D›ﬂ Ticaret Bülteni

YEN‹ ÇEK KANUNU’NUN GET‹RD‹KLER‹
YEN‹ ÇEK KANUNU

2) Çek Bedeli 600 TL alt›nda ise, Çek Bedelini,

01.11.2009 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹ ‹LE KARﬁILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLER-1:

1) 5941 Say›l› Çek Kanunu 20.12.2009 Tarihli 27438 Say›l› Res-

- Çek Karﬂ›l›¤›n›n k›smen bulunmas› halinde;

1) 1.11.2009 tarihi itibari ile KARﬁILIKSIZ ÇIKAN, Haklar›nda

mi Gazetede yay›mlanarak yürürlülü¤e girmiﬂtir.
2) T.C. Merkez Bankas› 2010/2 Say›l› Tebli¤ini de 20.01.2010 tarih, 27468 Say›l› Resmi gazetede yay›mlam›ﬂt›r.

1) Çek Bedeli 600 TL veya alt›nda ise, Çek bedelini aﬂmamak koﬂuluyla, K›smi karﬂ›l›¤› tamamlayacak bir miktar›,
Çek Bedeli 600 TL üzerinde ise, çek bedelini aﬂmamak kayd›yla
k›smi karﬂ›l›¤a ilaveten 600 TL banka taraf›ndan ödenir.

ÇEK KANUNUNUN AMACI
Kanun, Çekin güvenilir bir ödeme arac› olmas›n› temin etmek ve
ekonomik iﬂleyiﬂ ile topluma ve kamu düzenini temin etmek amac›yla
ç›kar›lm›ﬂt›r.
Karﬂ›l›ks›z Çek Düzenleyenlerin Dünya Ekonomik Krizi Nedeniyle
etkilendikleri ve Keﬂide ettikleri çeklerini ödeyememeleri nedeniyle, çek
hamili ve keﬂidecisi ve yasal sorumluluklar›n›n yeniden düzenlenmesi
amac› ile ç›kar›lm›ﬂt›r.

Karﬂ›l›ks›z ç›kan çeklerle ilgili Banka ve HAM‹L taraf›ndan izlenecek yollar;

soruﬂturma veya kovuﬂturma yap›lm›ﬂ veya Mahkumiyet Karar› verilmiﬂ bulunan kiﬂilerin;
2) ﬁikayetçi ile birlikte miktar› belli vadelerde ödenmesi hususunda
ANLAﬁMAYA VARMALARI halinde, Anlaﬂman›n bir nüshas›n› ﬂikayetçi veya yasal temsilcisi taraf›ndan Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na veya
Mahkemeye verilmesi halinde, Anlaﬂmada öngörülen SÜRE kadar so-

1) Hamilin talebi üzerine, arka yüzüne Bankaya ‹braz Tarihini, He-

ruﬂturma ve kovuﬂturman›n durmas›na, hükmün infaz›n›n ertelenmesi-

sap Durumunu, Bankan›n Yükümlülü¤ü çerçevesinde Ödenen Tutar›,

ne veya durdurulmas›na karar verilir. ANLAﬁMAYA VARILMIﬁ olmas›,

‹braz edenin Ad›-Soyad›n›, Tüzel Kiﬂi Ad›na Tahsil Edilip-Edilmedi¤ini

ﬂikayetin geri al›nmas› sonucunu do¤urmaz.

yaz›larak Banka Yetkilisi taraf›ndan imzalan›r.
Çek Hamilinin ‹mzalamaktan Kaç›nmas› halinde Karﬂ›l›ks›z iﬂlemi
yap›lmaz,

3) Yeni Çek Kanununun 6. maddesine göre, ödenmesi gereken tutar› belli vadelerde ödeyece¤inin taahhüt etmesi ve taahhütnameyi kendisi veya yasal temsilcisi taraf›ndan Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na veya

