
tSTANBUL ONtVERStTESt 

SOSYAL BtLtMLER ENSTtTOSO 

PARA-BANKA BtLtM DALI 

TORK BANKACILIK StSTEMtNDE ~EK'tN YERt 

(Master Tezi) 

Hazirlayan H.Levent AKSAN 

Do~.Dr. GU! G. TURAN 

Istanbul, 1987 

'?. c. 
Y11ksekogretim Kurulu 

DoJQUma.ntasyon Merkezi 



i 

t~tNDEKtLER 

Gt Rt~ 

BoLOM 1 
GENEL OLARAK ~EK VE TAR!H~ESt 

1.1. GENEL OLARAK ~EK 
1.1.1. ~ekin Tanimi ve i~levi 

1.1.2. Diger Odeme Ara~lari ile ~ekin 

Kar~ila~tirilmasi 

1.1.2.1. ~ek-Para 

1.1.2.2. ~ek-Kredi Karti 

Sayf a 

1 

4 

4 

6 

6 

8 

1.1.2.3. ~ek-Virman 8 

1.1.2.4. ~ek-Seyahat ve Posto ~ekleri 9 

1.1.3. ~ekin Diger Ticari (Kambiyo) Senetlerle 

Kar~ila~tirilmasi 

1.2. BA~LICA ~EK ~E~tTLER! 

1.2.1. Banko ~eki 

1.2.2. Firma (TUccar) ~eki 

1.2.3. Dolaysiz ~ek-Dolayli ~ek 

1.2.4. A~ik ~ek (Adi ~ek-Basit ~ek) 

1.2.5. ~izgili ~ek 

1~2.6. Mahalli ~ek-Mahalli Olmayan ~ek 

1.2.7. Tasdikli ~ek 

1.2.8. Bloke ~ek 

1.2.9. Kasa ~eki 

1.2.10.Mahsup ~eki 

1.2.11.Havale veya Ke~ide ~eki 

1.2.12.SirkUler ~eki 

l.·2.13.DHkUmanter ~ek 

1.2.14.Seyahat ~eki 

9 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

14 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

17 

17 



ii 

1.3. <;EKIN ETiMOLOJ1St VE TARtH<;ESi 

1.3.1. <;ek Kelimesinin Men~ei ve Anlami 

1.3.2. <;ekin Tarih~esi 
1.4. <;EK 1LE ODEMELERIN GENEL FAYDALARI 

BoLOM 2 

HUKUKi A<;IDAN <;EK 

18 

18 

20 

23 

2.1. <;EKTE HUKUKi MEVZUATIN GEREKL!LiGl VE ETKiSt 26 

2.2. TORKiYE'DE <;EKLE lLGiLI MEVZUATIN TAR!Ht S~YRi 28 

2.3. TURK TiCARET KANUNU 1<;1NDE <;EKiN GENEL DURUMU 32 

2.3.l Ticori Senet (Kambiyo Senedi) Olorok <;ek 32 

2.3.2. <;ek <;ekmek !~in Gerekli Olan ~ortlor 33 

2.3.3. <;ekte ~ekil ~artlor1 34 
2.3.3.1. 11 <;ek 11 Kelimesi 34 

2.3.3.2. Koy1ts1z ~arts1z Belirli Bir 
Meblagin odenmesi 

2.~.3.3. Muhatabin Adi ve Soyadi 

2.3.3.4. Odeme Yeri 

2.3.3.5. Ke~ide GUnU ve Yeri 

2.3.3.6. Ke§idecinin imzasi 

2.3.4. <;ekin ~ekil ~artlarinin Ozellikleri 

2.3.4.1. Vode ve ibraz SUreleri 

i) Vade 

ii) ibraz SUreleri 

2.3.4.2. <;ekte Lehdar 

2.3.5. <;ekte Devir 

2.3.5.l. <;ekte Ciro TUrleri ve ~ekli 

35 
35 
36 

36 
37 
39 

39 

39 

40 

41 
42 

42 

2.3.5.2. Cironun ~ortlari ve Yap1lmos1 43 

2.3.6. <;ekte Odeme ve Odemeden Ka~inmo 45 

2.3.6.l. <;ekte Odeme 45 
2.3.6.2. Odemeden Ka~1nma ve Homilin 

Murocaot Hoklar1 

2.3.7. <;ekle ilgili~Diger Bozi HUkUmler 

2.3.7.1. Sohte ve Tahrif Edilmi§ <;ek 

2.3.7.2. <;ekten Cayma 

48 
50 

50 

51 



iii 

2.3.7.3. ~ekin Birden Fazla NUsha Olarak 

Tanzim Edilmesi 52 

2.3.7.4. Yabanc1 Memleket Paras1 Ile 

Odenecek ~ek 52 

2.3.7.5. ~ekte Zamana§1m1 53 

2.3.7.6. ~ekte Poli~e HUkUmlerine Yap1lan 

Yollomalar 53 

2.4. 3167 SAYILI ~EK YASASI VE T.C. MERKEZ BANKASI 

1 NOLU TEBLiGINiN I~IGINDA ~EK UYGULAMASININ 
ALDIGI ~EKIL 54 

2.4.1. Yeni Mevzuat1n Olu~turulmas1nda Etkili 

Olan Faktorler ve Getirdigi Yenilikler 54 

2.4.2. Yasan1n Genel Yap1s1 56 

2.4.2.1. Bankalarin ~ek ile l§leyecek 

Hesap A~mada ~ekin ~ekli 

Konusundaki YUkUmlulukleri 58 

2.4.2.2. ~ek Kar~1l1klar1n1n Odenmesi ve 

Kar§1l1ks1z ~eklerde Bankan1n 

Yukumlulukleri 62 

i) ~ek Kar§1l1klar1n1n Odenmesi 

Durumunda Yukumlulukleri 62 

ii) Kar~1l1ks1z ~eklerde 

Bankalar1n YUkUmlulukleri 63 

2.4.2.3. DUzeltme Hakk1 66 

2.4.2.4. T.C.Merkez Bonkasina Bildirim 

Yukumlulukleri 68 

j.4.2.5. Bankalorin Kar§1l1ks1z ~eklerde 

Parasol Sorumluluklar1 71 

2.4.2.6. Ozel Olarak Kor~1l1ks1z ~ek 

Ke§ide Etme Su~u 72 



iv 

BoLOM 3 

tKTtSADt A~IDAN ~EK 

3.1. tKTtSADI HAYATTA ~EKIN ONEMt 74 

3.1.1. Kaydi Paranin Yaratilmosinda ve 
TedavUlUnde ~ek'in RolU 75 

3.1.2. Bankalar A~isindon ~ek'in Onemi 80 

3.1.3. Olke Ekonomisi A~isindo~ ~ek'in Onemi 86 

3.2. ~EK'fN IKTtSADt FONKStYONUNU YER1NE GETiRMEStNOE 
TAKAS MEKANIZMASI 90 

3.2.l. Takas Mekanizmasinin t~leyi~i 90 

3.2.2. TUrkiye'de Takes Mekanizmasinin Durumu 92 

SONU~: TORK!YE 1 DE ~EK UYGULAMASI, SORUNLAR VE 
ALINABtLECEK TEDBtRLER 98 

EKLER: 
l - ~ekle Odemelerin DUzenlenmesi_ ve ~ek 

Hamillerinin Korunmasi Hokkindaki Konun 108 

2 - ~ekle Odemelerin DUzenlenmesi ve ~ek 
Hamillerinin Korunmasi Hakkinda 3167 Sayili 

Kanuna tli~kin Teblig (Sira No: 1) 112 

3 - Bankolarorasi Takes Odalari Merkezi 
Yonetmeligi 116 

4 - Turk Ticaret Kanununun ~ekle tlgili HUkUmleri 121 

KAYNAK~A 130 



G1R1~ 

GUnUmUzde iktiscdi geli§melerini tcmamlomi§ ekono

milerde, odemelerin ~ogunlugu ~ek oroc1l1g1 ile ger~ek

le§mektedir. Ancak iktisodi geli§melerini henUz tomomla

mam1§ ekonomilerde, halk iyi tan1mad1g1, gUvensizlik duy

dugu bu arac1 benimsememektedir. Bankolarla ili§kilerin 

zay1f l1g1, tasarruf egiliminin dU§UklUgU odemelerin doha 

~ok nakit paroylo yop1lmos1no yol o~mokta, ~ek kullon1m1 

s1n1rl1 olarak ticari fooliyetlerde kullon1lmoktod1r. 

Odemelerin ~ek ile yop1lmas1n1n ~ek kullanan ki§i

lere, bankalara ve Ulke ekonomisine buyuk yarari olobil

mektedir. Bankada ~ek hesab1 o~tiran ki§i paras1n1 kay

bolmo, ~al1nmci. gibi tehlikelere kar§1 koruycbilmekte, 

odemelerini ~ok kisc sUrede ger~ekle§tirmekte, oyr1co 

bankadoki parasindan doloyi bir .miktar faiz gelirine ve 

kredi kolayl1g1na da sahip olmaktad1r. Bankalar1n mevdu

ot1, ~ek'e dayal1 hesoplar1n 0~1lmos1ylo artmokta, bu 

parasol kaynaklar1n geni§lemesi ve kullon1lmos1 ile hem 

kBrlar artmokta hem de iktisodi kolk1nman1n finonsmon1na 

yard1mc1 olmalor1ylo Ulke ekonomisine de katkido bulun

moktod1r. Ayr1ca mevduot1n para orz1 i~indeki yerinin bU

yUmesi bonka sisteminin kaydi para Uretme sUrecini hiz-

lond1rmaktod1r. -i 

Bu ~al1~mon1n omac1, ~ek ile odeme sistemi hokk1n

do genel bilgi vererek, Ulkemizde ~ek ile ilgili hukuki 

mevzuat1n durumunu ve iktisadi hoyotto ~ekin onemini be

lirterek, bugUn Ulkemizde ~ek kullan1m1n1n durumunu, so-
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runlar1n1 ve al1nabilecek tedbirlerin neler olabilecegi

ni kisaca belirtmektir. 

Bu nedenle <;al1~mam1z1n birinci bolUmU "Genel ola

rak <;ek ve Tarih~esi" ba~l1g1 alt1nda ele al1nm1~t1r. Bu 

bolUmUn ic;eriginde c;ekin tan1m1 ve i~levi, ba~lica c;e~it

leri, ticari (kambiyo) senetlerle ve diger odeme cra~la

riyla aras1ndaki ili§ki incelendikten sonra, 11 <;ek 11 keli

mesinin men~ei, ~ekin tarihc;esi ve odemelerde kullan1lma

s1n1n sagladig1 genel faydalor belirtilmi~tir. 

ikinci bolUmde ise, "Hukuki Ac;1don <;ek" in ince

lenmesine yer verilmi~tir. <;ekte hukuki mevzuatin gerek

liligi ve etkisi 2~1g1nda Ulkemizdeki ~ekle ilgili mevzu

at1n tarihi seyrini ve Turk Ticaret Kanununun ~ekle ilgi

li hUkUrnleri ~ozonUnde tutularak ~ekin gene! durumu ay

r1nt1l1 olarak incelenmi~tir. TUrk Ticaret Kanunundan ay

r1 olarak dUzenlenen 3167 Say1l1 11 <;ekle Odemelerin DUzen

lenmesi ve <;ek Hornillerinin Korunmas1 Hakk1ndaki Kanun" 

un olu~turulrnasinda etkili olan faktorler ve getirdigi 

yenilikleri belirterek, gene! yop1s1 hakk1nda geni~ ola

rak bilgi verilmi~tir. 

