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ÇEKTE İBRAZ SÜRELERİNİN 30/04/2021-31/05/2021 
TARİHLERİ ARASINDA (BU TARİHLER DAHİL) DURMASINA 
İLİŞKİN GEÇİCİ 3. MADDEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.  
 
 
7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda 
ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun (7319 sayılı Kanun)  25 Mayıs 2021 tarih ve 31491 
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe 
girmiştir. 
 
7319 sayılı Kanun ile 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasında 
çek ibrazlarının durdurulmasına rağmen bu süre zarflarında 
gerçekleştirilen ibrazların ve bu ibrazların taraflarının 
durumuna ilişkin mevcut hukuki boşluğun giderilmesi 
amacıyla Geçici 3. Maddede değişiklik yapılmıştır. 
 
7319 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir: 
 
 
1. Geçici 3. Madde’nin 1. Fıkrasının a bendi değiştirilmek 

suretiyle ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ilâ 
31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden 
veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin 
ibraz süresi 31/5/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar 
duracağı; bu çeklerin belirtilen tarihler arasında ibraz 
edilmesi ve çek karşılığının tamamen bulunması halinde 
ödeme yapılacağı, çek karşılığının bulunmaması veya 
kısmen bulunması halinde ise karşılıksızdır işlemi 
yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Belirtilen tarihler 
arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde 
karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler 1/6/2021 
tarihinden itibaren, kalan ibraz süreleri içinde ibraz 
edilebilecektir.  
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Hatırlanacağı üzere 7318 sayılı Kanun ile getirilen Geçici 3. Madde tartışmalara 
yol açmış ve Tebliğ ile uygulamaya açıklık getirilmiştir. Geçici 3. Maddenin 
değiştirilmesi ile Tebliğ ile getirilen açıklamalar yasal olarak da dayanağa 
kavuşmuştur. 
 

2. 25.05.2021 tarihinden önce bu madde kapsamındaki çekler bakımından yapılan 
ibraz, ödeme ve diğer işlemler sebebiyle ilgililer hakkında hukuki, idari, mali ve 
cezai sorumluluğu doğmaycağı hüküm altına alınmıştır. 
 

Geçici 3. Maddenin ihdas edildiği 7318 sayılı Kanun ve Tebliğ ile ilgili ayrıntılı 
açıklamalara 2021/060 numaralı Sirkülerimizden ulaşılabilir. 
 
Saygılarımızla. 
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