Bankan›n K›smi ödeme yükümlülü¤ünü hamil kabul etmez ise, ya

Mahkemeye verilmesi halinde ANLAﬁMA aranmaks›z›n, taahhütname-

ÇEKLER‹N TAﬁIMASI GEREKEN HUSUSLAR – 1

da çek hesab›nda hiç karﬂ›l›k bulunmaz ise, Çek Hamili taraf›ndan

de belirtilen süre kadar, soruﬂturma veya kovuﬂturma veya infaz›n er-

Çek Hesab›n›n Numaras›,

Bankan›n yükümlülü¤ü kadar k›sm›n ödenmesi kabul edilir ise, Yukar›-

telenmesine karar verilir. Ancak Ödeme Süresi Taahhütnamenin yap›l-

Çek Hesab›n›n Banka ﬁubesinin Ad›n›,

daki ﬂekilde “KARﬁILIKSIZ ‹ﬁLEM‹” yap›l›r.

d›¤› tarihten itibaren 2 y›l› geçemez. Birinci Y›l taksiti Borcun 1/3’ün-

Çek Hesab›n›n Sahibinin Ad› Soyad›, Tüzel Kiﬂinin Ad›,

Muhatap Bankan›n yasal yükümlü oldu¤u tutar dahil k›smi öden-

den az olamaz. Taahhütnamenin bir örne¤i ALACAKLIYA gönderilir.

Gerçek Veya Tüzel Kiﬂinin Vergi Numaras›n›,

mesi halinde, Çekin ön ve Arka yüzünün onayl› fotokopisi ÜCRETS‹Z

4) ANLAﬁMA veya TAAHHÜTNAME 01.04.2010 tarihine kadar dü-

Tüzel Kiﬂilerde Çek düzenleyen kiﬂinin Ad›, Soyad› aç›k ﬂekilde ya-

olarak HAM‹LE verilir. Çek hamili, bu fotokopiyi borçlular›na veya

zenlenmiﬂ ve mercilere verilmiﬂ olmas› ﬂartt›r. Taahhütname veren borçlu son-

kambiyo senetleri gibi takip edece¤i gibi,

radan anlaﬂma sa¤lar ise, Anlaﬂma Verilmenin hükümlerinden yararlan›r.

z›lmak zorundad›r.
Türk Ticaret Kanununda yer alan unsurlar› taﬂ›mas› kayd›yla Çekin Taﬂ›mas› gereken unsurlar›n eksikli¤i Çekin GEÇERL‹L‹⁄‹N‹ etkilemeyecektir.

Çek Hamilinin ‹mzalamaktan Kaç›nmas› halinde Karﬂ›l›ks›z

5) Soruﬂturma veya Kovuﬂturman›n durmas› halinde dava zamanaﬂ›m›; hükmün infaz›n›n ertelenmesi veya durdurulmas› halinde ise

iﬂlemi yap›lmaz,

ceza zamanaﬂ›m› iﬂlemez.
ÇEK HESABININ AÇILIﬁI

6) ANLAﬁMA gere¤i gibi ifa edilmiﬂ veya ödenmesi gereken mik-

Kanun, Çek hesab›n›n aç›labilmesi için;

tar ödenmiﬂ olmas› halinde, davan›n düﬂmesi veya hükmün bütün so-

1) ‹lgilinin, vekilin veya yasal temsilcinin imzas› zorunludur,

nuçlar›yla ortadan kalkmas›na karar verilir.
7) ﬁikayetçinin baﬂvuru üzerine, Anlaﬂma veya taahhüde uyulmad›¤›-

2) Çek Hesab›n›n aç›labilmesi için, Çek defteri isteyen kiﬂinin HER
DEFASINDA yaz›l› beyan›, Tacir veya Esnaf olup-olmad›¤›n›n belge-

n›n tespiti halinde, soruﬂturmaya, kovuﬂturmaya veya infaza devam edilir.

lenmelidir,
3) Kendisi hakk›nda ÇEK DÜZENLEME ve ÇEK HESABI AÇMA

CEZA‹ SORUMLULUKLAR - 1

YASA⁄I bulunup bulunmad›¤›n› BANKAYA YAZILI beyanda bulu-

1) Düzenleme tarihine göre ibraz süresi içerisinde, çekle ilgili olarak

nacakt›r. Tüzel Kiﬂiler için, imza yetkilisi olanlar içinde BANKAYA

“KARﬁILIKSIZDIR” iﬂlemi yap›lmas›na sebebiyet veren kiﬂi hakk›nda, hamilin

YAZILI BEYAN verilecektir.