Oc;uncU ve son bolUmde "lktisadi A<;idan <;ek 11 bo~l1g1 

altinda, iktisadi Hayatta <;ek'in onemi; <;ek kullon1m1n1n1n 

kq_ydi poran1n yarat1lrnas1 ve tedavUlUndeki rolU, dolay1-

s1~la bonkalarlo Ulke ekonomisi 0~1s1ndan ta~1d1g1 onem, 

bankalor1m1z ve Ulkemiz ekonomisi ~ozonUnde tutularak in

celenmi§tir. Ayr1ca ~ek 1 in 1ktisadi fonksiyonunu yerine 

getirmesinde Tokes mekonizmas1n1n onemi, i~leyi~i ve 

TUrkiye'de takes sisterninin durumunoda yer verilmi~tir. 
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Sonu~ olarak ise, TUrkiye 1 de bugUnki ~ek uygulama

sina ve sorunlarina deyinerek, ~ek kullan1m1n1n yayg1nla~

mas1n1 etkileyen faktorlerin neler oldugu, Ulkemizde ~ek 1 -

in odemelerde yaygin olarak kullanilmasini saglayabilmek 

i~in alinabilecek tedbirlerin neler olabilecegi belirtil

mi ~tir. 



BoLOM I 

GENEL OLARAK ~EK VE TAR1H~ES1 

1.1. GENEL OLARAK ~EK 

1.1.1. ~ekin Tan1m1 ve l§levi 

~ek, "Bonkoda hesab1 bulunon bir kimsenin kendi veya 

bo§kos1 emrine bir meblog1n odenmesi i~in bonkaya verdigi 

emri gosteren senettir" (1). ~ek, bir bonkodo hesop o~t1-

r1lmos1 sonucunda, bonkoca hesop sahiplerine odemelerinde 

~obukluk ve koloyl1k soglayon bir odeme oroc1d1r. ~ek'i dU

zenleyen ki§i (ke§ideci), bonkas1ndon (muhatap) hesob1ndaki 

mevduat1n belirli bir kism1n1n (~ekin UstUnde yozon meblag 

kodor), bor~lu oldugu ki§iye (lehdor veyo hamil) odenmesini 

istemektedir.~Bu §ekilde ~ek, ke§ideci-lehdor ve muhotop 

U~lUsU oros1nda bir odeme i§ini gormektedir. 

~ek 1 in osli i§levi, bir odeme oroc1 olmas1d1r. i§le

vinin odeme aroc1 olmas1 herkes taraf1ndan kabul edilecegi 

onlam1no gelmez ve boyle bir zorunlulukta yoktur. Gene! 

olarak ki§ilerin ~ek kabul etmeleri, ~eki veren ki§iye, ~ek 

mekanizmas1n1n i§leyi§ine ve bonkolara gUven duymalar1no 

bogl1d1r (2). 

~ekler, odemelerin yop1lmos1ndo elden ele dolo§tigp. 

holde bir para ~e§idi degildir. "Ancak bunlar1n temsil et-
• 

tikleri mevduot parad1r 11 (3). ~ek kullonon ki~i bonkodoki 

mevduot1n1 oyn1 paroylo oldugu gibi odemelerinde kullanmi§ 

olmoktod1r. Doloy1s1yla mevduot1ndo bir ozolma· soz konusu 

(1) KoKLO, A ; Poro ve Banko, Ankara 1965, s. 58. 

(2) !NAN, N ; ~ek Rizikolar1ndan Dogan Sorumluluk, Banko ve 
Ticoret Hukuku Aro§t1rma Enst. Ankara 1981, s. 4. 

(3) HAT!POGLU, Z ; Paro Kredi ve Bankoc1l1k, Istanbul 1967, 
s. 25. 
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olocoktir. ~ek lehdori, ~eki nokit olorok tohsil etmeyip 

hesobino koydettirebilir. Bu §ekilde, mevduoti bir hesop

ton ba§kO bir hesabo aktar1lmas1n1 sogloyan ~ek, kaydi po

ronin (4) tedovUlUne imkon veren bir oroc1 ~l~a fonksiyo

nunuda yerine getirmi§ olmoktodir . 

. Bonkolorin koydi para yorotmasi ~ek kullanimino 

bagli degildir. Bonkalor yaptiklori kredi i§lemleriyle de 

koydi para yarotabilirler. Fokot kaydi poranin odemelerde 

kullonilmasi i~in kiiilerin bankadoki vadesiz mevduatlari 

Uzerine ~ek ~ekmesi gerekmektedir (5). Boylece.banka ~ek 

kullonan ki§inin mevduatindan ~ek meblag1n1 dU§Urecek ve 

~ek lehdorinin mevduatino ge~irmek suretiyle odeme kaydi 

olorok ger~ekle§rni§ olacaktir. 

GUnUmUzde 1 vadeli hesop sahipleri bonkaya onceden 

haber vermek §Ortiyla ve faizden vazge~erek ~ek ile odeme

lerini yapobilmektedir. Bu §ekilde kullanilabilmesinden 

doloyi vodeli mevduatda kaydi para sayilabilmektedir. Bu 

geli§imin bir ~eklide ABD'de gorUlmektedir. ABD'de yeni 

hesap tUrleri geli§tirilmi§tir. Bunlar orasinda NOW 

(Negotiable Order of Withdrawal) denilen sabit faiz geti

ren ~ek hesabi ve SUPER NOW adi verilen degi§ken foiz ge

tiren ~ek hesobi yer almaktadir (6). 

(4) Kaydi para veya diger bir deyi§le Banko parasi, Uzeri
ne ¥ek ~ekilebilen vadesiz mevduattir. Paro kullanma
dan odemeler (sotinalma gUcU) hesaptan hesaba nakil 
yoluyla yapilabilmektedir. 

(5) ~ELEBlCAN G/KALPSUZ, T/ EREM, F ; !ktisadi ve Hukuki 
Yonden ~ek, TUrkiye Bankalor Birligi Yoyinlari, Anka
ra 1968, s. 11. 

(6) OKTAV, 0 ; "ABD'de Finansal SUper Marketler 11
, Banko 

ve Ekonomik Yorumlor Dergisi, Ekim 1984. s. 53. 
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1.1.2. Uiger Odeme Ara~lariyla <;ek'in 

Kar~ila§tirilmasi 

1.1.2.1. <;ek-Para 

<;ekler, paranin fonksiyohlarini yerine getirebilme 

kabiliyetini sinirli olarak gorebilmektedirler. Para, bir 

odeme araci, deger ol~UsU ve tasarruf o1Ptidir(7). <;ek, 

paranin bu U~ fonksiyonundan birisini, yani odeme araci 

olma fonksiyonunu sinirli olarak gorebilmektedir. <;ek pa

raya gore ~ok kisa omUrlU (tedavul a~isindan) bir odeme 

aracidir. <;ekin odeme araci olarak; 11 KabulU ihtiyari bir 

para oldugu soylenebilir 11 (8). <;ekin odemelerde kabul 

edilmesi (kullanilmasi), bankaya, ke~ideciye gUven ve bil

giye sahip olma ihtiyacini gosterebilir. 

<;ekin omrU sadece bir ka~ gUn, hatta belki bir ka~ 

soot sUrmektedir, <;ek ke~ide edildikten (9), bir ka~ gUn 

veya bir ka~ soot sonra bir bankaya ibraz edilmesiyle om

rU sona ermektedir. 

Odemelerde ~ek kullanmanin kolaylik, ~abukluk ve 

hatta gUvenlik bakimindan paraya oranla UstUnlUkleri ol

dugu soylenebilir. Paranin sayilmasi, bozdurulmasi gibi 

i~lere gerek olmad1g1ndan, ~ekle odemeler daha hizl1 ve 

kolay yapilabilir. Odemelerini ~ekle yapan ki~iler, yan

larinda fazla para ta~imaya gerek duymadiklari i~in para

nin ~alinma, kaybolma tehlikelerine kar~i korunmu~ olur

lar. Ayrica, paranin yangin ve benzeri durumlarda yok ol

ma ve tahrip olmas1, ki~ilerin zarara ugramalarina sebep 

verebilir. 

(7) Geni~ bilgi i~in bak1n1z ; ERG1N F ; Para Siyaseti, 
lstanbul 1972, s. 30. 

(8) ERGtN, F ; 11 <;ek ile odeme Sistemi 11
, Banko Dergisi, 

sayi 13-14, 1953, s. 12. 

(9) Ke§ide etmek; ~ekin dUzenlenip imzalanarak odeme i~in 
muhataba ibraz edilmek Uzere lehdara verilmesi anla
mina gelmektedir. 
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Hukuki 0~1dan, ~ek ile banknot kar§1la§t1r1ld1g1n

da oralar1nda farkl1l1klar vard1r. Banknot, Devlet otori

tesi taraf1ndan tedavUle ~ikar1lmaktad1r. Dolay1s1yla 

Devletin banknot ~ikartmak i~in yetkili kild1g1 bir kurum 

taraf1ndan yap1lmaktad1r. Bu kurum Tekel durumundad1r. 

~ek tedavUlU ise butun kredi mUesseseleri tarafindan ger

~ekle§tirilebilinir. Banknot devletin resmi paras1d1r, ve 

onu reddetmek su~tur (10). Banknotun garantisinin devlet 

taraf1ndan saglanmas1 ve k1ymetinin kanunlar arac1l1g1 ile 

himaye edilmesi, ona kar~1 gUven duyulmas1nda ~ok onemli 

faktorlerdir. Banknot, resmi para olmas1ndan dolay1; dev

letin hUkUmranl1g1n1 ve itibar1n1 temsil eden bir vas1ta

dir (11). 

Banknot, bUtUn bu ozelliklerinden dolay1 kullan1m1 

zamanla yerle§mi§ bir al1§kanl1kt1~. Uygulamada banka ta

raf1ndan garanti verilmi§ ~ekler ve itibarl1 (gUvenli) 

bankalar Uzerine ~ekilen ~ekler aynen banknotta oldugu 

gibi ona yak1n bir garanti olu§turmakta, gUvenle tedavUl 

etmektedir. Ancak bunlarin uygulama alani darl1g1 ve ban

kalarin bu konuda gosterdikleri dikkat (her mU§terisine 

garanti vermemeleri) ~ekin, banknote kar§J. durumunda faz

la degi§iklikler yaratmamaktadir. Son y1llarda baz1 mem

leketlerde, devlet tarafindan belirli i§lemler ve miktar

lar i~in ~ek kullanma zorunlulugu getirilmektedir. Boyle

ce ~ekin banknot yerine kullan1lmas1 gibi bir durum orta

ya ~ikmaktad1r. Ku§kusuz devlet otoritesi taraf1ndan hi

maye edilmi§ ve hukuki ~at1s1 kullananlara gUven verecek 

bi~imde olu§turulmu§ bir ~ek sisteminde, ~ekin aynen bank

not gibi kullan1lacag1 kesindir. Banknotu ~ekten UstUn ki

lan devletin resmi parasi olmasi ve Kanuni himayesidir. 

(10) ERG1N, F ; Kredi Sistemi, Istanbul 1982, s. 71. 

