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7318 sayılı kanun ile Vergi Usul Kanunu ve bazı kanunlarda yapılan değişiklikler. 

 

30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de 7318 ayılı Vergi usul Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”), 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5607 sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

ve 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da değişiklikler 

yapılmıştır. 

 

1) Fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya 

hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi 

Vergi Usul Kanununda fatura düzenleme süresinin belirlendiği 231-1/5 maddesi 

değiştirilerek, 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. 

 

2) 31.05.2021 tarihine kadar çeklerin bankalara ibrazı ile icra ve iflas takiplerinin 

durdurulması  

Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar 

dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; 

a) İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına 

isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek; 01.06.2021 tarihinden sonra, 

kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecektir. 



 
 

 

 

b) 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo 

senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi 

başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracaktır. 

c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin 

kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30.04.2021 ila 

31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacaktır. 

Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından resmi internet sitesi üzerinden (www.ticaret.gov.tr) 

yapılan başın duyurunsa çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek 

hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi 

takdirde 01.06.2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerektiği ilgili 

kurumlara bildirilmiştir. 

Basın duyurusuna linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 

3) Ödeme kaydedici cihazlara yapılan müdahalelere hapis cezası 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde ödeme kaydedici cihaz mührünü 

kaldıran, donanım veya yazılımım 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 satış, denetim, otomasyon sistemi 

ve benzeri ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; 

gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin ödeme kaydedici cihazda kayıt altına 

alınmasını engelleyen, ödeme kaydedici cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya 

silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer harici donanım ve sistemler ya da satış, 

denetim, otomasyon sistemi ve benzeri 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 verenlerin verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası hapis cezası 

ile cezalandırılacaktır. 

Ayrıca yukarıdaki kapsamdaki suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde 

incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise 

incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu 

tespitlere ilişkin rapor düzenlenmesi ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla 

http://www.ticaret.gov.tr/
https://www.ticaret.gov.tr/haberler/basin-duyurusu


 
 

 

 

birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi ve kamu davasının açılması için 

incelemenin tamamlanması şartı aranmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

Yer verilen konular hakkında ek bilgi istenildiğinde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz 

 

          Saygılarımızla 

 