ﬂikayeti üzerine, her çekle ilgili olarak 5 günle 1.500 güne kadar Adli Para

4) Çek Defterlerini BANKALAR kendileri BASTIRACAKLARDIR.

Cezas›na hükmolunur. Bu ceza günlük 20 TL ile 100 TL aras›ndad›r Ancak

5) Çek Defterlerinin bas›m ﬂekli, T.C. Merkez Bankas› yay›nlad›¤›

hükmedilen ceza Çek bedelinin Karﬂ›l›ks›z kalan bedelinden AZ OLAMAZ.
2) Mahkeme, Çek düzenleme, çek hesab› açma yasa¤›na, bu ya-

20 OCAK 2010 Tarih, 27468 Say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan
2010/2 Say›l› Tebli¤ ile belirlemiﬂtir.

sak olmas› halinde devam›na, hükmeder.

6) Tacir olan ve tacir olmayan kiﬂilere verilecek çekler hamiline düzenlenecek çekleri aç›kça ay›rt edebilmek için;
- Tacir çeklerinin zemini lacivert olarak üzerinde çerçeve içinde be-

3) Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz edildi¤i veya çek heÇEK SAH‹B‹NE ‹L‹ﬁK‹N YASAKLAMA VE YASA⁄I KALDIRMA

sab›n›n aç›ld›¤› banka ﬂubesinin bulundu¤u veya hesap sahibinin veya

KARARLARININ B‹LD‹R‹M‹:

ﬂikayetçinin yerleﬂim yeri mahkemelerinde görülür.

Çek Kanunun 5 ve 6 nc› maddeleri kapsam›nda verilen çek dü-

4) Çek Karﬂ›l›¤›n› Bankada bulundurmakla yükümlü olan kiﬂi Çek He-

- Hamiline düzenlenen tacir çeklerinin zemini ise k›rm›z› renkte ola-

zenleme ile çek hesab› açma yasa¤› ile Yasa¤›n Kald›r›lmas›na ait

sab› Sahibidir. Çek Hesab› sahibi Tüzel kiﬂi olmas› halinde, bu tüzel kiﬂinin

cak ve üzerinde çerçeve içinde beyaz renkte büyük harflerle, hamiline

kararlara iliﬂkin bilgiler, Güvenli Elektronik ‹mza ile UYAP arac›l›¤›

mali iﬂlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organ›n›n üyesi, böyle bir

ifadesi ikinci sat›rda olmak üzere "TAC‹R HAM‹L‹NE" ibaresi yer ala-

ile T.C. Merkez Bankas› ‹dare Merkezine Elektronik ortamda HAF-

belirleme yok ise, Yönetim Organ›n› oluﬂturan gerçek kiﬂi veya kiﬂiler, çek

cak ﬂekilde bast›r›lacakt›r.

TALIK olarak gönderilir.

karﬂ›l›¤›n› ilgili banka hesab›nda bulundurmakla sorumludurlar.

yaz renkte büyük harflerle "TAC‹R" ibaresine yer verilecektir.

- Tacir olmayan kiﬂi çeklerinde zemin yeﬂil renkte olacakt›r. Bu çek-

Bu bildirimlerde, Karar›n Türü, Mahkeme Ad›, Karar Tarihi, Karar

5) Çek Hesab› Gerçek kiﬂi ise, kendi ad›na çek düzenlemek üzere

ler üzerinde çerçeve içinde büyük harflerle beyaz renkte "TAC‹R OL-

Numaras›, Karar›n Kesinleﬂme Tarihi, Dosya Numaras›, Yasaklama

baﬂkas›n› temsilci veya vekil tayin edemezler. Gerçek kiﬂinin temsilci

MAYAN" ibaresi yer alacakt›r.

