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ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek
hesapları ve çek defterleri

Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek
hesapları ve çek defterleri

MADDE 2 –

MADDE 2 –

……………......

……………......

(2)
Bankalar,
çek
hesabı
açtırmak
isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin
adlî sicil kayıtlarını, açık kimliklerini
saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesi örneklerini,
yerleşim yeri belgelerini, vergi kimlik
numaralarını, tacir olanların ayrıca ticaret
sicili kayıtlarını, esnaf ve sanatkâr olanların
ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını almak
ve çek hesabının kapatılması hâlinde
bunları,
hesabın
kapatıldığı
tarihten
itibaren
on
yıl
süreyle
saklamakla
yükümlüdür. Yerleşim yeri yurt dışında
bulunan kişiler, bankaya kendileri ile ilgili
olarak Türkiye’de bir adres bildirmek
zorundadır. Çekin karşılığının tamamen
veya kısmen bulunmaması hâlinde, çek
düzenleyenin bankaca bilinen adresleri,
talebi hâlinde hamile verilir.

(2)
Bankalar,
çek
hesabı
açtırmak
isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
kayıtlarını, açık kimliklerini saptamak için
fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya
sürücü belgesi örneklerini, yerleşim yeri
belgelerini, vergi kimlik numaralarını, tacir
olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını,
esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve
sanatkâr sicili kayıtlarını almak ve çek
hesabının kapatılması hâlinde bunları,
hesabın kapatıldığı tarihten itibaren on yıl
süreyle saklamakla yükümlüdür. Yerleşim
yeri yurt dışında bulunan kişiler, bankaya
kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adres
bildirmek zorundadır. Çekin karşılığının
tamamen
veya
kısmen
bulunmaması
hâlinde, çek düzenleyenin bankaca bilinen
adresleri, talebi hâlinde hamile verilir.

……………......

……………......

(7) Çek defterinin her bir yaprağına;

(7) Çek defterinin her bir yaprağına;

a) Çek hesabının numarası,

a) Çek hesabının numarası,

b) Çek hesabının
şubesinin adı,

bulunduğu

banka

b) Çek hesabının
şubesinin adı,

bulunduğu

banka

c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve
soyadı, tüzel kişinin adı,

c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve
soyadı, tüzel kişinin adı,

ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel
kişinin vergi kimlik numarası,

ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel
kişinin vergi kimlik numarası,
d) Çekin basıldığı tarih,

yazılır.

yazılır.
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……………......

……………......

İbraz,
ödeme,
çekin
karşılıksız
olduğunun tespiti ve gecikme cezası

İbraz,
ödeme,
çekin
karşılıksız
olduğunun tespiti ve gecikme cezası

MADDE 3 –

MADDE 3 –

(1) Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu

(1) Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu
muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz
edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası
saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabın
bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz
edildiğinde, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle
ödenir.

muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz
edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası
saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabın
bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz
edildiğinde,
o
şubece karşılığı
sorulmak
suretiyle ödenir.

(2) “Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın
hamile kanunen ödemekle yükümlü olduğu
miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan
kısmıyla sınırlı olarak yapılır.

(2) “Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın
hamile kanunen ödemekle yükümlü olduğu
miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan
kısmıyla sınırlı olarak yapılır.

(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici
dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her
çek yaprağı için;

(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici
dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her
çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,

a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,

1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya
üzerinde ise altıyüz Türk Lirası,

1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde
ise bin Türk Lirası,

2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının altında
ise çek bedelini,

2) Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise
çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,

b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,

1) Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya
altında
ise,
çek
bedelini
aşmamak
koşuluyla, kısmî karşılığı altıyüz Türk
Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında
ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî
karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak
bir miktarı,

2) Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının
üzerinde ise, çek bedelini aşmamak
koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak
altıyüz Türk Lirasını,

2) Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde
ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî
karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını,

ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap
sahibi ile muhatap banka arasında çek
defterinin teslimi sırasında yapılmış olan
dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi
sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki
miktar,
Türkiye
İstatistik
Kurumu
tarafından
yayımlanan
fiyat
endekslerindeki
yıllık
değişmeler
göz
önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak
ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de
yayımlanır.

ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap
sahibi ile muhatap banka arasında çek
defterinin teslimi sırasında yapılmış olan
dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi
sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki
miktar,
Türkiye
İstatistik
Kurumu
tarafından
yayımlanan
fiyat
endekslerindeki
yıllık
değişmeler
göz
önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak
ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de
yayımlanır.
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(4)

Hamilin talepte bulunması hâlinde,
karşılıksızdır işlemi; çekin arka yüzüne tahsil
için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu,
bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği
miktar ve ibraz eden gerçek kişinin adı ve
soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına
bedeli tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek
ve bu kişi ile birlikte banka yetkilisi tarafından
imzalanmak suretiyle yapılır. Banka tarafından
ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız
kalan
tutar
açıkça
belirtilir.
Hamilin
imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksızdır
işlemi yapılmaz.

(4) Hamilin talepte bulunması hâlinde,
karşılıksızdır işlemi; çekin arka yüzüne tahsil
için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu,
bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği
miktar ve ibraz eden gerçek kişinin adı ve
soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına
bedeli tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek
ve bu kişi ile birlikte banka yetkilisi tarafından
imzalanmak suretiyle yapılır. Banka tarafından
ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız
kalan
tutar
açıkça
belirtilir.
Hamilin
imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksızdır
işlemi yapılmaz.

(5) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre
ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil, kısmî
ödemenin hamil tarafından kabul edilmemesi
hâlinde, ikinci fıkra hükmüne göre karşılıksızdır
işlemi yapılır; ibraz tarihi ile ödememe nedeni
çekin üzerine yazılır ve çek, üzerine imzası
alınarak hamiline geri verilir; ön ve arka
yüzünün fotokopisi banka tarafından saklanır.
Çek hesabında hiç karşılığın bulunmaması ve
hamilin sadece muhatap bankanın üçüncü
fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutarın
ödenmesini talep etmesi hâlinde de bu fıkra
hükmüne göre işlem yapılır.

(5) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre

(6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre
ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî
ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün
onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile
verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat
borçlularına
veya
kambiyo
senetleri
hakkındaki takip usullerine başvurabileceği
gibi, Cumhuriyet başsavcılığına şikâyette
bulunurken
dilekçesine
bu
fotokopiyi
ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile
mahkemelerde
ispat
aracı
olarak
kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin
istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere
gönderilir.

(6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre
ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî
ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün
onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile
verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat
borçlularına
veya
kambiyo
senetleri
hakkındaki takip usullerine başvurabileceği
gibi, Cumhuriyet başsavcılığına talepte
bulunurken
dilekçesine
bu
fotokopiyi
ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile
mahkemelerde
ispat
aracı
olarak
kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin
istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere
gönderilir.

(7) Banka;

(7) Banka;

a) Çekin karşılığının hesapta bulunmasına
rağmen hamiline ödenmesinin geciktirilmesi,

a) Çekin karşılığının hesapta bulunmasına
rağmen hamiline ödenmesinin geciktirilmesi,

b) Kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın
hamile ödenmesinin geciktirilmesi,

b) Kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın
hamile ödenmesinin geciktirilmesi,

hâllerinde, çek hamiline, her geçen gün için
binde üç gecikme cezası öder. Bu hâllerde
4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve
Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri
uygulanmaz.

hâllerinde, çek hamiline, her geçen gün için
binde üç gecikme cezası öder. Bu hâllerde
4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve
Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri
uygulanmaz.

ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil, kısmî
ödemenin hamil tarafından kabul edilmemesi
hâlinde, ikinci fıkra hükmüne göre karşılıksızdır
işlemi yapılır; ibraz tarihi ile ödememe nedeni
çekin üzerine yazılır ve çek, üzerine imzası
alınarak hamiline geri verilir; ön ve arka
yüzünün fotokopisi banka tarafından saklanır.
Çek hesabında hiç karşılığın bulunmaması ve
hamilin sadece muhatap bankanın üçüncü
fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutarın
ödenmesini talep etmesi hâlinde de bu fıkra
hükmüne göre işlem yapılır.
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(8)

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 tabi tutulması şarttır.

(8) 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 tabi tutulması şarttır.
(9) Çekin, üzerinde yazılı baskı
tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz
edilmemesi
hâlinde,
muhatap
bankanın
üçüncü
fıkraya
göre
ödemekle yükümlü olduğu tutara
ilişkin sorumluluğu sona erer.

Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve
çek hesabı açma yasağı

Çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı

MADDE 5 –

MADDE 5 –

(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme
tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde
ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır
işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi
hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her
bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne
kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek
bedelinin karşılıksız kalan miktarından az
olamaz.
Mahkeme
ayrıca,
çek
düzenleme ve çek hesabı
açma
yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde,
çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağının
devamına
hükmeder.
Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz
edildiği veya çek hesabının açıldığı banka
şubesinin bulunduğu yer ya da hesap
sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri
mahkemesinde görülür.

(1) 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.
Bu fıkra hükmüne göre çek düzenleme ve
çek
hesabı
açma
yasağı
kararı,
karşılıksızdır işlemine tabi tutulan çekin
düzenlenmesi
suretiyle
dolandırıcılık,
belgede sahtecilik veya başka bir suçun
işlenmesi hâlinde de verilir.

(2) Birinci fıkra hükmüne göre çek
karşılığını
ilgili
banka
hesabında
bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek
hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel
kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin malî
işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim
organının üyesi, böyle bir belirleme
yapılmamışsa yönetim organını oluşturan
gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili
banka
hesabında
bulundurmakla
yükümlüdür.

 Yürürlükten kaldırılmıştır.
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(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi
adına çek düzenlemek üzere bir başkasını
temsilci veya vekil olarak tayin edemez.
Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak
çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı
hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı
sahibine aittir.

(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi
adına çek düzenlemek üzere bir başkasını
temsilci veya vekil olarak tayin edemez.
Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak
çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı
hukukî sorumluluk ile idarî yaptırım
sorumluluğu çek hesabı sahibine aittir.

(4) Karşılıksız çek düzenleyen, adına
karşılıksız
çek
düzenlenen
ve
ileri
düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe
göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında,
karşılığını
ilgili
banka
hesabında
bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi
hakkında,
soruşturma
evresinde
Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh
ceza
hâkimi
tarafından,
kovuşturma
evresinde resen mahkeme tarafından,
karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak,
çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
kararı verilir.

 Yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı kararı ile ilgili olarak, herhangi bir
adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı
sürece ilgilinin çek hesabı açtırırken
bildirdiği adrese 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayılı
Tebligat
Kanununun
35
inci
maddesine göre derhal tebligat çıkarılır.
Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya
fiilen terkedilmiş olması hâlinde de,
tebligat yapılmış sayılır.

(5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı kararı ile ilgili olarak, herhangi bir
adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı
sürece ilgilinin çek hesabı açtırırken
bildirdiği adrese 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayılı
Tebligat
Kanununun
35
inci
maddesine göre derhal tebligat çıkarılır.
Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya
fiilen terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat
yapılmış sayılır.

(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasağı kararı verilmiş olan kişi,
elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu
bankalara iade etmekle yükümlüdür. Bu
kişi adına yeni bir çek hesabı açılamaz.

(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasağı kararı verilmiş olan kişi,
elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu
bankalara iade etmekle yükümlüdür. Bu
kişi adına yeni bir çek hesabı açılamaz.

(7) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasağı kararı verilmiş olan kişi,
kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten
itibaren
on
gün
içinde,
düzenlemiş
bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil
edilmemiş
olan
çekleri,
düzenleme
tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını
da göstermek suretiyle, muhatap bankaya
liste hâlinde vermekle yükümlüdür.

(7) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasağı kararı verilmiş olan kişi,
kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten
itibaren
on
gün
içinde,
düzenlemiş
bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil
edilmemiş
olan
çekleri,
düzenleme
tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını
da göstermek suretiyle, muhatap bankaya
liste hâlinde vermekle yükümlüdür.

(8) Çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli
elektronik imza ile imzalandıktan sonra,
Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim
Sistemi
(UYAP)
aracılığıyla
Türkiye

(8) Çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli
elektronik imza ile imzalandıktan sonra,
Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim
Sistemi
(UYAP)
aracılığıyla
Türkiye
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Cumhuriyet Merkez Bankasına elektronik
ortamda
bildirilir.
Bu
bildirimler
ile
bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas
ve usuller, Adalet Bakanlığının uygun
görüşü
alınarak
Türkiye
Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından belirlenir.

Cumhuriyet Merkez Bankasına elektronik
ortamda
bildirilir.
Bu
bildirimler
ile
bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas
ve usuller, Adalet Bakanlığının uygun
görüşü
alınarak
Türkiye
Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından belirlenir.

