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Sayın  
 
 
 
 
TBMM Adalet Komisyonunca oluşturulan Alt Komisyon tarafından görüşülerek Esas 
Komisyona sunulacak olarak “ Çek Kanunu Tasarısı ” ilişkin değerleme – görüş ve 
önerilerimiz tasarı madde sıralamasına sadık kalmaya çalışılarak aşağıda 
sunulmaktadır. 
 
Biz Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat 
Keçeci ve Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili olarak, TBMM Adalet 
Komisyonunca oluşturulan Alt Komisyon tarafından görüşülerek Esas Komisyona 
sunulacak olarak “ Çek Kanunu Tasarısı ” ilişkin değerleme – görüş ve önerilerimiz 
tasarı madde sıralamasına sadık kalmaya çalışılarak aşağıdaki şekilde dikkat ve 
ilgilerinize sunmaktayız. 

 
ÇEK KANUNU TASARISI 
1. Kanun Adı;  
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun, Üçüncü Kısım’da 692 ve devamı maddelerinde 
çek’e ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Kanun adının Çek’e ilişkin düzenlemelerin 
Türk Ticaret Kanunu dışına çıkarılması izlenimi vermektedir. Kanun Tasarısı’nın 
birinci madde ikinci fıkrasında “ … genel hükümler … ” saklı tutulmuş olmasına 
rağmen, hatalı yorumlara sebebiyet verebilecek bir ad’landırma olduğu 
düşünülmektedir. 
 
2. Çek Defterlerinin İçeriği’nin Belirlenmesi ( Madde 1 ); 
Tasarı “ amaç ve kapsamı ” belirlenirken, “ çek defterlerinin içerikleri ” ne ilişkin 
düzenleme yapılacağı izlenimi doğmaktadır. Asıl amacı her çek yaprağının şekil ve 
içerik olarak belirlenmesi olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle ibarenin “ Çek 
defterleri ” yerine “ Çek Yaprakları ” ibaresinin yer alması uygun olacağı 
düşünülmektedir. 
 
3. Bankaların Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırma Yükümlüğü ( Madde – 2 ); 
Tasarının ikinci maddesinin birinci fıkrasında, Bankaların çek hesabı açarken talep 
edenin yasaklı olup olmadığını araştırma yükümlülüğü yanında, bireysel 
değerlemelerle somut bir veriye dayanmadan talep edene çek hesabı açmama veya 
vermeme gibi sonuç doğuracak bir düzenleme yer almaktadır. Bu nedenle ikinci 
maddenin birinci fıkrası son cümlesinin daha somut hükümler içermesi gerektiği 
düşünülmektedir.  
Bir başka değerleme ile bankanın bu konudaki yanlış değerlemesinin bir yaptırımı 
olmalı, zira tasarının bu düzenlemesi ile Banka’nın geniş bilgi ağını kullanarak çek 
verdiği kişinin o çek yaprağına ilişkin bedeli ödeneceğine ilişkin bir izlenim yarattığı 
açıktır. 
 
4. Karşılıksız Çek halinde bilgilerin Hamile verilmesi ( Madde -2 ); 
Tasarının ikinci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde “ …  çekin karşılığının 
bulunmaması halinde çek düzenleyenin bilinen adresleri talebi halinde hamile verilir. 
” hükme havidir.  
Uygulamada bu bilgilerin verilmesi güçlük arz ettiği bilinmektedir. Bu nedenle 
düzenlemenin aşağıdaki şekilde yapılması çek hamilini yasal haklarını takip işlemini 
kolaylaştıracağını düşünmekteyiz. 
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Tasarının ikinci madde ikinci fıkranın son cümlesi yerine önerimiz; “ Çekin karşılığının 
tamamen veya kısmen bulunmaması halinde, ibraz edilen banka çek düzenleyenin 
banka kayıtlarında yer alan adresleri ve T.C. numarasını içerir kimlik bilgisini içerir 
belgeyi hamile verir. ” 
 