(11) ERG!N, F ; 11 c;ek ile Odeme Sistemi 11
, o.g.e., s. 12. 
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1.1.2.2. (ek-Kredi Kart1 

Kredi kartlari bir odeme arac1d1r. TUketim harcama

lar1nda kullanilmaktadir. Dolayisiyla, ~eklere gore kulla

nim alanlar1 daha dard1r. Kart sahibinin tUketim harcama

lar1 i~in yan1nda para ta~1masina ve ~ek kullanmasina ge

rek yoktur. Buna kar~1l1k, kendisine bu yolla odeme yapi

lacak f irmalar1n kredi kartini ~ikaran banka ile anla~ma 

yapm1~ olmas1 ve kart sahibinin imzaloyacagi formlari bu

lundurmas1 gerekmektedir (12). Bu yUzden kredi karti kul

lananlar1n, kart ile odeme yapabilecekleri yerler s1n1rl1-

dir. Kredi kartlari, harc;amalarda belirli bir meblag'a ka

dar kullanilabildikleri halde ~ekte boyle bir s1n1rlama 

yoktur. 1mza kontrolUnUn, kartla odemeleri kabul edenler 

taraf1ndan yap1lmas1, kredi kartlarinin sahte imzayla kul

lanilmas1 olas1l1g1n1, ~eklere gore arttirmaktadir. (UnkU, 

imza kontrolUnU yapan ki~i veya f irmalarin bankalar kadar 

dikkat gostermesi ve tecrUbeye sahip olmasi beklenemez. 

1.1.2.3. (ek-Virman 

Virman (hesaptan hesabc nakil) bir odeme arac1 ola

rak kullan1lmaktad1r. Fakat i~leyi~i bak1m1ndan ~ekten 

farkl1d1r. (ek, ke~ideci tarafindan belirli bir meblagin 

lehdara veya emrine odenmesini istedigi ve lehdara verdigi 

bir odeme emridir. 11 Hesaptan hesaba nakilde ise, yazili 

emir odemenin yap1lacag1 ki~iye degil, bankaya verilir 11 

(13), Ciro edilerek tedavUlU mUmkUn olmadigi gibi bankanin 

nakit olarak odeme yapmasi soz konusu degildir. Banko bu 

tutari emri verenin hesabindan dU~erek, diger ki~inin he

sabina gec;irir. 

( 12) 1 NAN, N ; a . g • e . , s. 5 • 

( 13) ERG 1 N, F ; Kr e di Si stem i, a . g . e . , s . 7 5 . 
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1.1.2.4. ~ek-Seyohot ve Posto ~ekleri 

Posto ve seyohot ~eklerinin kullanim olonlari ~ek

lere gHre daha s1n1rl1d1r. Bunlarin ciro edileme~e ozel+ 

likleri tedovUllerini s1n1rlomaktad1r. Fakat bunlor, sag

lod1klor1 yororlor bak1m1ndan genellikle ~ek ile e~deger

dedirler. Seyahat ~eklerinin, belirli bir meblag ile on

ceden bas1l1 olarak dUzenlenmeleri sayilma ve bozdurulma

lori 0~1s1ndan ~eklerin sohip olduklori koloylikloro so

hip degildirler. Bunlarin sahte imza ile kullon1lmalar1 

(imzo kontrolUnUn ora muhatap tarofindan yap1lmas1 sonucu) 

daho kolayd1r. Bunun horicinde seyahot ~eklerinde sahteci

lik ve tahrifat yapilmasi ~eklere gore doho zordur. Seya

hot ~ekleri pe~in paroyla veya mevduatin blokajiylo satin 

ol1nd1klar1ndon kar~1liks1z ~ikmolari soz konusu degildir. 

Posto ~ekleri, Posto ~ek leri Merkezinde hesap o~

tiran kimse, odemelerini bu merkez orac1l1g1 ile yopabil

mektedir. Fakat ~ek hesobindaki porosino faiz yUrUtUlUp 

yUrUtUlmeyecegi tart11mal1d1r (14). 

Posto ve Seyahat ~eklerinde, ~eklerde bulunmasi ge

reken ~ekil ~artlor1n1n tam olarak mevcut olmamasi, bunla

rin Turk Ticaret Kanunu anlamindo ~ek olarak kabul edilme

leri gU~tUr. 

1.1.:3. ~ekin Diger Ticori {Kombiyo) Senetlerle 

Kar~1la~t1r1lmas1 

Hukuki a~idan ~ek, poli~e ve bono birer ticari 

(kombiyo) senetleridir. Bunlar i~leyi~leri ve fonksiyonla

ri bokimindan benzerlikler gostermektedir. Ke~ide edilme

leri, tedavulleri ve diger bazi hukuki himoyeleri bakimin

dan ortak hUkUmlere tabi olmaktadirlar. Ancok gordUkleri 

(14) KARAYAL~IN, Y; Ticoret Hukuku Dersleri, II. Ticari 
Senetler-Kambiyo Senetleri, Ankara 1970, s. 274. 



10 

(uygulamada) fonksiyon bak1m1ndan farkl1 yonleride vard1r. 

c;ek bir odeme arac1d1r ve bu <;ekin tek i~levidir. Poli<;e 

ve Bono daha <;ok bir kredi arac1 olma i~levini yerine ge

tirmektedir. c;ekin Poli<;e ve Bono ile Kambiyo y"ani Ticari 

Senetler s1n1f 1na dahil olmas1ndan otUrU baz1 ortak hUkUm

ler ile dUzenlenmelerine ragmen, <;ek iktisodi hoyotta gor

dUgU farkl1 fonksiyondan otUrU degi~ik baz1 dUzenlemelere

de tabi olmu~tur. Gerek i§levleri hususunda ve gerekse hu

kuki yonden ta~1d1klar1 niteliklerle uygulamada kambiyo 

senetleri aras1nda bir nevi i~bolUmUnUn oldugu soylenebi

lir. Poli<;e, Bono ve ;ek kar§1lo~t1r1ld1klar1nda ba§lica 

~u hususlar1 goze <;arpmaktadir. 

Poli<;ede; ke§ideci, muhatap ve lehdar olarak U<; ta

rof vard1r. Fakat senedi imzalayon ke§ideci burada alacok-

11 durumdad1r ve muhataba hitaben lehdora odeme yap1lmas1 

emrini i<;erir. Lehdar, ke~ideci ile muhatap aros1nda borcu 

doguran oloyla ilgili olmayan U<;UncU bir ~ah1st1r. Ke~ide

ci muhataptan borcunu tahsil ederken, U<;UncU bir ~ahsa 

(lehdara) borcunu odemektedir. Dolay1s1ylo, Poli<;e iki 

borcu oyn1 anda odemeye yarayon bir kredi oletidir (15). 

Poli<;e muhatab1n kobuluyle i§lerlik kazanmoktod1r. Poli<;e 

bir kredi arac1d1r; ke§ideci lehdara derhal odemede bulun

mak yerine, muhotaptaki alacog1n1 ileriki bir torihe kab

zetmek hususunda lehdara yetki verrnektedir (16). Poli<;e 

damga resmine tabi bir ticari senettir. 

Bonoda ke~ideci ve lehdar olmak Uzere iki taraf 

vardir. Ke§ideci ayn1 zamanda muhatapt1r. Senedin bor<;lu

su durumundod1r. Ke§ideci bonoyu dUzenlemekle lehdara 

ilerki bir torihte odeme toahhutu alt1na girmektedir. Ya

ni odeme voadinde bulunmaktad1r. Poli<;edeki vadeyle ilgi

li hUkUmler bonoyada uygulanmakta dolay1s1yla bonoda po-

(15) ERGiN, F ; Kredi Sistemi, o.g.e., s. 77. 

(16) BOZER, A ; Bonkacilar !<;in Kiymetli Evrak Hukuku 
Bilgisi, Banko ve Tic.Huk.Ara§.Enst., Ankara 1986, 
s. 47. 
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li~e gibi bir kredi oroci gorevini yerine getirmektedir. 

Bono do poli~e gibi damga resmine tabidir. 

Poli~e ve Bono hakk1nda gene! olarak yap1lon a~ik

lamalardan sonro ~ek ile farkl1l1klar1 daha iyi onla§1l

maktad1r. 

~ekte ke§ideci, muhatap ve lehdor olarak U~ toraf 

vard1r. Fakot ~ekte muhotop bir bankad1r. Ke§ideci lehda

ra odeme yop1lmos1 i~in bankayo emir vermektedir. Ger~i 

poli~ede de muhatap bir banka olobilmektedir ama bona do 

ke§ideci yerine bir bankon1n odeme yapmos1 soz konusu de

gildir. Bor~lu olon ve odemeyi yapacok olon ke§idecidir. 

Bonoyla Poli~e bir kredi orac1 olarak kullan1ld1g1ndan 

vade sozkonusu olmaktad1r. Fakat ~ekte vade yoktur. ibraz 

sUreleri vardir. Ancak poli~e gorUldUgUnde odenmek Uzere 

dUzenlenebilmektedir. GorUldUgUnde odenecek bir poli~e 

bir kredi araci olamaz sadece ke§idecinin birodemeyi U~Un

cU §Oh1s (muhatap) eliyle yapmas1n1 mUmkUn kilmaktadir 

(17). Doloy1s1yla bir bonko tarafindan odeme yapilobilir. 

T.T.K. 616. maddesi poli~ede vade tUrlerini 0~1klarken, 

gorUldUgUnde odenmek Uzere dUzenlenebileceginide belirt

mi§tir. Poli~ede vadeyle ilgili hUkUmler bonoyada uygulon

maktad1r. Ancak bonoda ke§ideci ayni zamanda muhataptir, 

dolay1s1yla bir banka taraf indan odenmesi soz konusu ola

maz. ~ekin ancok bir bonka Uzerine ~ekilebilmesi, ke§ide 

edilebildiklerinde bankada kor§1l1g1n haz1r bulunmas1n1 

gerektirir. ilerki bir tarihte odeneceklerinden doloyi 

Bono ve Poli~ede boyle bir durum soz konusu degildir. Po

li~e ve Bononun domgo resmine tabi olmalirona kor§i, ~ek 

bir odeme aroci. oldugu i;in damgo resmine tabi tutulmo

m1§t1r. 

(17) iNAN, N ; 11 tstirdat Dovas1nda !spat Yuku - ~ekin ik
tisadi Niteligi 11

, BATIDER, 1969, Cilt V, Sayi 1, 
s. 94. 
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1.2. BA~LICA ~EK ~E~tTLERi 

Genel ol6rak ~ekleri, ke~ide edilme ama~lar1na gHre 

bir~ok turlere ayirmak mUmkUndUr. ~ek, bir odeme arac1 ol

du~una gHre, Hdemelerde kolaylik ve gUvenligin temini Hnem 

ta§ir. ~eki ke~ide edene kar§i ve kar~1l1ks1z ~ikmayacagi

na kar~i duyulan gUven ~ekin tedavUlUne etki eden unsur

lardir. Odeme i~leminde kolayligin ve gUvenligin saglanma

si i~in alinocak tedbirler genellikle birbirleriyle ~eli

~en oma~lordir. Uygulomada, odemelerin bazilarindo gUven

ligin ve bozilarinda do koloyl1g1n tercih edildigi gorUl

mektedir. Ki§iler torofindon, yapilon bu tercihin ozelli

gine ve derecesine gore, kullonilan ~ekin ~e§idide degi~

mektedir. Bankacilik uygulamasinda, ki~ilerin tercihleri 

do~rultusunda ihtiya~lorina cevap verebilecek bir ~ok ~e

§iti ortaya ~ikmi§tir. Bunlardan bazilari ~oyledir (18): 

1.2.l. Banko ~eki 

Bankalorda bir ticari i~letme gibi veya ki~iler gi

bi odemelerini ~ekle yapabilirler. Bir banko tarofindan 

tanzim edilmi~ diger bir deyi~le ke~idecisi bir banka clan 

~eklere "Banko ~eki'' denir (19). Banko ~ekleri, bir bonka 

emrine, bir ki~i veya kurum odina tanzi~ edilebilir. Ke§i

decisinin bir banka olmasindan dolayi diger ki§i veya fir

ma ~eklerine oranlo daha kolay kobul gorUrler. 