Süresi, Çek Yasakl›s› (Gerçek Kiﬂi ise TC.Kimlik No, Ad› Soyad›, Baba

veya vekili olarak çek düzenlenmesi halinde, bu çekten dolay› hukuki

- Hamiline düzenlenen tacir olmayan kiﬂi çeklerinde ise zemin kah-

Ad›, Anne Ad›, Do¤um Yeri, Do¤um Tarihi, Nüfusa Kay›tl› Oldu¤u Yer,

ve cezai sorumluluk çek sahibine aittir.

verengi olacak, çek üzerinde çerçeve içinde beyaz renkte büyük harf-

‹l ‹lçe, bilgileri, Tüzel Kiﬂi ise; Vergi Numaras›, ünvan›) bilgileri yer al›r.

lerle, hamiline ifadesi ikinci sat›rda olmak üzere "TAC‹R OLMAYAN

6) Karﬂ›l›ks›z çek düzenleyen ad›n›, karﬂ›l›ks›z çek düzenlenen ve
ileri tarihli çek üzerinde yaz›l› tarihe göre kanuni ibraz süresi içinde ib-

HAM‹L‹NE" ibaresi yer alacakt›r. Ayr›ca bu tür çekler, lehtar ismi için

MAHKEME KARARLARININ B‹LD‹R‹M‹

raz›nda, karﬂ›l›¤›n› ilgili banka hesab›nda bulundurmayan gerçek veya

ayr›lan k›s›mda "HAM‹L‹NE" ibaresi yer alacak ﬂekilde bast›r›lacakt›r.

Mahkemelerce verilmiﬂ çek düzenleme ve çek hesab› açmaya iliﬂ-

tüzel kiﬂi hakk›nda soruﬂturma evresinde, Cumhuriyet savc›l›¤›n›n talebi

Tebli¤ ile belirlendi¤i üzere bundan böyle uygulamada çekler bir

kin yasaklama VE Ortadan Kald›rma kararlar› kesinleﬂme tarihi 31

üzerine Sulh Ceza Hakimi taraf›ndan kovuﬂturma evresinde re’sen

MAYIS 2010 tarihine kadar olanlara iliﬂkin Eski 3167 Say›l› Kanun

mahkeme taraf›ndan her bir çekle ilgili ÇEK DÜZENLEME ve ÇEK

* Lacivert çekler tacir çeki,

uyar›nca 2003/1 Say›l› Tebli¤ esaslar›na göre T.C. Merkez Bankas›na

HESABI AÇMA YASA⁄I karar› verilir.

* K›rm›z› çekler hamiline yaz›l› çeki,

Bildirilmeye devam edilir.

anlamda renklerine göre ay›r›ma tabi tutulacakt›r. Dolay›s›yla;

7) Çek Düzenleme ve Çek Hesab› Açma Yasa¤› ÇEK HESABI açar-

* Yeﬂil çekler tacir olmayanlarca düzenlenen çeki,

ken bildirdi¤i ADRESE yap›l›r. Adresin yanl›ﬂ bildirilmesi veya terk edil-

* Kahverengi çekler tacir olmayanlarca düzenlenen hamiline çeki

ESK‹ ÇEK DEFTERLER‹N‹N KULLANIMI :

ifade edecektir..

1) Bankalar 01 TEMMUZ 2010 tarihine kadar müﬂterilerine YE-

8) Hakk›nda Çek Düzenleme ve Çek Hesab› Açma Yasa¤› karar›

N‹ ÇEK DEFTERLER‹N‹ verir ve ellerindeki ESK‹ ÇEK DEFTERLER‹N‹

verilmiﬂ kiﬂi, elindeki bütün çek yapraklar›n› BANKAYA ‹ADE etmekle

imha ederler.

yükümlüdür. Bu kiﬂi ad›na yeni çek hesab› AÇILAMAZ.

ÇEKLER‹N HESABININ KAPATILMASI
Çek Hesab›, Ancak sahibinin, yasal temsilcisinin yaz›l› talebi ile kapat›l›r. Ya da Mevduat veya Kat›l›m Fonu zaman aﬂ›m› süresinin dolmas› üzerine kapat›l›r.