5. Beyan Yükümlülüğü ( Madde -2 ); 
Tasarının ikinci maddesi üçüncü fıkrası ile çek hesabı açtırmak isteyen kişi beyan 
yükümlülüğü getirilmiş, birinci fıkrada da aynı hüküm Bankaya araştırma yükümlülüğü 
olarak getirilmiştir. Çelişki mi yoksa ters yazılmış olmasına rağmen kişinin banka 
tarafından beyanının kontrolü mü amaçlanıyor, anlaşılması güçlük arzetmektedir.  
Her iki paragrafın, ( banka araştırmasının veya kişinin beyanının ) olumsuzluk 
içermesi halinde bankanın dördüncü fıkrada düzenlendiği üzere çek defteri 
verilmeyecek mi ? Belirsizlik içerdiği düşünülmektedir. 
 
6. Çek defteri verilmesi yasağına ilişkin düzenleme ( Madde -2/4 ); 
Tasarının ikinci maddesinin dördüncü fıkrası ile bankanın kimlere çek defteri(yaprağı)  
vermeyeceği düzenlenmek istenmektedir.  
Öncelikle dördüncü fıkrada “ …. tacir tüzel kişiye …” ibaresi, yanlış çağrışımlara 
sebebiyet verecektir. Şöyle ki;  
Tacir olmayan kişilerden amaçlanan Vakıflar veya Dernekler ise bunların çek hesabı 
açamayacağı çek defteri ( yaprağı ) alamayacağı gibi izlenim doğacaktır.  
Bu amaçla Türk Ticaret Kanunu’nu ve diğer kanunlarda düzenlenen “ kişiler ” 
kavramına Çek Kanunu açısından yeni bir düzenleme mi getirilmesi gerekecektir.  
Tasarı ile hakkında çek düzenleme yasağı ve çek hesabı açma yasağı bulunan gerçek 
kişilerin bir başka şirket yönetiminde görev alması veya imza yetkisinin bulunması 
engellenmek isteniyor. Bu sayede karşılıksız çek sayısının azalacağı düşünülmektedir. 
Bu düzenleme aşağıdaki ihtimalde amaca hizmet etmemektedir. 
Örneğin; A şirketinin çek hesabı açma ve çek defteri almak için bankaya müracaat 
ettiği tarihte bir yıldır kesin olarak çek yasaklısı olan B henüz yönetiminde 
bulunmamakta ve-veya  imza yetkilisi değildir.  Banka müracaat tarihinde A şirketinin 
beyanında herhangi bir yasaklılık durumu bulunmadığı veya yapılan araştırmada aynı 
sonuca ulaşılmış olması nedeniyle çek defteri A şirketin teslim edilmesi takiben A 
şirketi yeni imza sirküleri ile veya genel kurul ile bir yıldır yasaklı olan B’yi yönetim 
kuruluna alır ve-veya imza yetkisi verir. Yasa amaca hizmet etmeyecektir. 
Tasarı ile kişilerin çalışma hürriyetleri veya herhangi bir şekilde( bir başka tacirin 
ödemelerini tatil etmesi nedeniyle işleri bozulan veya kamu kurumundan ödemesi 
zamanında alamaması nedeniyle ) çek yasağına giren kişilerin geleceğe ilişkin ticari 
hayatlarını çok fazla etkileyecek bir düzenleme getirilmek istenmektedir.   
 
7. Çek Tipleri belirlenmesi ( Madde 2/6 ); 
İşbu öneriler çalışmamızın konusunu çok fazla genişletecek olan Çek Tipleri 
Belirlenmesi önerisine ayrıntıya girmeden Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen temel 
prensiplere aykırılığa ve aynı düzenlemenin bono-poliçe ve diğer kambiyon senedinde 
yapılmaması halinde amaca hizmet etmeyeceğini düşünmekteyiz. 
 