(18) 

(19) 

~ek ~e~itleri i~in bokiniz; ERG1N, F ; Kredi Sistemi, 
a.g.e., s. 72; KOCA1MAMOGLU, S ; Bankac1l1k Ansiklo
pedisi, T. I§ Bankasi Kultur Yay1nlar1 4. Bask1, An-

' kara 1985, s. 137 ; G1RAY, A ; Banko ve Mali Kurumlor 
Gazi Universitesi tk~isadi ve ldari Bilimler FakUlte
si, Ankara 1986-1987, s. 155. 
KOCA!MAMOGLU, S ; o.g.e., s. 137. 
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1.2.2. Firmo (TUccar) ~eki 

TUccorlar torofindan veya tUccor s1fat1 ta§iyan ku

rum ve kurulu§lar tarafindan tanzim edilen ~eklerdir. Bu 

tUr ~ekleri tanzim eden tUccarin, firmanin sayginlik dere

cesine gore kabul edilirler. 

1.2.3. Dolaysiz c;ek-Dolayl1 c;ek 

"c;ek dogrudan dogruya hesobin bulundugu banka ~ube

sinin Uzerine ~ekiliyorso, bu tur c;ek'e 11 dolays1z c;ek" de

nir" (20). Hamil tarafindan c;ekin, hesabin bulundugu banka 

§Ubesine ibraziyla hi~ bir provizyona gerek kalmadan tah

sili mUmkUn olmaktadir. Hesabin bulundugu bankaya hitaben 

dUzenlendigi halde, bankanin bir ba§ka yerdeki §Ubesi veya 

muhabiri tarofindan odenecegine dair bir vize veyo onoy 

ta§iyan c;eklere 11 dolayl1 ~ek 11 denilmektedir. Banko tarafin

don ~ekin Uzerine herhangi bir §Ube veya muhabiri tarafin

dan odenebilecegi kayd1n1n konulup onoylanmas1yla, proviz

yono gerek olmadan tahsili mUmkun olmaktadir. 

1.2.4. A~ik c;ek (Adi c;ek-Basit c;ek) 

En ~ok kullan1lan ~ek tipidir. A~ik ~ek, belirli 

bir §Ohsa veya emrine ya do homiline odenmek Uzere tanzim 

edilebilir. c;ekin Uzerindeki meblag lehdarin istegine bag-

11 olarak, nakden odenebilir veya hesabina.ge~irilebilir. 

1.2.5 c;izgili c;ek 

A~1k yoda Adi c;ekin i~ yUzUne hafif egimli parole! 

iki ~izgi ~izilirse, bu tUr ~eklere ~izgili ~ek denir. Pa

role! iki ~izginin i'ii bo§ b1rak1lm1~ veya sadece 11 banka 11 

kelimesi yaz1lrn1§SO buna umumi ~izgili 'iek denilmektedir. 

Bu tur ~eklerde odemeler muhatap banka tarof 1ndan oncak 

(20) Ibid., s. 137. 
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bir bankaya yap1l1r. Parole! iki ~izginin i~ine bir banka 

~ubesinin adi yoz1lmas1yla elde edilen ~ek 1 e hususi ~iz

gili ~ek denir. Bu durumda odeme ancak adi yazan banka 

§Ubesine yop1lmoktad1r. Umumi ~izgili ~ekler, paralel iki 

~izgi i~ine bir banka adi yazilarak hususi ~izgili ~ek 

haline getirilebilindigi holde, hususi ~izgili ~ek urnurni 

~izgili ~ek haline getirilemez (TTK.m. 715/4). 

~izgili ~eklerin en buyUk ozelligi kar§1l1g1n1n bir 

~ohsa degil ancak bir bankaya ijdenmesidir. Bu ozelliginden 

dolayi ~ek lehdari, ~ekin ~alinma ve kaybolmas1 tehlike

sinde kalmaks1z1n hesob1n1n bulundugu bankaya postalaya

bilmektedir. Banko tarafindan §Ohsa odeme yap1lmad1g1ndan 

herhangi bir ki§iylede gonderebilmektedir. Kendi bankasi 

tarafindan tahsil edilen ~ek lehdarin hesabina kaydedil

mektedir. Bu ~ekilde ~izgili ~ek, ~eki ~alan veya bulan 

taraf1ndan tahsil edilmesine kar~i saglam bir tedbir olu~

turmaktadir. 

1.2.6. Mahalli ~ek-Mahalli Olmayan ~ek 

~ekler tanzim edildikleri yerdeki bankayo ~ekile

bildikleri gibi ba§kabir yerdeki bonka Uzerine de ~ekile

bilirler. Tanzim edildikleri yer ile odeme yeri ayn1 §e

hirde veya yerde bulunan ~eklere Mahalli ~ek denilmekte

dir. Tanzim edildikleri yerden ba§ka bir yerde Hdenecek 

~ekler ise Mahalli Olmayan ~eklerdir. ~ekler kanunen be

lirli olan bir sUre i~inde mutlaka muhataba ibraz edilmek 

zorundad1rlar. Bu sure mahalli ~eklerde 10 gUn, Mahalli 

olmayan ~eklerde ise 1 ayd1r. Mahalli olmayan ~ek, itiba

ri kiymeti Uzerinden odenmeyebilir. Tahsili s1ras1nda ya

p1lan haberle§me i§lemi {provizyon) masrafi ve komisyon 

alinabilir. 
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1.2.7. Tasdikli <;ek 

Tasdikli ~ekin ozelligi, ke~idecisinin imzasi ya

ninda, muhatap bankaninda kayitsiz ~artsiz odeme yUkUmlU

lUgUnU Uzerine alarak ~ek 1 e garanti vermesidir. Muhatap 

banka taraf indan "Bu ~ekin kar§iligi vardir ve hamili em

rine hazird1r 11 veya buna benzer bir tasdik §erhi konula

rok bankanin yetkili imza sahipleri tarafindan imzalanir. 

Dolayisiyla ~ekte provizyona dahi gerek kalmadon odeme ya

pilacagini garanti etmektedir. Ozellikle ke~idecinin to

ninmayan bir ki~i veya kurum oldugu hallerde ~ekin itiba

rini ve kabulUnU kolayla§tiran bir nitelik ta§ir. Tasdikli 

~ekler, i~inde TUrkiye 1 nin de bulundugu bazi memleketlerde 

kanun koyucu tarafindan kabul edilmemektedir. ABD 1 de tas

dikli ~eklerin olduk~a yaygin bir kullanim alan1 vardir. 

1. 2. 8. Bloke <;e k 

Bir ~ekin kar§il1gin1n olup olmadigi ancak bankaya 

ibraz edildikten sonra anla§1l1r. Bu durum kendisine ~ek 

verilecek ki§ide tereddUt yaratacagindan, ke§ideci, odeme

yi yapacagi ki§iye gUven vermek amaciyla, bankasina bilgi 

vererek provizyonun bagli tutulmasini ister. Provizyonun 

odeme sUrecinde bagli tutulacagi ~eklere, bloke ~ek denil

mektedir (21). Ta~dikli ~eklerin kanunen kabul edilmedigi 

Ulkelerde, bloke ~ekler ayni i§levi gormektedirler. Tica

ret Kanunumuz tasdikli ~ekleri kabul ~tmediginden bloke 

~ekler ayni i§levi ger~ekle§tirme amaciyla kullanilmakta

dir. 

1. 2 . 9 . Ka so <;e k i 

Ke§idecisi ve muhatabi oyni mali kurumdur. "Banko 

i~i, servisler arasi odemelerde kasa ~eki kullanil1r 11 (22). 

(21) ERGtN, F ; Kredi Sistemi, a.g.e., s. 72. 

(22) KOCA!MAMOGLU, S ; a.g.e., s. 138. 
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Bankan1n kendine verdigi bir odeme emri niteliginde olup 

banka ic;i odemelerde kolayl1k soglar. <;ek karnesine sahip 

olmayan mU§terilerinin hesaplarindan para c;ekmesinde de 

cari hesap servislerinin ke~ide ettikleri c;eklerle odeme 

yap.il.ir. 

1.2.10. Mahsup <;eki 

Ke§ideci veya hamil taraf1ndan, c;ekin ic; yUzUne 

egik olarak "Bedeli hesaba gec;irilecektir 11 veya buna ben

zer bir ibare yaz1l1rsa mahsup c;eki olu~ur. Fonksiyon ba

k1m1ndan c;izgili c;eklere benzemekle beraber mahsup c;ekle

rinde odemeler nakden degil kesinlikle hesaben yap.il1r. 

Nakden odeme yapilmasi durumunda muhatap banka sorumlu 

olur. Ticaret Kanunumuzda {TTK 717 mad.) mahsup c;eklerin

den soz edilmektedir. 

1.2.11. Havale veya Ke~ide <;eki 

Bankalar, bulundugu yerden ba~ka bir yerdeki kimse

ye para gondermek isteyen mU~terisinden (bankada hesab1 

olup olmad1g1na bak1lmaks1z1n) havale miktar1n1 tahsil 

ederek, paranin gonderilecegi ki~inin bulundugu yerdeki 

~ube veya muhabiri Uzerine c;ekilmi~ bir c;ek verirler. <;e

ki clan mU~teri, bu c;eki alacaklisina (c;ek lehdar1na) gon

derir. <;eki alan ki~i c;ekte yaz1l1 muhatap bankadan bede

lini tahsil eder. Bankalar toraf.indan verilen bu c;eklere 
11 Havale veya Ke~ide <;;eki" denilmektedir (23). 

1.2.12. SirkUler <;ek 

SirkUler c;ek lehdara, bankanin butun §Ubelerinde 

ve muhabirlerinde tahsil edebilme imkan1 saglar. 11 Adi <;ek

te muhatab1n cari hesabi ac;an banka ~ubesi olmasina kar~i-

(23) GiRAY, A ; a.g.e., s. 155. 
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lik, sirkUler ~ekin muhatabi gi§e soyisi bazen binleri bu

lan bonko orgUtUnUn tUmUdUr" (24). Ayrica lehdaro, proviz

yono ve provizyon doloyisiylo hi~bir mosraf tolep edilme

den, koloy ve ~abuk bedeli tahsil etme imkoni saglor. 

1.2.13. DokUmonter Cek 

DokUmanter Cek, muhatop banka tarof 1ndon oncak fa

turo veyo sigorto poli~esi gibi bir belgeyle beraber ibra

zi halinde odenmektedir. Cekin koy1ts1z §Ortsiz bir odeme 

emri Qldugu gozonUnde tutulurso, odemenin yop1lmas1 i~in 

~ek'e ili§ik bir belgeyle ibrazi zorunlulugu, ~ekin osli 

karekterinden bir sopmo soyilabilir. 