2) Bankalar›n müﬂterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili
3167 Say›l› Çek Kanunu hükümlerinin uygulanmas›na devam olunur.
3) 31.12.2011 tarihine kadar üzerinde yaz›l› düzenleme tarihin-

Çek Hesab›n›n kapat›lmas›ndan sonra, üzerinde yaz›l› bulunan dü-

den önce çekin ödenmek için MUHATAP BANKAYA ibraz› geçersizdir.

zenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içerisinde ibraz edilen çek-

4) Bankalar 01 TEMMUZ 2010 tarihine kadar müﬂterilerine

ler KARﬁILIKSIZ ÇEK olarak iﬂlem görecektir.

YEN‹ ÇEK DEFTERLER‹N‹ verir ve ellerindeki ESK‹ ÇEK DEFTERLE-

Çekler Muhatap Bankan›n her hangi bir ﬁubesine ibraz edildi¤inde, HAM‹L‹N VERG‹ K‹ML‹K NUMARASI tespit edildikten sonra, Karﬂ›l›¤› sorulduktan sonra ÖDEN‹R.

5) Bankalar›n müﬂterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili
3167 Say›l› Çek Kanunu hükümlerinin uygulanmas›na devam olunur.

leri; düzenlenme tarihi, miktar› varsa Lehtar› da göstermek suretiyle,
muhatap Bankaya Liste Halinde Verecektir.
Kanunun geçici maddesine göre eski çek yapraklar›nda 3167 say›l›

çerçevesinde, keﬂidecilerin lehine olan hükümler uygulama alan› bulacak.
Yeni çek kanunundan önce aç›lan davalar da, yeni kanundaki suç kap-

6) 31.12.2011 tarihine kadar üzerinde yaz›l› düzenleme tarihin-

sam› ve cezas› çerçevesinde de¤erlendirilecek” Kamuoyunda gündemde

den önce çekin ödenmek için MUHATAP BANKAYA ibraz› geçersizdir.

olan çek ma¤durlar› konusu: “Hukuki olarak, çek ma¤duru, asl›nda çek

7) Bu Kanunun 5. Maddesinin 8.nci f›kras›na göre yap›lacak bildiÇEKLER‹N KARﬁILIKSIZ OLMASI HAL‹NDE

9) Hakk›nda Çek YASA⁄I verilmiﬂ olan kiﬂi, kendine tebli¤ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, düzenledi¤i henüz tahsil edilmemiﬂ çek-

kanun hükümlerinin uygulanacak “Ancak Ceza Hukuku genel esaslar›

R‹N‹ imha ederler.
ÇEKLER‹N ‹BRAZI VE ÖDENMES‹

mesi halinde tebligat yap›lm›ﬂ say›l›r.

rimler, 01 TEMMUZ 2010 tarihine kadar yaz›l› ortamda yap›labilir.

bedelini tahsil edemeyen alacakl›lar, tacirlerdir. Ancak ekonomik krizin
bir sonucu olarak, karﬂ›l›ks›z çek verenler çek ma¤duru olarak kamuoyu

Çeklerin “KARﬁILIKSIZDIR” ‹ﬂlemi, Muhatap Bankan›n kanunen

8) Bu Kanunla kald›r›lan TAKAS ODALARI MERKEZ‹, Kanu-

vicdan›nda yer etti. Bir nevi piramit tersine döndü. Tam da bu noktada

ödemekle yükümlü oldu¤u tutar›n d›ﬂ›nda çek bedellerinin karﬂ›lanma-

nun 8’nci maddesindeki tüzel kiﬂili¤e haiz sistem kuruluncaya

‘Geçici Madde 2’ ile karﬂ›l›ks›z çek verenler anlaﬂma veya taahhütte bulu-

yan k›sm› ile s›n›rl› olarak yap›l›r.

kadar faaliyetine devam eder. Yeni Kurulacak tüzel kiﬂili¤e her-

narak, cezan›n tüm sonuçlar›ndan kurtulma ﬂans›na sahip oldu. Bu aç›dan

- Çeklerin Karﬂ›l›¤›n›n hiç bulunmamas› halinde;

hangi bir iﬂleme gerek kalmaks›z›n devrolunur. Devir her türlü

geçici madde 2 onlar aç›s›ndan önemli bir madde”.

1) Çek Bedeli 600 TL ve üzerinde ise, 600 TL’sini,

Vergi, Resim, Harçtan Muaft›r.
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