8. Çek Yapraklarında yer alması gereken unsurlar ( Madde 2/7 ); 
Tasarının 2/7-c hükmü ile “ … tüzel kişinin adı … ” yerine “ … tüzel kişinin TAM 
ünvanı … ” ibaresi yer alması, artan şirket sayısı ve benzerlikler nedeniyle tam 
ünvanın yer alması karışıklıklara engel olacaktır. 
Tasarının 2/7-ç hükmü ile “ …. gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası,” 
yerine “ … gerçek veya tüzel kişinin vergi dairesi ismi ve kimlik numarası, ” ibaresinin 
yer alması işlemleri kolaylaştıracaktır.  
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9. Çek düzenleyenin adı – soyadının yer alması ( Madde 2/8 ); 
Tüzel kişi adına çek düzenleyecek kişinin ad/soyadının matbu olarak çek üzerinde yer 
almasını amaçlayan bu düzenleme Türk Ticaret Yasası ile işbu yazımızın altıncı 
maddesinde verdiğimiz örnekte olduğu gibi çek üzerinde yazan isim ile şirket imza 
yetkisinin farklılaşması ile şirket adına çek düzenleme yetkisi olmayan kişinin isminin 
yazılması gibi garip bir sonuç doğuracaktır.  
Tasarı bu düzenlemeyi matbu kısımda yer alması gerekir izlenim doğurmakta iken 
gerekçede bu eklemenin kaşe ile yapılması hükmü de yer almıştır. Çelişki amaca göre 
düzeltilmeli. Gerekçede amaçlanan husus yerinde olduğu düşünülmektedir. 
10. Karşılıksız Çek’de kısmı ödeme ( Madde 3 ); 
Gelişen ticari hayatta ve uygulanmaya başlandığından bu yana esaslı bir koruma/ 
düzenleme unsuru oluşturmayan kısmi ödeme düzenlemesi işbu Tasarı ile oluşturulan 
çek tipleri açısından değerlendirildiğinde farklı uygulamalar yapılması düşünülmeli.  
Hamiline çekler için önceden uygulanan ve bu Tasarı ile devam edilmek istenilen 
miktar uygun olacaktır.  
Günümüz ekonomik koşulları içinde yüksek miktarlı çeklerde bu miktar hiçbir anlam 
ifade etmediğinden, bu miktarın Tacir olan kişilere verilen çekler için çok daha 
yüksek ve Tacir olmayan kişilere verilen çekler için bir miktar daha düşük 
belirlenmesi düşünülebilir.  
Tacir olan kişilere verilecek çeklerde bankanın belirlenen üst limit içinde her bir çek 
yaprağı için verdiği güvence miktarı yazılabilir  bu husus da çekin unsurları arasında 
düzenlenebilir.  
Bu sayede Bankaların Tacirlere çek yaprağı verirken yapacakları araştırma ve 
alacakları önlemlerde daha da özen göstermeleri temin edilecektir.  
Bu uygulamanın çek yapraklarının pazarlanmaya başlanmasını engelleyecek önlemler 
de alınmalı. 
Yukarıda açıklamalarımız bağlamında; mevcut halinin uzun yıllardır uygulamanın 
piyasa ve yasal düzenlemeye hiçbir olumlu katkısı olmadığı dikkate alınması 
gerekmektedir.  
 
11. Bankaların bildirim yükümlülüğü ( Madde 4 ); 
Tasarının dördüncü madde birinci fıkrasında “ … kimlik numarası bulunmayan çeklere 
ilişkin bilgiler, … ” bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu bilginin eksik olduğu çekin 
banka tarafından basılmaması gerektiğinden bu ihtimalin düşünülmemesi gerektiği 
düşünülmektedir. Tasarı düzenleme ve amaçlarına aykırı durumları da düzenlemesi, 
Tasarının yasallaşmasını takiben uygulanmasındaki tereddütleri gösterir zayıflatıcı 
nitelikte bir etki olduğu düşünülmektedir. 
 