, 
1.2.14. Seyahat Ceki 

Seyahot ~ekleri, seyahate ~ikan ki§ilerin, gittik

leri yerde ihtiya~lorino gore her yerde para temin etmele

rini ve yanlarindo nakit para to~1man1n tehlikelerine kar

~1 korunmalar1n1 soglar. ilk defa ondokuzuncu yUzyil son

larinda American Express Company tarafindan ~1kar1lm1§t1r 

(25). BugUn en ~ok toninan seyahat ~ekleri ABD bonkalar1 

tarofindan dUzenlenen Traveller's Check'lerdir. Seyahat 

~eklerinde muhatap ve ke~ideci oyn1 bankodir. Ceki ~ikaran 

bankalarin dUnyanin her yerinde muhabirleri vardir. Bu mu

habirleri orac1l1g1 ile de ·al1n1p, sotilirlar. Seyahat 

~eklerini diger ~ek tUrleriyle ay1ran belli ozellikleri 

vardir : 

a - Seyahot ~ekleri sodece dUzenleyen bankada,§U

belerinde ve muhabirlerinde degil, oteller, lokantolor, 

magazalar gibi aro muhotop soy1lan yerlerde de kabul edi

lirler. 

(24) ERG1N, F; Kredi Sistemi, a.g.e., s. 73. 

(25) DEM1RAY, M ; "Seyahat Cekleri" Banko Dergisi 1954, 
Soy1: 17-18, s. ·13. 
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b - Banknot gibi 5, 10, 20, 50, 100 §eklinde sabit 

ve yuvarlak rakaml1 tanzim edilmi~ bas1l1 ~eklerdir. 

c - Bu ~ekler sat1l1rken bedelleri pe~in olarak 

al1nd1g1 i~in kar~1l1ks1z ~1kma gibi bir tehlikesi yoktur. 

Her yerde ge~erlidir. 

d - Uzun omUrlU ~eklerdir. Genellikle 12 ay sUreyle 

odeme kabiliyetlerini muhafaza ettikleri kabul edilmekte

dir. 

e - Bu ~ekler ancak sahiplerine odenmek amaciyla 

ara muhataba ibraz edilirler. 

f - ~ek karnesi sahibi once ke~ide aninda ve daha 

sonra ibrazinda olmak Uzere ~eki iki defa imzalamaktad1r. 

1mza kontrolU ana muhatap tarafindan yap1lmaktad1r. 

Bu son ozellikte ~ekin ~alinma ve kaybolmas1 duru

munda kotU niyetli ki~ilerce kullan1lmas1n1 onlemeye yone

liktir. Ana muhotap ~ekin ke§idesi aninda atilan imzayla, 

kendisine ibraz1 aninda atilan imzayi kontrol eder. Ister

se kimlik kontrolU yapabilmektedir. Seyahat ~eklerinin ge

nellikle isme yaz1l1 olarak dUzenlenmesi kimlik kontrolUnU 

kolayla~t1r1c1 bir fonksiyon gorUr. 

1.3. ~EKIN ET1MOLOJ1St VE TARiH~ESt 

1.3.1. <;ek Kelimesinin Men~ei v~ Anlami 

Etimolojik olarak (~EK) kelimesinin, Ingilizcede 

i~aret etmek, dogrulamak, teyid etmek manasina gelen "to 

check" fiilinden ~ikma bir terim oldugu ve/veya Frans1zca

daki satran<; 11 e 1 checs 11 kelimesinden turetildigi ileri sU

rUlmektedir (26). 

(26) DOMAN!~, H; Kor-§iliksiz <,;ek, lstanbul 1983, s. 11. 
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llk gorU§ §oyle a~1klanmaktad1r. 18. yUzyilda ozel 

kredi mUesseselerinin banknot ~ikarma haklar1 kanunla s1-

n1rland1r1lm1§ ve bankerler, kasalarindaki alt1n1 kar§1l1k 

gostererek banknot ~ikarmak imtiyazindan mahrum kalm1§lar

d1. Bunun Uzerine bankerler, mevduat sahiplerine, ibrazin

da kar§1l1gi altinla odenen banknotlar yerine, odenmesi 

istenilen miktar1n kayit yeri bo§ b1rok1lm1§ kuponlar ver

mi§lerdir. Mevduot sohibi tarofindan doldurularak imzola

nan bu kuponlor odeme emri gibi kullan1lm1§t1r. Bankerler 

bu §ekilde kendilerine ibroz edilen senet Uzerindeki imzo

y1 ve mevduat hesob1n1 kontrol ederek kar§1l1§1n1 oltinlo 

odemi§lerdir. lngilizce 1 de dogrulugunu kontrol etmek onla

mina gelen 11 check 11 kelimesi, 11 bu senetlerin tabi tutuldugu 

muameleyi ifade eden bir tabir olorak bUtUn lisanlaro gir

mi§tir11 (27). 

lkinci gorU§e gore, ~ek kelimesinin etimolojideki 

kokU, Frans1zca 1 da satran~ anlamina gelen 11 e 1 checs 11 keli

mesidir. Vaktiyle lngiltere'de hon ve meyhane gibi yerler

de satran~ yaygin olarak oynan1r~1. Bu gibi halka a~ik 

yerlerin kap1lor1na i~erde sotron~ oynand1g1n1 gostermek 

omaciyla satran~ tahtasino benzeyen bir i§aret as1l1rd1. 

Ayn1 torihlerde, resmi dairelerdeki veznedarlar para sayma 

i§ini satron~ ~ tahtasina benzeyen bir masada yoparlardi. 
11 Bu sebeple, satran~ tahtasi (Echiquier-Exchequer) tabiri, 

(tngiltere) Maliye Naz1rl1g1n1n resmi Unvon1 olarok lisana 

yerle§mi§ ve Maliyeye veyo Moliyeden yapilan tediyeler 

i~in kullanilan senetlerede 11 check 11 veyo "cheque" denil

mi§tir11 (28). 

Bu gorU§lere ilaveten bir diger a~iklamada ise, ~ek 

kelimesinin men§einin tngiltere kr~l1 tarafindan Kraliyet 

hazinesi Uzerine ~ekilen havaleleri odeyecek olan hozine

dara verilen isim oldugudur (29). Bu a~iklamoya parole! 

(27) ERG!N, F ; 11 c;ek ile Odeme Sistemi 11 a.g.m. s. 9. 
(28) Ibid., s. 9. 
(29) oZTAN, F ; Kiymetli Evrok Hukuku, Ankara 1976, s. 623. 
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olan bir diger gorU~ ise, 1ngiliz hazinesine "Exchequer" 

veya kisalt1lm1~ olarak "chequer" denildigi ve dolay1s1y

la ~ek kelimesinin bu isimden dogdugunu savunrnaktadir 

{30). 

Bu konuda yapilan 0~1klarnalor1n boz1lar1n1n birbir

lerini tamamlay1c1 ~ekilde yap1ld1g1, baz1lar1n1n ise 

farkli a~iklarnalarlo ayni sonuca ula~t1g1 sonucu ortaya 

~2kmaktad1r. Hepsindeki ortak ozellik ~ek kelimesinin 1n

giltere 1den kaynakland1g1d1r. 

1.3.2. ~ekin Tarih~esi 

~ek ile odemelerin ilk olarok hangi Ulkede ve kimin 

taraf 1ndan bulundugu, hangi ~artlarda ortaya ~ikt1g1 ve 

kullan1ld1g1 kesin olarak bilinmemektedir. Fakat Eski ~ag

lardan beri ~e~itli odemelerde ~ek adiyla anilrnasalarda 

~ek ile odemeleri andiron i~lemlerin yapild1g1 bilinmekte

dir. 

tlk ~aglarda, Eski Yunanistanda, Atinalilar bir 

yerden ba~ka bir yere para transferlerinde bir ~e~it se

netten faydalan~aktaydilar. Misir'da ise "papyrws" lere 

yazilrni~ bankerler Uzerine ~ekili, muayyen bir ki~iye be

lirli miktarda odemenin yap1lmos1n1n istendigi odeme emir

leri kullan1lm1~t1r. "Bu ''papyrus" lerin kullanma ~ekli, 

banka mevduatina dayanarak odeme yap1lmas1n1 temin bak1-

rn1ndan "isme yaz1l1" ~ekleri and1rmaktayd1" (31). 

Odeme emirleri ~eklinde yapilan i~lemler Orta ~agda 

do ~e~itii yerlerde kullan1lm1~t1r. Hatta bu konuda ~e~it

li gorU~ler ortaya at1lm1~t1r. 11 Frans1z Hukuk~usu SAVARY, 

~~kin, 640, 1182 ve 1316 y1llar1nda Fransa'dan sUrUlen ve 

1talya 1 da Lombardiya'ya s1g1n~n Museviler tarafindan icat 

(30) AKISKA, A ; ~' Istanbul 1956, s. 6. 
(31) ERGIN, F ; Cek ile Odeme Sistemi, Yay1nlanmam1~ Do~. 

Tezi, Ankara 1~42, s. 2. 
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edilip kullon1ld1g1n1 savunmu~tur 11 (32). Bu go~menler bu

tun vorl1klar1n1 yanlarinda gotUrmeleri imkan1na sahip ol

mad1klar1ndan sarraf lara birakt1klar1 mevduata kar§1l1k 

ald1klar1 senetleri, gittikleri yerden tahsil etmi§lerdir. 

ltalya'do do, 12. YUzyildon itibaren Venedik bonkalari 

Mevduat sahiplerine, yat1rd1klar1 mevduata kar§1l1k mevdu

at makbuzlar1 vermeye ba§lam1~lard1r. Bu makbuzlar ciro 

edilebildikleri gibi mevduat sahibi ad1na veya emrine ya

p1lacak odemelerde kullan1labilmekteydi. 

tlk ve Orta ~agda ~e~itli i§lemlerde ve Ulkeler 

aras1nda kullan1lan odeme emirleri ~ekin modern kredi sis

temindeki fonksiyonunu gormedigi a~1kt1r. Eski ~aglarda 

kullan1lan bu odeme emirleri, bugUnkU anlamda ;ekin nite

likleri ve kullanim ama~lor1 gozonUne alinarak incelendi

ginde aralar1nda bUyUk farklar oldugu ve modern anlamdaki 

~ekin i§levini gormedigi anla§1lmaktad1r. 

Modern anlamdo ;ek tedavUlUnUn ilk bo~lod1g1 Ulke 

tngiltere'dir. 17. yUzy1la kadar Sarraflar ellerindeki 

mevcut alt1n ve kiymetli e§yalar1n1 kaybolmo ve ~ol1nmaya 

kor§1 teminat altina almak i~in Londra'doki Darphaneye 

emanet etme yoluna giderlerdi (33). 1640 y1l1nda lngilte

re Kroli I. Charles 0§1r1 para iht~yoc1 kar~1s1nda Darpha

nedeki sarraflaro ait kiymetlere el koymu~tur. Ayn1 hore

ketin II. Charles taraf1ndonda tekrarlanmasi sonucunda, 

bankerler cyn1 durumla bir dahc kar~1la§mc tehlikesi kcr

§1s1nda arolor1nda te§kilatlandilor (34). Kiymetlerini 

kurduklar1 bu te~kilata emanet etme yoluna gittiler. Za

manla te§kilat d1§1ndoki ki§ilerinde kiymetli mallar1n1 

muhafaza etmek i~in makbuz kar§1l1g1nda emanet almaya ba§

lad~lar. Bunun sonucunda kurulan bu te§kilat yava§ yava§ 

lngiltere'deki Darphanenin i§levini gormeye ba§ladi. Bu 

(32) DOMAN!~, H ; a.g.e., s. 11. 
(33) ERGIN, F ; Cek !le Odeme Sistemi, o.g.e., s. 7. 
(34) ERGiN, F.; Ak Iktisat Ansiklopedisi, Istanbul 1973, 

1. FasikUl, s. 185. 
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olay beraberinde yeni bir donemide ba~latm1~t1. Artik Ban

kerler {Goldsmithler) yat1r1lan mevduota kar~1l1k 

"Goldsmith's notes" denilen mokbuz vermeye bo§lodilor. 

