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SİRKÜLER NO : 2003/35      Ankara, 30.08.2003 
 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
Cirolu Çekle Yapılan Ödemeler Hakkında Açıklama 
 
Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 1 no’lu Vergi Usul Kanunu sirkülerine göre, emre yazılı 

ve hamiline yazılı çeklerin de tam ciro ile devredilmiş olması halinde, ödemelerin tevsik edici belge ile 
belgelendirildiği kabul edilecektir. Buna göre,  

 
“Banka sistemi içinde kaldığı müddetçe bir mal veya hizmet bedelinin müşterinin kendi çeki ya da 

ciro ettiği bir çek ya da beyaz ciro ile teslim ettiği bir çek ile ödenmesi imkan dahilindedir. Çekin tam ciro ve 
beyaz ciro ile devri mümkün bulunmaktadır.  

 
Sattıkları mal veya hizmet bedellerini müşterilerden aldıkları çeklerle tahsil eden ve ödemelerini de 

yine bu çeklerle yapan mükelleflerin çeklerini ciro etmelerinde uymaları gereken hususlar aşağıda 
açıklanmıştır.  

 
Mal veya hizmet karşılığı alınan çekin tam ciro yapılması halinde çekin arkasında isim, unvan, vergi 

kimlik numarası ve adresinin yazılması yeterli olacaktır. Hamiline düzenlenen çekde aynı şekilde ciro 
edilebilecektir.  

 
Mal veya hizmet bedellerinin beyaz ciro ile tahsil edenler, bu çekleri için “çek alım bordrosu” 

düzenlemelidirler. Bu bordroda çeki düzenleyen ya da çeki devredenin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ile 
imza ve kaşesinin bulunması gerekmektedir.  

 
Öte yandan, 82 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde açıklandığı üzere çekle yapılan 

ödemelerde müteselsil sorumluluk uygulamasına muhatap tutulmamak bakımından çekin tam ciro ile devri 
gerektiği tabiidir.  

 
Çek alım bordrosu düzenledikten sonra bu çekler, satın alınan mal ve hizmet bedelleri karşılığı beyaz 

ciro ile verildiğinde “çek teslim bordrosu” düzenlenecektir. Bu bordrolarda da kendisine ciro yapılan 
satıcının veya yetkilisinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ile imza ve kaşesinin bulunması zorunludur.  

 
Çek alım veya teslim bordrosunda birden fazla çekin bulunması halinde çeki keşide veya son ciro 

edenlerin isim ve unvanları ile çek tutarlar bordroya ayrı ayrı yazılmalıdır.” 
 
Çek Yasasında 4814 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girdi.  
 
Öte yandan 10 Temmuz 2003 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Çek yasasında 4814 sayılı yasa ile 

yapılan değişikliklere göre, bankaların herbir çekle ilgili sorumluluğu 60 milyon liradan 300 milyon liraya 
yükseltilmiştir. Bu tutar her yıl TEFE oranında artırılacaktır.  

 
Saygılarımızla.  
 
        KANIT YEMİNLİ MALİ  

MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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