12. Bankaların Hamiline çek kullanım bildirim yükümlülüğü ( Madde 4/3 ); 
Bankaların hamiline çek defteri yaprağı olmadan hamiline çek kullanıldığını tespit 
etmeleri halinde durumu bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu durumun CİRO 
silsilesinin kontrolü anlamına da gelebilir. Ciro silsilesinin kontrolü amaçlanıyor ise 
daha açık düzenlenmeli. 
 
13. Karşılıksız Çek Bildirimlerinin Bankalara yapılması ( Madde 4/4 ); 
Karşılıksız çek kullanımını engellemeye çalışan yasal düzenlemede, Türkiye 
Cumhuriyetinde ticaret ve sanayinin ana organizasyonu olan kamu kurumu 
niteliğindeki TOBB bildirilmemesi ve/veya T.C. Merkez Bankası A.Ş. internet sitesinde 
tüm tacir ve şirketlerin ulaşabileceği bir bilgi bankası şeklinde yer almaması da, ticari 
hayatın güvenilirliği kurmaya yönelik önemli bir eksikliktir.  
Kanaatimizce Anonim Şirket olarak olarak kurulan bankalara yapılan bu bilgilendirme 
karşılıksız çek düzenlemesinden asıl etkilenecek olan şirketlere duyurumu için TOBB’a 
da yapılmalıdır. 
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14. Cezai Sorumluluk ( madde 5/1-2 ); 
Tasarının beşinci maddesi birinci fıkrasında, karşılıksız çek suçunu işleyen sanığa 
ilişkin yeni bir tanımlama getirilmektedir. 3167 sayılı yasadaki sanık düzenlemesinden 
farklı olarak sanık “ … çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet 
veren kişi … ” dir.  
İkinci fıkra hükmü ile sanık tanımlamasındaki farklılaşma belirginleşmiştir.  
Şöyle ki; Sanık, çek üzerindeki imza sahibi olmayıp ( ki bu durumda çeki imzalayan 
gerçek kişinin kim olduğuna ilişkin bilgilerin yazılmasına ilişkin önceki maddelerdeki 
hassasiyet anlamsız olmaktadır ) Çek Hesabı Sahibidir.  
Bu noktada yasada tanımlanan “ Yönetim Organı ” tanımlaması Türk Ticaret Kanunu 
ile uyumlu bulunmamaktadır.  
Türk Ticaret Kanunu’nunda yer alan tüzel kişilik organlarına atıfta bulunan bu 
yöndeki belirsiz isimlendirme birçok tartışmayı beraberinde getirecektir.  
Örneğin; Türk Ticaret Kanununda bulunmamasına rağmen bazı şirketlerimizde yer 
alan İcra Kurulları asıl yetkiyi taşımasına rağmen bu tasarı bağlamında nasıl 
değerlendirilecektir.   
Bir başka anlatımla çek üzerinde imza atan kişilerin yer almadığı bir yönetim              
(yönetim kurulu – müdür) de sorumluluk veya sanık sıfatı belirlenmesinde büyük 
güçlük oluşturacaktır. 
 
15. Gerçek Kişi temsilci tayin edemez düzenlemesi ( Madde 5/3 ); 
Yasa koyucunun takdir yetkisi olmakla birlikte hesap sahibi ile karşılıksız çek suçu 
sanığının farklı olduğu yasal düzenlemede çek sahibi kişinin bir başkasının temsilci 
olarak tayin edememesi yasağı çelişki içermektedir. 
Bu hükmün sadece gerçek kişiler için düzenlendiği anlaşılmaktadır.  
Düzenleme ile amaçlanan VEKALET müessesi ortadan kaldırılmak istenmektedir.  
Hesap/Çek sahibi gerçek kişi hakkında vasi tayin edilmesi durumunda çek 
düzenlemesi veya ticari hayatına günümüz koşullarında çek kullanmadan nasıl devam 
edebileceği başlı başına bir sorun oluşturacaktır. 
Tasarı düzenlemesi ile iradi temsilci tayini engellenmek istenmekte iken bu halin 
yargı mercileri kararı ile yapılması halinde de sanığın kim olacağı sorusunu akla 
getirmektedir. 
 