Bankerler, kasalarina emanet edilen oltin ve gUmU§ sikke

lerinin ~ogunun hareketsiz kold1g1n1 ve bunlarin yerine 

daha ~ok verdikleri makbuzlarin tedavUl ettigini gormU§

lerdir. Mevduatin ~ok az bir kismini ankes olarak ay1r1nca 

odeme taleplerini rahatlikla kar~iloyabileceklerini anlo

yan bankerler ellerinde mevcut bulunan ankes miktorindan 

daho fazla emisyon yapmaya ba§lam1~lard1r (35). 

1693 y1l1nda Londra'da, yarg1~ Lord Holt, sarrafla

rin emisyon kurumu gibi ~ol1~malar1n1 hukuka ayk1r1 gor

mU~, bunun sonucunda Goldsmith's Notes yerine ;ek kulla

nilmaya ba~lonm1~t1r. 1742 y1l1nda ~ikartilon bir kanunla, 

kredi kurumlar1n1n banknot ~ikarma imkanlari geri alinarak 

bu imtiyaz lngiltere Bankosina verilmi~tir. Bu durum ~ek 

kullan1lmas1n1n yay1lmas1n1 kolayla~t1r1c1 ortam haz1rla

m1§t1r. ~eklerin bankaya ibraz edildiginde kar§1l1g1n1n 

hemen odenmesi ve ki§iler toraf indon para yerine kobul 

edilmesi, tedovUlUnUn yoyg1nla~mos1n1 saglarn1§t1r. 1762'de 

bas1l1 ~ekler tedavUle ~ikar1lm1~, 1780'de ibroz1nda der-, 
hal odenecek vadesiz senetler Uzerine "check" kelimesi ya

z1lmaya ba§lanmi§ ve l78l'de ~ek karneleri ortaya ~ikm1§

t1r (36). 

Kliring (Takas) sistemininde olu§masiyla ~ek kullo

n1m1 daha yoygin bir hale gelmi§tir. Bu sayede zaman ve i~ 

hacmi a~1s1ndan takas i§lemleri daha kolay ve tasarruf 

saglay1c1 (ayni zamondo nokit para kullan1m1ndan) §ekilde 

yapilabilmi~tir. 1775 y1l1ndo Martins Bankos1nda ~eklerin 

tasfiyesini soglamak i~in bir takes odos1 0~1lm1§t1r. Fa
kat takas hacminin gittik~e onem kazanmasi Uzerine, 1810 

(35) Ibid. 

(36) ERG1N, F ; Para Siyaseti, a.g.e., s. 148. 
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y1l1nda Londra 1 da s1rf bu i§le ugra~an bir Clearing House 

kurulmu~tur (37). 1810 y1l1nda Londro 1 daki Clearing House-

1n gUnlUk i§lemleri 4 milyon sterling 1 e ula~m1§t1. 1958 

y1l1nda yap1lan bir anket sonucuna gore, ingiltere 1 de bir 

y1l i~inde odemelerin yaln1z % 2 1 si alt1n sikkelerle ve 

%92 1 si ~ek ve poli~e ile yap1lm1~t1 (38). 

Boylece, modern anlamda ~ek ile odeme sistemi once 

ingiltere'de geli~erek daha sonra diger Avrupa Ulkelerin

de ve Amerika 1 da yayg1n olarok kullanilmoya ba~lanm1~t1r. 

Londra 1 da kurulan takas odas1 diger Ulkelerde kurulan ta

kes odalar1na ornek olmu~tur. 1853 de NewYork 1 da, 1867 1 de 

Melbourn 1 da, 1872 1 de Paris ve Viyana 1 da l883 1 de Almanya 1
-

n1n muhtelif §ehirlerinde ve DUnyan1n diger memleketlerin

de takas odalar1 kurulmu§tur (39). 

Ondokuzuncu yUzyilda Avrupa ve Amerika'n1n hemen 

hemen her Ulkesinde ozel kanunlorla do dUzenlenmi~. Doha 

sonra Milletler Cemiyetinin yopt1g1 ~ogri Uzerine 1931 y1-

l1nda Cenevre 1 de toplanan Konferanso 30 Ulke kat1lm1~t1. 

Konferansta Tek Tip ~ek Kanunu ve ~ek ile odemelerde ~ika

bilecek itilaf lor hakk1nda ortak Kanun kobul edilerek l 

Ocok 1934 y1l1nda yUrUrlUge girmi~tir. Boylece ~ek ile 

odemelerin geni~ bir uyguloma alan1 bulmas1 temin edilmi~

tir. 

1.4. ~EK lLE oDEMELERiN GENEL FAYDALARI 

~ek ile odemelerin saglad1g1 kolayl1klar ol~UsUnde, 

taroflara {~ek ile ilgililere) bir ~ok faydalar da sagla

d1klar1 genel olarok kabul edilmektedir. Bankolardan ve 

ki~ilerden olu§an taraflara saglad1g1 faydalar yan1nda 

(31) Ibid., s. 151. 

(38) ERGiN, F ; Ak iktisat Ansiklopedisi, a.g.e., s. 185. 

(39) ZARAKOLU, A ; Para ve Banko, 2.Baski, Ankara 1965, 
s. 115. 
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ekonomiye ve devletede saglad1g1 yararlar vardir. Bu ya

rarlardon yeri geldik~e oyr1nt1l1 olarak bahsedecegimiz

den burada genel faydalarina deginmekle yetinecegiz. ~ek 

ile odemelerin saglad1g1 ba~l1ca faydalar1 ~u ~ekilde s1-

ralayabiliriz : 

- ~ek ile odemeyi yapacak ki~i, paras1n1 gUvenli 

koruma yerleri olan bankalarda bulundurmakla, kasasinda 

muhafaza edecegi paran1n ~al1nma, soyulma gibi tehlikele

re maruz kalmas1n1 onlemektedir. Ayr1ca poras1n1 bonkoya 

yat1rmakla bir miktar faiz ve itibardo sa~lamoktod1r. 

- ~ek ile odemeler, buyuk meblaglar1 bulan odemele

rin nakit olarak yap1lmas1 sonucu dogabilecek yanl1~ sa

y1lmalar1 onler. Ke~idecinin ~ek kullonmakla bankaya vez

nedarl1g1n1 yapt1rm1~ say1ld1g1 gibi kasa hesab1n1da tut

mas1na gerek kalmaz. 

- BUyUk meblaglar1n nakit yerine ~ek ile odenmesi, 

para nakilinide kolaylo~t1r1r. ~UnkU buyuk miktardaki 

odemeler i~in gerekli paran1n yan1nda ta~1nmas1 kulfetli 

ve risklidir. Bunun ~ek olarak ta~1nmas1 (ki~inin cUzda

nina veya cebine rahatlikla koyabilmesi a~1s1ndan) daha 

kolay bir yoldur. 

- ~ekle odemede, ozellikle name yoz1l1 ~ekler i~in, 

odemenin yop1ld1g1na dair bir makbuz al1nmas1na gerek 

kalmamaktad1r. Taraflar arasinda anla~mazl1klar1n ~2kmas1 

durumunda, bankanin kayd1ndan odemenin tarihi, miktar1 ve 

kime yap1ld1g1 ispatlanabilir (40). 

- Ozellikle ~izgili ~ek, mahsup ~eki gibi ~eklerin 

veya genel olarok ~ekin nama yaz1l1 olarak tanzim edilme

si, paranin kotUniyetli ki~ilerin ellerine ge~mesini en

geller. 

(40) KALKAVAN, t ; "~ek", Banko ve Ekonomik Yorumlar Der
gisi, 1983, Say1: 4, s. ) . 
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- Odemelerin yaygin olorak ~ekle yap1lmas1, parola

rin ki~isel kasalardan ~ikarok kredi ve yatirim kurumu 

olan bankalordo toplanmasi sonucunda, hem bankolara onemli 

miktarlarda kazanci saglamakta, hem de ekonomlye ·buyuk 

katkilar saglamaktadir. Ayrica bankalarin vezne i~lerini 

de bUyUk ol~Ude azaltarak, yangin ve soygun gibi durumlar

da daha oz para kayb1n1 saglar. 

- ~ek kullan1m1, nakit hareketlerini s1n1rlad1g1 

i~in, piyasadaki para tedavUlUnUn bir dereceye kadar onUne 

ge~tigi gibi hUkUmetin para politikas1n1 etkili olarak uy

gulayabilmesine yard1mc1 olur. 

- ~ek ile odemeler,, vergi kontrolUnUn saglanmasi ve 

vergi ka~akc1l1g1n1n onlenmesi a~isindan, devlete onemli 

faydalar saglayobilmektedir. 



BoLOM 2 
HUKUK! A~IDAN ~EK 

2.1. ~EKTE HUKUK! MEVZUATIN GEREKLlL!Gt VE ETK!Sl 

~ekin, iktisadi hayatto yaygin olarak kullanilmaya 

ba~lanmasi, beraberinde bazi sorunlarida getirmi1tir. Ka

nun koyucunun bu sorunlar1 ~~zebilecek ve ~ek'in gUvenli 

ve koloy bir bi~imde tedovUlUnU sogloy1c1 dUzenlemeleri 

yapmasi gerekmi1tir. ~ekle ilgili hukuki mevzuat1n olu~

turulmasinin geregi iktisadi bir ihtiya~tan kaynaklanmak

tadir. Ozellikle ticari hayatin gereginden olan ~ab~kluk 

ve gUvenlik ihtiyoc1 1 bazi ili~ki ve i1lemlerin gene! hU

kUmlerden ayri olarak, ozel hUkUmlerle dUzenlenmesini zo

runlu kilmaktadir (1). Bu dogrultuda kanun koyucu taraf1n

dan1 ~ekin fonksiyonuna uygun dUzenlemeler yapmasi ve onun 

asli i1levinden sapt1r1lmamas1 i~in gerekli tedbirlerin 

al1nmas1 zorunlulugu ~ikmi~tir. Kanun koyucu tarafindan 

yap~lan dUzenlemeler ve al1non tedbirler bazen yeterli ol

mamaktodir. Uygulamada, bu dUzenlemelerin bazen olumlu 

olabilecek, bazen de olumsuz yonde etkileri olmaktadir. 

Ozellikle kotU niyetli ki~ilerin, mevzuattaki bo~luklari 

bularak, bunlari kendi ~ikorlari do~rultusunda kullonmala

ri baz1 ki~ilerin zoraro uar0ffiQS1nO neden oldugu gibi ~ek 

sistemine de gUveni azaltm1~t1r. Dolayisiyla, bu tip sap

tirmalor, ~ek kullan1m1n1n yoyg1nlo1mos1n1 do engelleyici 

rol oynamaktadir. 

