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7326 SAYILI KANUNLA KARŞILIKSIZ ÇEK, PROTESTOLU 
SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA 
İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR 
 
03.06.2021 tarih ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun” (Kanun) 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Kanunun 13 üncü maddesi ile 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı 
Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları 
Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 
 
“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Anapara ve/ veya taksit ödeme tarihi 
20/5/2021 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî 
nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin 
ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette 
bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin 
karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve 
diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk 
Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların 
ödenmesi geciken kısmının 31/12/2021 tarihine kadar 
tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu 
kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve 
finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. (2) Kredi 
kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü 
uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni 
kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk 
doğurmaz.” 
 
Söz konusu geçici madde Kanunun yayım tarihi itibariyle 
(09.06.2021 tarihinde) yürürlüğe girmiştir. 
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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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Geçici 3. Madde ile geçici bir süre için sicil affı sağlanmış bulunmaktadır. 
 
Buna göre, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 20/5/2021 tarihinden önce olup da;  
 

- Kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine 
ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, 
  

- Ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi 
müşterilerinin  

karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına 
ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi1 nezdinde tutulan kayıtları, söz 
konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2021 tarihine kadar tamamının 
ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal 
işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır.  
 
Diğer yandan, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların yukarıda belirtilen mevcut 
kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırmasının, bu kuruluşlara 
hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacağı da hükme bağlanmıştır. 
 
Saygılarımızla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 25 Şubat 2011 tarih, 27857 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 
Sayılı Bankacılık Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 ile Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları 
ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların 
müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel 
kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek 
kişileri ile paylaşılmasını sağlamak üzere Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kurulmuştur. 
 


