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VADELİ ÇEKLERE REESKONT AYIRMA İMKÂNI
31.12.2023’E KADAR UZATILMIŞTIR
Bilindiği gibi, 5941 sayılı Çek Kanunu (R.G. 20.12.2009 – 27438) ile
3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin
Korunması Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan
Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile de "31.12.2011
tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin
ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir" hükmü ihdas
edilmiştir. 6273 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle 5941 sayılı Kanuna
eklenen geçici 3 üncü maddenin beşinci fıkrasında ise 31.12.2017
tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin
ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılmıştır. Böylece
31.12.2017 tarihine kadar, ileri düzenleme tarihli (uygulamada ifade
edildiği şekliyle vadeli) çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş
senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont
uygulamasından yararlanması mümkün hale gelmiştir.
Daha sonra bu imkân önce 7061 sayılı Kanun ile 31.12.2020 tarihine,
sonra 7262 Sayılı Kanun ile 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Bu defa 7341 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 16 ncı maddesi ile 5941 sayılı
Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan
“31/12/2021” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmek suretiyle
vadeli çeklere vergisel açıdan reeskont ayırma imkânı 31.12.2023
tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.
Saygılarımızla.
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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 etmemektedirle