~ek hakkindaki hukuki tedbirlerin ba1l1ca gayesi 

gUven ve dUzen teminidir (2). Bunlar1n saglanmasi i~in 

hukuki kurallarin olu~turulmas~ ~arttir. Tabii ki bu ku

rallarin olu~turulmasinda dikkot edilmesi gereken husus, 

( 1) POROY, R • ; a. g • e . , s. 3 • 

(2) ERG!N, F ; a.g.e., Do~ent tezi, s. 95. 
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gUvenlik i~in alinacak tedbirlerin ~ekin tedavulunu zor

lo~tirici nitelikte olmamosidir. Genellikle, gUvenlik i~in 

alinan tedbirler, tedavUl kolayligini etkileyebilmektedir. 

Bunlar arasinda denge kuracak ~ekilde yani gUvenligin te

min edilmesini saglarken, tedavUl kolayligindan fedakarlik 

etmeden bunu saglayacak hukuk kurallarinin olu~turulmasi 

gerekmektedir. ~ekin gUvenligini saglay1c1 ve artt1r1c1 

hukuki onlemler iki grupta incelenebilir (3). 

a - ~ekin gUvenligini sarsan hukuka aykiri fiille-
1 

rin etkili hukuk ve ceza yapt1rimlar1na baglan-

masi, 

b - Bu fiillerden dogan rizikonun (zararin) kime 

ait olacag1n1 gosteren kesin, basit, etkin ve 

adil hukuk kurallar1n1n varligi. 

Doha once belirttigimiz gibi bu onlemler tedovUl 

kolayligini etkileyecek nitelikte olmamalidir. Kolayligin 

saglanmasi i~inde uygulamasi basit, anla~ilabilir, pratik 

kurallarin dUzenlenmesi gerekir. TedavUl kolayliginin sag

lanmasi tabiki yalniz hukuki kurollarin bu yonde olu~tu

rulmasiyla saglanamaz. Bankalarin orgUtsel yapilar1n1nda 

bunda payi vardir. Ornegin, haberle~me (telefonla proviz

yon isteme gibi) sisteminin geli~mi~ ve yaygin olmasi, ul-
. . 

kenin her yerinde ~ube ve muhabir agi ve hizli, formalite

siz hizmet verilmesi gibi etkenler dU~UnUlebilir. Fokat 

tedavul kolayligini saglayici hukuki tedbirler olmadan 

bunlarin pek fonksiyonu olaca~1 dU~UnUlemez. Bu faktorler 

aslinda ~ok onemli olmakla bi~likte, hukuki mevzuatin bu 

fdktorlere i~lerlik kazandira:qk gerekli ortami saglamasi 

bakimindan onemlidir. ~ek mekanizmas1n1 gereksiz ~ekilde 

zorla~tirici nitelikteki hukuki kurallar, kendisinden bek

lenen yararlari gostermeyecektir. 

( 3 ) ! NAN, N ; a . g • e . , s . 12 • 
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BUtUn bunlorin sonucundo, ~ekle ilgili hukuki mev

zuotin, ~ek tedavU!UnUn gUvenlik ve koloyl1kla soglanmas1 

i~in gerekli olduOu ve ~zellikle ~ek ile &demelerin yay-

91nla~mas1 a~1s1ndan bUyUk Hneme sahip oldugunu iHyleyebi

liriz. 

2.2. TORK!YE'DE ~EKLE tLGtLt MEVZUATIN TAR1Ht SEYRt 

~eklerle ilgili mevzuat ilk olarak, Osmanl1 fmpara

torlugu mevzuatina 20 Nisan 1914 tarihli ve yirmialti mad

delik "~ekler Hakkinda Kanun" la girmi~ ve 1926 y1l1na ka

dar TUrkiye Cumhuriyeti'nde de kullan1lm1~t1r. 

Milletlerarasi iktisadi ili~kilerde de ~ok kullani

lan ~ekler hakk1nda, tum devletlerin kabul etmesi temenni 

edilen bir ~ek Kanunu tasar1s1 hazirlama toplant1lar1 La

hey' de yap1lm1~, bu toplantilar neticesinde 23 Temmuz 1912 

tarihli Lahey ProtokolU imzalanm1~t1r (4). Bu konferansta 

~ekler hakkinda 34 maddelik bir tasar1 haz1rlanrn1~t1r. 20 

Nisan 1914 tarihli Osmanl1 ~ek Kanunu'nda bu tasar1dan ya

rarlan1lrn1~ fakat 1914-1918 y1llar1nda sUren 2. Danya Har

bi tam olarak yararlan1lmas1na engel olmu~tur. 1914 tarih

li ~ekler Hakkindaki Kanun 865 say1l1 Ticaret Kanunu'nun 

yUrUrlUge girmesine kadar Turkiye Cumhuriyeti'nde uygulan

m1~t1r. 

4 Ekim 1926 tarihinde yUrUrlUge giren 865 say1l1 

Ticaret Kanunu'nun 608-636. maddelerinde ~eklerle ilgili 

dUzenlemeler yap1lm1~t1r. Bu kanunun haz1rlanmas1nda do 

1912 Lahey tasar1s1ndan yararlan1lm1~t1r. 1912 y1l1nda La

hey'de yap1lan toplant1lar, tasar1n1n kabulOnden sonrada 

devom etmi~, Cenevre Konferansiyla 19 Mart 1931 y1l1nda 

Lahey tasar1s1 kismen degi~tirilerek yeni bir ~ek Kanunu 

(4) DOMAN!~, H ; a.g.e., s. 13. 
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tasar1s1 kabul edilmi~tir. Yeniden dUzenlenen Cenevre ta

sor1s1ndan yorarlan1larok 29.Hoziron 1956 torihinde kabul 

edilip l Ocak 1957 torihinde yUrUrlUge konulan 6762 say1l1 

TUrk Ticaret Kanunu'yla, 865 say1l1 Ticaret Kanuriu yUrUr

lUkten kald1r1lm1~t1r. Ticoret Konunu'nun ~ekle ilgili hU

kUmleri yeniden dUzenlenmi§tir. 6762 say1l1 Ticaret Kanu

nu, lsvi~re BorQlar Kanunu'nun ~ekle ilgili hUkUmlerinden 

aynen al1nm1~t1r. 6762 say1l1 Turk Ticaret Kanunu'nun Ge

rek~esinin 38. sayfosinda bu konu ile ilgili olarak yapi

lan a~iklama aynen ~oyledir : 

11 Ticaret Kanunu'nun poli~e, bono ve ~ek hakk1ndaki 

hUkUmleri 1910 ve 1912 tarihli Lahey projelerinin birer 

tercUmesidir. Birinci DUnyo Horbi~nden evvel tanzim edilen 

i~ bu projelerin derpi~ ettigi gaye beynelminel bir teda

vUl sahas1na haiz olan ticari senetler i~in beynelminel 

bir hukuk statUsU temin etmekti. Birinci DUnya Harbi yU

zUnden bu plan tahakkuk etrnemi§tir. Fakat kambiyo hukuku

nun birle~tirilmesi hususundaki gayretler harpten sonra 

yeniden alevlenmi§ ve neticede 1930 ve 1931 Cenevre And

la§malar1 akdedilmi§tir. Bunlarla Lahey projeleri temel 

olarak kabul edilmi~ ve faydal1 gorUlen bir~ok ilaveler 

yap1lm1~t1r. Anglosakson memleketleri hari; olmak Uzere, 

hemen hemen butun diger devletler; ticari senetlere mUte

~llik milli mevzuati Cenevre Andla~malarina uydurmu~lar

d1r. Lahey projelerini Ticaret Kanunumuza ithal ettigimi

ze gore, sonrodan mUkemmelle§tirilmi~ olan bu kaidelerin 

de iktibasi a~ikar bir zaruret halini almi§tir. Saglam 

bir metin elde etmek i~in lsvi~re Kanunu'nun bu husustaki 

hUkUmleri yeniden iercUme edilmi~tir". 

6762 sayili kanunun yUrUrlUge girmesinden sonro 

uzun yillar uygulanm1~t1r. ~ekle ilgili bu yasal dUzenlep 

melerin yeterli olmad1g1 gorU~leri ~1km1~ ve yayg1nla§

m1~t1r. Yeni baz1 duzenlemelerin yap1lmas1n1n gerekli ol

dugu savunulmu~tur. Ozellikle kar~il1ks1z ~ekleri cezalan

d1ran ozel bir yasanin bulunmamasi, TBMM'nin yorum karari 
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ile kar~1l1ks1z ~eklere doland1r1c1l1k hUkUmlerinin uygu

lanmas1 ve pek ~ok halde-vodeli ~eklerde oldugu gibi- kor

§1 l1ks1z ~ek ~ekenlerin cezodon kurtulmalar1 yeni bir yo

san1n gerek~esi olorak ileri sUrUlmekte idi (5). 

Kar§1l1ks1z ~ek ~ekmenin cezaland1r1lmas1ndan ba§

ka, ~ek kullan1m1n1n yayg1nla§t1r1lmas1 konusunda Banko 

ve Ticaret Hukuku Ara§tirma EnstitUsU'nUn 1981 y1l1nda dU

zenledigi 11 <.;ek Hakk1nda Geli~meler Sempozyumu'nda ele 

al1nm1§t1r (6). Daho sonro Universite ogretim Uyelerininde 

kat1ld1g1 bir komisyon 7 May1s 1982 tarihli 11 c;ekle Odeme

lerin Yoyg1nla§tir1lmos1 ve <;ek Homillerinin Korunmosi 

Hokk1ndo Kanun" Taslag1n1 hazirlayarak Adalet Bakonl1g1 1 na 

sunmu§tur. TUrkiye Bonkalar Birligi'de oyr1ca 11 <;ekle 5deme 

Esaslar1 Hakk1ndo Kanun" adi alt1nda bir taslak haz1rla

m1~t1r. Bunlar yeni ~ek yasas1n1n olu~masinda haz1rl1k do

hemi olarak ge~mi§tir. Bu ~ali§malardqn sonra Bakanlor Ku

rulu taraf 1ndan kabul edilen 11 <;ekle Odemelerin DUzenlenme

si ve c;ek Hamillerinin Korunmas1 Hokkinda Kanun Tasar1s1 11 

adi altindaki tasar1 kobul edilmi~tir. 19 Mart 1985 tarih

li 3167 say1l1 11 <;ekle Odemelerin DUzenlenmesi ve <;ek Ho

millerinin Korunrnas1 Hakkindo Konun 11 olarok Resmi Gazete'

de yoyinlanarak yUrUrlUge girmi§tir. 3167 say1l1 <;ek Yasa

s1n1n dayanag1 olon HUkUmet tosar1s1 temelde Banko ve Ti
caret Hukuku Ara§tirmo EnstitUsU'nUn Tosar1s1n1 esas al

m1§t1r (7). Kanun ~ekin yayg1nla§t1r1lmas1n1 dUzenleme ye

rine adindan da anla§1ld1g1 gibi ~ek harnillerini korumak 

ve kar~1l1ks1z ~ek ~ekenleri cezalandirma yonUnde odemele

rin dUzenlenmesine ag1rl1k vermi~tir. 

