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Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması 

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 30.04.2013 tarih ve 64 no’lu Vergi Usul 

Kanunu Sirküleri’nde yapılan değerlendirme uyarınca ileri tarihli çeklerde reeskont 

uygulaması mümkün hale gelmiştir. 

Söz konusu Sirküler’de yapılan değerlendirme, 03.02.2012 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan 6273 sayılı Çek Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6. 

maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu’na eklenen geçici 3. maddeye dayanmaktadır. 

6273 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 5941 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü 

maddenin beşinci fıkrasında, 31.12.2017 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden 

önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılmıştır. 

Öte yandan Diğer taraftan 5941 sayılı Kanunun, 

3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, 

"Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının 
Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması 
hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili 
olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz 
süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tâbi tutulması şarttır." hükmü, 
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5 inci maddesinin birinci fıkrasında, 

"Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde 
ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, altı ay içinde hamilin 
talepte bulunması üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için 
bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek 
hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir 
çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir..." hükmü, 

6 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise  

"Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine 
göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde 
temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi hâlinde, çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı Cumhuriyet savcısı tarafından kaldırılır..."  

hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu Sirküler’de yukarıdaki hükümler uyarınca, 

ü Çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden evvel ödenmek için bankaya ibrazının 
31.12.2017 tarihine kadar geçersiz olması, 

ü Çekle ilgili hukuki takip yapılabilmesinin ve karşılıksız çıkan çekle ilgili müeyyide 
tatbik edilmesinin çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi 
içerisinde ibraz edilmesine bağlı olması, 

ü Karşılıksız çıkan çekin bedelinin ödenmek istenmesi hâlinde kanuni faizin, üzerinde 
yazılı düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işlemesi, 

dikkate alındığında, gerçek mahiyeti itibariyle çeklerin vergi uygulamaları bakımından 
vadeli olma özelliği kazandığı, bu nedenle ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme 
gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen 
reeskont uygulamasından yararlanmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. 

 

Söz konusu Sirkülerin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=Jj8VGOzpB0eguMx4&type=sirkuler 

Saygılarımızla, 

 
 
 
IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 