(9) Karşılıksız kalan bir çekle ilgili olarak
yapılan soruşturma veya kovuşturma
neticesinde;

 Yürürlükten kaldırılmıştır.

a)
Cumhuriyet
savcısı
kovuşturmaya yer olmadığına,

tarafından

b) Mahkeme tarafından, beraat, ceza
verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi
veya davanın reddine,
karar verilmesi hâlinde, aynı kararda, çek
düzenleme ve çek hesabı açma yasağının
kaldırılmasına da karar verilir. Bu karar,
kesinleşmesi hâlinde, Türkiye Cumhuriyet
Merkez
Bankasına
sekizinci
fıkradaki
usullere göre bildirilir ve ilân olunur.

(10) Koruma tedbiri olarak verilen
çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
kararına yapılan itirazın kabulü hâlinde, bu
kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki
bildirim ve yayımlanma usulü izlenir.

(11) Birinci fıkrada tanımlanan suç
nedeniyle kamu davasının açılmasının
ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına, ön ödemeye ve 4/12/2004
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 297 nci maddesinin üçüncü
fıkrasındaki tebliğnamenin tebliğine ilişkin
hükümler uygulanmaz.
Etkin pişmanlık
kaldırılması

ve

yasak

kararının

(10) Çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve
itirazlar hakkında, 30/3/2005 tarihli ve
5326 sayılı Kabahatler Kanununun kanun
yoluna
ilişkin
hükümleri
uygulanır.
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı
kararına karşı yapılan başvurunun kabulü
hâlinde, bu kararla ilgili olarak da sekizinci
fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü
izlenir.
 Yürürlükten kaldırılmıştır.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağının kaldırılması

MADDE 6 –

MADDE 6-

(1) Karşılıksız kalan çek bedelini, üzerinde
yazılı bulunan düzenleme tarihine göre

(1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin
üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine

6

kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek
3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde
temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak
faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi
hakkında;

a) Soruşturma aşamasında Cumhuriyet
savcısı tarafından kovuşturmaya yer
olmadığına,
b) Kovuşturma aşamasında mahkeme
tarafından davanın düşmesine,
c)
Mahkûmiyet
kesinleşmesinden
sonra
tarafından hükmün bütün
ortadan kaldırılmasına,

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.
Çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağının kaldırıldığı, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci
fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân
olunur.

hükmünün
mahkeme
sonuçlarıyla

karar verilir.

(2) Şikâyetten vazgeçme hâlinde de
birinci fıkra hükmü uygulanır.

(2) Çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı kararının verildiği yer Cumhuriyet
başsavcılığına başvurularak talebin geri
alınması hâlinde de birinci fıkra hükmü
uygulanır.

(3) Kişi, mahkûm olduğu adlî para cezası
tamamen infaz edildikten veya bu cezayı
ödemediği için hakkında hapis uygulanıp
serbest bırakıldıktan itibaren üç yıl ve her
hâlde yasağın konulduğu tarihten
itibaren on yıl geçtikten sonra, hükmü
veren mahkemeden çek düzenleme ve
çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını
isteyebilir; mahkemenin vereceği karara
itiraz edebilir. Çek düzenleme ve çek
hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin
karar kesinleştiğinde, yasağın kaldırıldığı,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5
inci
maddenin
sekizinci
fıkrasındaki
usullere göre bildirilir ve ilân olunur.

(3) Çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağına ilişkin kayıt, kaydın girildiği
tarihten itibaren her hâlde on yıl
geçmesiyle
Türkiye
Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından resen silinir
ve bu işlem ilân olunur.

Diğer ceza hükümleri
MADDE 7 –

Diğer ceza hükümleri
MADDE 7 –

…………………….

…………………….

