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COVID-19: Enforcement and bankruptcy proceedings for commercial bills are 
postponed until the end of May and transactions made upon the submission of checks 
are restricted 
 
Recent development 
  
As part of the measures to combat the COVID-19 pandemic, in the Presidential Cabinet meeting held on 
26 April 2021, a full lockdown has been decided on for the period 29 April-17 May 2021. In order to prevent 
the loss of rights that may arise from these measures, Article 15 of the Law No. 7318 dated 29 April 2021 
("Law") has brought certain restrictions for the transactions that will be made upon the submission of 
checks and has regulated that for receivables based on due commercial bills, enforcement and bankruptcy 
proceedings cannot be initiated, an interim decision cannot be rendered and the proceedings that have 
already initiated will be suspended until the end of May. You may access the content of the decision via 
this link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf. The procedures and principles 
regarding the implementation of subparagraph (a) of Article 15 of the Law have been regulated by the 
Ministry of Commerce's Communiqué ("Communiqué") dated 30 April 2021. 
  
What does the Law and the Communiqué say? 
  
As per Article 15 of the Law and the Communiqué issued for the implementation of subparagraph (a): 

 The checks, submission period of which expires between 30 April 2021 and 31 May 2021 (inclusive 
of these dates), cannot be submitted during this period; they can be submitted after 1 June 2021 
within the remaining submission period. 

 If the submission period of a check expires between 30 April 2021 and 31 May 2021 (inclusive of 
these dates) and the check is submitted between these dates:   

o The check amount shall be paid if there is sufficient amount in the issuer's bank account. 
o If there is no sufficient amount in the issuer's bank account, the check will not be considered 

as a bounced check as per the Check Law No. 5491 and no transaction will be made 
thereof. After 1 June 2021, necessary transactions regarding the bounced checks can be 
made. 

 Regarding the receivables based on commercial bills that become due between 30 April 2021 and 
31 May 2021 (inclusive of these dates): 

o enforcement and bankruptcy proceedings cannot be filed and initiated; 
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o interim attachment decisions cannot be rendered; 
o enforcement and bankruptcy proceedings that were already initiated will be suspended 

 between the aforementioned period. 
  
Conclusion 
 
The COVID-19 pandemic has a significant impact on judicial works. With the abovementioned regulations, 
in addition to protecting the rights of the creditors who could not submit their checks to the bank within the 
scope of the restriction measures applied due to the pandemic, the debtors have also been allowed to pay 
their debts that became due in this period, after 1 June 2021. At this point, we would like to underline that 
enforcement and bankruptcy proceedings within the scope of the Law are specific to the collection of 
receivables based on commercial bills, and no restrictions have been imposed on enforcement 
proceedings filed for the collection of ordinary receivables. 
  
Please stay up to date with further developments through the Esin Attorney Partnership 
Coronavirus Helpdesk. 
 
 

COVID 19: Kambiyo Senedine Dayanan İcra ve İflas Takipleri Mayıs Sonuna Kadar 
Ertelendi ve Çek İbrazı Halinde Yapılacak İşlemlere Bazı Sınırlamalar Getirildi 
 

Yeni Gelişme 
  
COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında 26 Nisan 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi'nde alınan kararlar uyarınca 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma dönemine 
geçilmiştir. Alınan tedbirler kapsamında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, 29 Nisan 2021 tarihli ve 7318 
sayılı Kanun'un 15. maddesi ("Kanun") ile çek ibrazı sonucunda yapılacak işlemlere bazı sınırlamalar 
getirilmiş ve vadesi gelen kambiyo senedine dayanan alacaklar hakkında Mayıs sonuna kadar icra ve iflas 
takibi başlatılamayacağı, ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği ve halihazırda başlamış olan takiplerin 
duracağı düzenlenmiştir. Kanun metnine bu link'i kullanarak erişebilirsiniz: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf . Buna ek olarak, 30 Nisan 2021 tarihli 
Ticaret Bakanlığı Tebliği ("Tebliğ") ile Kanun'un 15. maddesinin (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar düzenlenmiştir. 
  
Kanun ve Tebliğ Ne Diyor? 
  
Kanun'un 15. maddesi ve (a) bendinin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen Tebliğ uyarınca; 

 İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet 
eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez. Bu çekler, 1 Haziran 2021 tarihinden sonra kalan 
ibraz süresi içinde ibraz edilebilir. 

 İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihlerine isabet eden 
bir çekin bu tarih aralığında ibraz edilmesi halinde;   

o çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin 
ödenmesi gerekmektedir. 

o çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde ise 1 Haziran 2021 
tarihinden önce 5491 Sayılı Çek Kanunu uyarınca karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 1 
Haziran 2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir. 

 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) vadesi gelen kambiyo senedine dayanan 
alacaklar hakkında, yine bu tarih aralığında;  

o icra ve iflas takibi başlatılamayacak, 
o ihtiyati haciz kararı verilemeyecek, 
o halihazırda başlatılmış olan icra ve iflas takipleri duracaktır. 

https://www.esin.av.tr/coronavirus-desk/;!!Hj9Y_P0nvg!AsO5e9VQh8Zoqx5O5JiylnO7xIep-89L7TO3OWYTi_MUr391q6BB5z8Xdqj7jUBIT3ylzw$;!!Hj9Y_P0nvg!ET8giESWmtDptpdPAwNuA77Ji056CnknCYD9GVKYI3U6oecRxcf5SIR4DM2lWSLI1cHIPA$
https://www.esin.av.tr/coronavirus-desk/;!!Hj9Y_P0nvg!AsO5e9VQh8Zoqx5O5JiylnO7xIep-89L7TO3OWYTi_MUr391q6BB5z8Xdqj7jUBIT3ylzw$;!!Hj9Y_P0nvg!ET8giESWmtDptpdPAwNuA77Ji056CnknCYD9GVKYI3U6oecRxcf5SIR4DM2lWSLI1cHIPA$


 

 

Sonuç 
 
COVID-19 salgını yargı faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Söz konusu düzenlemeler ile salgın 
nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkının 
korunmasının yanı sıra borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 1 Haziran 
2021 tarihinden sonra ödeyebilmesine de imkân sağlanmıştır. Bu noktada altını çizmek isteriz ki, Kanun'un 
uygulama alanı yalnızca kambiyo senedine bağlı alacaklar için yapılacak icra ve iflas takiplerine ilişkin olup, 
senede bağlanmamış alacakların tahsili için başlatılacak takiplere ilişkin herhangi bir düzenleme 
getirilmemiştir. 
 
COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs 
Masası'ndan ulaşabilirsiniz. 

https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/;!!Hj9Y_P0nvg!AsO5e9VQh8Zoqx5O5JiylnO7xIep-89L7TO3OWYTi_MUr391q6BB5z8Xdqj7jUAaxerrcw$;!!Hj9Y_P0nvg!ET8giESWmtDptpdPAwNuA77Ji056CnknCYD9GVKYI3U6oecRxcf5SIR4DM2lWSKCiPV9Bg$
https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-desk/;!!Hj9Y_P0nvg!AsO5e9VQh8Zoqx5O5JiylnO7xIep-89L7TO3OWYTi_MUr391q6BB5z8Xdqj7jUAaxerrcw$;!!Hj9Y_P0nvg!ET8giESWmtDptpdPAwNuA77Ji056CnknCYD9GVKYI3U6oecRxcf5SIR4DM2lWSKCiPV9Bg$

