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadeleye İlişkin Kimi 

Düzenlemeler 

 

7318 Sayılı Kanun ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini 

sağlamak amacıyla lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile özel etiket ve işaretleri kullanma 

zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden, menkul mallar hariç olmak üzere teminat 

alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetkili kılındı. Zorunlu teminat 

uygulaması kapsamında istenilen teminatları vermeyenlere 25 bin TL'den az ve 1 milyon TL'den 

fazla olmamak üzere bir önceki yıl brüt satış gelirinin binde 3'ü kadar özel usulsüzlük cezası 

verilebilecektir. 
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Ödeme kaydedici cihazlara ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale suçlarının, 

inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle 

öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın vergi müfettişleri ve yardımcıları tarafından bu 

tespitlere ilişkin olarak rapor düzenlenecektir. Rapor Değerlendirme Komisyonunun görüşüyle 

birlikte durum, Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek ve incelemenin tamamlanması beklenmeden 

kamu davası açılabilecektir. Ödeme kaydedici cihazlara yapılan müdahaleler sonucu, kayıt altına 

alınan bilgileri değiştiren, silen, bu verilerin doğru bir şekilde Bakanlığa iletilmesini engelleyen 

kişiler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklardır. 

4. İş Sözleşmesi Feshi Yasağı 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı 

 

Bilindiği üzere İş Kanununun Geçici 10. Maddesi uyarınca her türlü iş veya hizmet 

sözleşmesi, 17.03.2021 tarihine kadar 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve 

diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 

benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin 

herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü 

hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından 

feshedilememekteydi. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya 

işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret 

tutarında idari para cezası verilmektedir.  

Cumhurbaşkanı fesih yasağını 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. Bu yetki 

kapsamında 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3930 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca;  

 

– 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 30.06.2021 

tarihine kadar, 

– Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 30.06.2021 tarihine kadar, 

uzatılmıştır. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

   Saygı ile,   

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM    

VE YMM A.Ş.   
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