(9)
Hamiline
çek
defteri
yaprağını
kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi,
bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili
olarak, bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(9)
Hamiline
çek
defteri
yaprağını
kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi,
bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak,
Cumhuriyet savcısı tarafından üçyüz
Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına
kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

7

…………………….
…………………….
GEÇİCİ MADDE 3(1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasınca bu maddenin yayımı tarihinden
itibaren bir ay içinde 2 nci maddeye göre
yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara
uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.
(2) Bankalar, 31/12/2012 tarihine kadar
müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve
ellerindeki eski çek defterlerini imha
ederler.
(3) Bu Kanunun bu maddenin yayımı
tarihinden
önce
yürürlükte
bulunan
hükümleri ile mülga 3167 sayılı Kanun
hükümleri gereğince düzenlenmiş olan eski
çeklerin hukukî geçerliliği devam eder.
(4) Bankaların müşterilerine verdikleri eski
çek defterleriyle ilgili olarak, muhatap
bankanın 3 üncü maddenin üçüncü
fıkrasına göre ödemekle yükümlü olduğu
tutara
ilişkin
sorumluluğu
30/6/2018
tarihinde sona erer.
(5) 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde
yazılı düzenleme tarihinden önce çekin
ödenmek için muhatap bankaya ibrazı
geçersizdir.
(6) Bu maddenin yayımı tarihinden önce
verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı kararlarına ilişkin kayıtlar, 6 ncı
maddede
düzenlenen
yasağın
kaldırılmasına ilişkin şartlar oluşuncaya
kadar
Türkiye
Cumhuriyet
Merkez
Bankasında tutulmaya devam olunur.
(7) Bu Kanun hükümlerine göre suç
karşılığı
uygulanan
yaptırımı,
idarî
yaptırıma dönüştürülen fiiller nedeniyle,
a) Soruşturma evresinde bulunan dosyalar
hakkında Cumhuriyet başsavcılığınca,
b) Kovuşturma evresinde bulunan dosyalar
hakkında mahkemece,
idarî yaptırım kararı verilir.
Cumhuriyet
Başsavcılığında

Yargıtay
bulunan
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dosyalar hakkında Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığınca, Yargıtayın ilgili dairesinde
bulunan dosyalar hakkında ise ilgili dairece,
bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere dava
dosyası
hükmü
veren
mahkemeye
gönderilir ve bu mahkeme tarafından
duruşma yapılmaksızın karar verilir.

Yürürlük: Yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

(3.2.2012)

MEVCUT VE YENI TÜRK TICARET KANUNLARINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Resmi Gazete: 03.02.2012 – Mükerrer
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 03.02.2012

ESKİ ŞEKLİ

MEVCUT TTK- 29/6/1956 tarih,
maddesinde yapılan değişiklik:

YENİ ŞEKLİ

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 726.

III – MÜRÜRUZAMAN

III – MÜRÜRUZAMAN

MADDE 726 - Hâmilin; cirantalarla
keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz
olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin
bitiminden itibaren altı ay geçmekle
müruruzamana uğrar.

MADDE 726 - Hâmilin; cirantalarla
keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz
olduğu müracaat hakları ibraz müddetinin
bitiminden itibaren üç yıl geçmekle
müruruzamana uğrar.

Çek borçlularından birinin diğerine karşı
haiz olduğu müracaat hakları bu çek
borçlusunun çeki ödediği veya çekin dâva
yolu ile kendisine karşı dermeyan edildiği
tarihten
itibaren
altı
ay
geçmekle
mürüruzamana uğrar

Çek borçlularından birinin diğerine karşı
haiz olduğu müracaat hakları bu çek
borçlusunun çeki ödediği veya çekin dâva
yolu ile kendisine karşı dermeyan edildiği
tarihten
itibaren
üç
yıl
geçmekle
mürüruzamana uğrar.

YENİ TTK(1/7/2012’de Yürürlüğe Girecek Olan TTK)- 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun 814. maddesinde yapılan değişiklik:
C) Zamanaşımı

C) Zamanaşımı

MADDE 814-

MADDE 814-

(1) Hamilin, cirantalarla düzenleyene ve
diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu
başvurma
hakları,
ibraz
süresinin

(1) Hamilin, cirantalarla düzenleyene ve
diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu
başvurma
hakları,
ibraz
süresinin
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bitiminden itibaren altı
zamanaşımına uğrar.

ay

geçmekle

(2) Çek borçlularından birinin diğerine
karşı sahip olduğu başvurma hakları, bu
çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin
dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü
tarihten
itibaren
altı
ay
geçmekle
zamanaşımına uğrar.

bitiminden itibaren
zamanaşımına uğrar.

üç

yıl

geçmekle

(2) Çek borçlularından birinin diğerine
karşı sahip olduğu başvurma hakları, bu
çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin
dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü
tarihten
itibaren
üç
yıl
geçmekle
zamanaşımına uğrar.

Yürürlük: Yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

(3.2.2012)
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