16. Karşılıksız Çek Suçu ( Madde 5 ); 
Tasarı, uyum yasaları kapsamında karşılıksız çek suçunda uygulanan adli para 
cezasının “ çek bedeli tutarı kadar ” yerine “ … binbeşyüz güne kadar adli para 
cezasına hükmolunur. …” getirilmek istenmektedir. 
Bu hali ile ekli olarak sunulan Şişli 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde verilen karşılıksız 
çek suçuna ilişkin BERAAT kararının haklılığını ve Tasarının bu hali yasallaşması 
halinde dahi Tasarının yasallaştığı tarihe kadar oluşacak karşılıksız çek 
suçlarından bütün davaların ortadan kaldırılmasını gerektirecektir.  
 
Bu durum bir yargılama ve değerleme konusu olmasına rağmen, konunun daha net 
olarak uygulanmasını sağlamak için Yasallaşmayı takiben karşılıksız çek 
düzenlenmesini ticari olarak engellemeye çalışmak ve mevcut yasal düzenlemeler 
karşısında TAMAMI beraat / ortadan kaldırma ile sonuçlandırılacak KARŞILIKSIZ ÇEK 
SUÇLARINDA, aşağıdaki hususların dikkate alınmasını öneririz. Basına yansıdığı şekli 
ile çeklerde yasa uygulamasını ödemeye dayalı bir geçiş süreci getirilmesi esasen 
borcunu ödeyemediği için hapis ile karşıya kalan tacir – sanayici açısından çözüm 
oluşturmayacaktır. Halen tacir – sanayici ödeme yaptığında aynı sonuca ulaşmaktadır. 
Basına yansıdığı kadarı ile bu suça ilişkin kesinleşen hükümler nedeniyle 
hapishanelerdeki hükümlü sayısı dikkate alınmakta. Yerel Mahkemelerdeki bu suça 
ilişin yargılamalar ve Yargıtay’da bekleyen dosya sayısının yüzbinlerce olduğu 
bilinmektedir. 
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Yargılamaların – Yargıtay incelemesinin de – uzun sürmesi hakkın alınmasını 
engellemektedir. Bu nedenle yeni düzenleme ile yargılamanın hızlanması sağlanmaya 
yönelik önlemler alınmalı.  
İşbu yazımız itibariyle, Tasarı düzenlenmesi de dikkate alındığında Ceza Yasaları 
kapsamında 3167 sayılı yasa hükmünün 01.01.2009 tarihinden itibaren 
uygulanmasına imkân bulunmadığı kesin olmasına rağmen tartışmalı bir ortam 
yaratılması yerine sorunun radikal bir çözüme kavuşturulması uygun olacaktır. 
Tasarı ile 31.12.2009 tarihine kadar oluşacak karşılıksız çek suçları için ceza 
oluşturulamayacağı sonrası için de gerekil önlemlerin alınması için idari düzenlemeler 
yapılmalı. 
 
17. Geçici Madde beşinci fıkra hükmü; 
Geçici Madde beşinci fıkra ile “ Bu Kanunun yayımı tarihine kadar …” hükmü 
getirilmek istenmekte. Gerekçeden ve madde metninden anlaşılan yayımından 
sonraki yargılamalara ilişkin düzenleme yapmak olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle “ Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra … ” şeklinde sonra düzeltilmesi 
yerinde olacaktır. 
 
Yukarıda yer alan değerlendirmelerimizin göz önünde bulundurulmasını arz ederiz. 
 
 
Necdet Özer 
 
 
 
 

Müjdat Keçeci İbrahim Tefenlili 

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 
Denizli Ticaret Odası 

 
Denizli Sanayi Odası 
 
 
 

 

Denizli Ticaret Borsası 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
EK:Şişli 11.Asliye Ceza Mahkemesi, Karşılıksız Çek İle İlgili Beraat Kararı- 5 
Mart 2009 
 