(5) 

( 6 ) 

(7) 

RE!SOGLU, S. ; Turk Hukukundo ve Bonkoc1l1k Uygularno
sinda Cek, Ankara 1985, s. 5. 
Bak1n1z; ~ek Hukukunda Geli~meler Sempozyumu, BATIDER, 
Aral1k 1981, Cilt XI, Ozel ay1. 

RE l soc; Lu I s ; 0 • g . e . I s . 6 • 
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Mevzuat1m1zda Ticaret Konunu di~inda bazi kanunlar

da ~ekle ilgili hukumler bulunmaktadir. Bankalar Kanunu 

ba~ta gelmek Uzere, tcra if las Kanunu, Turk Ceza Kanunu ve 

Damga Vergisi Kanunu gibi genel kanunlarda ~ekle ·ilgili 

hukumler bulunmaktadir. 

Bankalar Kanununun 34. maddesi 2. f1kras1nda "Ta

sarruf Mevduati, ger~ek ki~iler taraf indan bu nam altinda 

a~tirilan ve ticari i~lemlere konu olmayan mevduattir. An

cak vadesiz tasarruf mevduati hesaplari Uzerine mUnhasiran 

~ek ke~ide edilmesi ticari i~lem say1lmaz 11 denilmektedir. 

Bankalar Kanunu 96. maddesinde; 

"l - Bankolor d1~1ndaki mali kurulu~lar1n kurulu~ 

ve faaliyetleri bu kanuna tabi degildir. 

2 - Bu kurumlarin kurulu~larina, faaliyetlerine, 

organlar1na, tasfiyelerine, Turk Ticaret Kanununun ve di

ger mevzuatin ~eke ili~kin hUkUmlerine tabi olup olmayaca

gi Bakanlar Kurulunca dUzenlenir. DUzenleme d1~1 kalan hu

suslarda; Turk Ticaret Kanunu ve ilgili kanun hokUmleri 

uygulan1r 11 denilmektedir. Bu maddeyle ~zel finans kurumla

rina hitabe~ ~ek ~ekilmesi imkani taninmak istenmi~tir. 

tcra Ifla5 Kanununun 167-176. maddeleri arasinda 

kombiyo senetleri hakk1nda 5zel takip usulleri dUzenlen

mi~tir. Doloy1s1yla ~ek hamili gene! tokip usullerini kul

lanacag1 gibi, isterse bu kanundaki 5zel takip usullerini 

kullanabilecektir. 

Turk Ceza Kanunu a~1s1ndan ~ek resmi evraktir. ~ek

te tahrifat veya sahtekarlik, T.C.K. resmi evrakta sahte

karlik hUkUmlerine tabi olarak TCK.nun 342 ve 339. madde

leri uygulanmaktadir. Ayrica ~ekin talimato ayk1r1 olarak 

doldurulmasi durumunda TCK. 509. moddesi uygulanmaktadir. 
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~ek, Damga Vergisinden muaftir. Fakat kredi aracina 

donU~tUrUldUgU takdirde, kanuna kor~1 hile nedeniyle damgo 

vergisi muaf iyetinden yararlanmamas1 ve cezali olarak alin

masi hUkmU Damga Vergisi Kanununda dUzenlenmi§tir._ 

2.3. TORK TtCARET KANUNU t~tNDE ~EKtN GENEL DURUMU 

2.3.1. Ticari Senet (Kambiyo Senedi) Olarak ~ek 

~ek, mevzuatimizda TUrk Ticaret Kanunundaki dUzen

leme ~ekli itibariyle Kiymetli Evrok niteligine sahip bir 

Kambiyo Senedidir. Turk Ticaret Kanunu U~UncU kitab1 gene! 

olarak Kiymetli Evraklar1 dUzenlemi~, dordUncU f as1lda TTK 

582-735. maddelerinde ise Bono, Poli~e ve ~EK'i "Kambiyo 

Senetleri" ba~ligi altinda toplami~tir. Eski Ticaret Kanu

numuzda bunlar 11 Senedat-1 Ticariye" adi alt1nda dUzenlen

diginden bugUn bu senetlere 11 Ticari Senet 11 lerde denilmek .... 

tedir. Nitekim, TTK. nun 692-735. moddelerinde ~ek ile il

gili hukumler ayrica dUzenlenmi§tir. 

Bir kambiyo senedi olan ~ek, diger kambiyo senetle

ri gibi, kanunen bir emre yaz1l1 senet, bir para senedi, 

bir tedavUl ve odeme aracidir. Emre yazili senet olmasin

dan dolayi lehdarin isminden sonra 11 nama yaz1lid1r 11
, "emre 

degildir" gibi ibarelerin konmas1 gerekmektedir. Bu ibare

leri i~ermeyen bir ~ek ise emre yazili sayilmakta ve ona 

gore i§lem gormektedir. Poli~e ve Bono gibi diger kambiyo 

senetlerinden farkli olarok, ~ek h6miline olarak yazila

bilmektedir (TTK. m. 593 ve 690)~ Ayr1ca, Kambiyo Senetle

ri i~inde ~ek, ~ok kisa olan ibraz sUresi gozonUne al1n1r

sa daha ~ok bir odeme aracidir. Bu husus ~ekin farkl1 hU

kUmler i~inde dUzenlenmesi sonucunu ortaya ~1kartmi~t1r. 

Kambiyo Senedi oldn ~ek, konunda belirtilen ~ekil 

ve ~artlarda ancak bir banka Uzerine ~ekilebilmektedir. 
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Ayrico ibrozinda odenecek bir senettir. Bu hususlor mevzu

at1m1za gore ~ekteki asli unsurlardir. Boylece Mevzuati

mizdaki asli unsurlarindan hareketle ~ekin; ancak bir bon

ka Uzerine ke~ide ve kanunla tayin edilen ~ekilde tanzim 

olunobilir., ibrozinda odenecek bir ticari (kombiyo) senet

dir (8) ~eklinde bir tan1m1n1 yopmok mUmkUndUr. 

~ekte ili~kililer 0~1s1ndan U~ taraf vardir. ~eki 

tanzim edene ke~ideci, Uzerine ~ek dUzenlenene, ~eki tah

si l edecek ki~iye lehdar veyo hamil, odeyecek olana muho

tap denilmektedir. Turk Hukukunda muhotap daima bir bonka

dir. 

2.3.2. Cek Cekmek !~in Gerekli Olan ~artlar 

Turk Hukuku 1 na gore ~ekler ancak bir banka Uzerine 

~ekilebilmektedir. Bankadan ba~ka . ki~i Uzerine ~ek ~ekil

mesi, ~ekin ge~erliligini bozmaz, oncak boyle bir ~ek ha

vole hUkmUnU ta~ir (TTK. m. 694). Herkes tarafindan bir 

banka Uzerine ~ek ~ekilemez. ~ek ~ekebilmek i~in iki ~ar

tin ger~ekle~mesi gerekmektedir (TTK. m. 695). 

llk olorak, bir kimsenin bir bonka Uzerine ~ek ~e

kebilmesi i~in banko nezdinde bir kor~1l1k (provizyon) 

bulundurmas1 gerekir. Bu kar~1l1k bankaya yot1r1lm1~ bir 

meblag olabilecegi gibi banko torof 1ndon ~ek ke~ide edecek 

ki~iye, ~ek ile tosarrufu mU~kun olorak a~t1g1 kredi veyo 

mevcut kredi s1n1r1 ge~erli kar~1lig1 te~kil etmektedir. 

~ek bankoda bulunon bir olocagi temsil eder. 

1kinci ~art ise, mevcut kar~1l1k Uzerine ~ek ke~ide 

ederek odemelerinin bu ~ekilde yopilabilecegi hususundo 

ke~ideci ile rnuhatap orasindo o~ik ya do dolayl1 (zimni) 

bir onla~monin bulunmasi gerekmektedir. Diger bir iradeyle, 

(8) KALPSOZ, T. ; 11 Hukuki Yonden ~ek", 1ktisadi ve Hukuki 
Yonden ~ek, TUrkiye Bankalar Birligi Yoyinlari, No:32, 
Ankara 968, s. 54. 
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hesobin 0;1lmas1;la bonkan1n ~ek defteri vermesi veyo 

a~ikca bir onla~ma yop1lmas1 yahut bankanin ke~ide edilen 

~ekleri Hdemesi (dolayl1 arlla~ma) ke~ideci ile banka ora

s1nda anla~manin mevcudiyeti ;eklinde yorumlonmak~aJ1r 

(9). Bu konuda Ticaret Kanunumuzun 695/l maddesinde, bon

kanin bir ki~iye ~ek karnesi vermesi holinde bu anla~ma 

var say1l1r denmektedir. Anla1man1n olmad1~1 durumda muha

top Hdeme yapmoyabilir. Ancak . Hdememe nedeniyle mUracaat 

haklar1 (10) doOmaktadir. Bu hususlar TTK. no gHre ~ekte 

mecburi unsurlor olmomaklo birlikte ~ekin ge;erlili~i Uze

rine bir etki yapmazlar. Yani bonkada kar~1l~1 olmayan bir 

kimsenin keiide etti~i ~ek, diger (~ekil ~artlar1) ~artla

r1 ta~1d161 sUrece ;ek niteli§i to~1maktad1r. Ancok kar~1-

l1a1 olmadan ve bir anla~ma yap1lmadan ~ek ke~ide eden 

kimse, kar~1l1ks1z ~ek ke~ide etmi~ say1lacag1ndan, su~ 

unsuru te~kil edecek ve aleyhinde konuni takibot yoluno 

gidilecektir. Muhatap kar~1l1C1n kismen-ki o zarnan kismen 

odeme yapar- yada tamamen almas1 durumunda odeme ile yU

kUmlUdUr. Aks1 halde ke~ideciye karii sorumlu durumo du~

mektedir. 

2.3.3. Cekte ~ekil ~artlari 

Ticaret Kanunumuzun 692. maddesinde bir senedin ~ek 

say1labilmesi i~in gerekli ~ekil ~ortlor1 dUzenlenmi~tir. 

Buna gore ~ekte bulunmasi zorunlu unsuriar ; 

2.3.3.l. "CEK" kelimesi (TTK. m. 692/1) 

~ek tanzim edilirken "~ek" kelimesi metnin i~inde 

mutlaka bulunmal1d1r. ~ek, TUrk~e 1 den ba~ka bir dilde yo

z1l1yorsa, o dilde ~ek kar~1l1~1 olarak kullanilan keli

meyi ta§1mal1d1r. ~ek kelimesinin metnin i~inde bulunmay1p 

(9) Bu konudo bok1n1z; POROY, R.; 0.9.e., s. 271; KALPSUZ, 
T.; a.g.e., s. 41. 

{lO)MUracaat hakki; hamilin ~ek bedelinin Hdenmemesi duru
munda, ~ek UstUnde imzas1 olanlardon ~denmeyen miktari 
talep etmesidir. Bu konuda geni~ bilgi i~in bak1n1z; 
Hamilin mUracaat hakki, s. 48. 
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sonradan <iekin bir kenarJ.na 11 c;ek 11
, "bu bir <iektir 11 gibi 

ibarelerin konulmasi ~ekin ge<ierliligini bozar (11). 

2 . 3 . 3 . 2 . Kay 1 t s 1 z v e 7J a r t s 1 z be 1 i r l i b i r m·e b lag 1 n 

odenmesi (TTK. m. 692/2) 

~ekte kayitsJ.z ve ~9rtsiz belirli bir meblagin 

odenmesi emri {havalesi) bL1unmo1idir. ~ek, kesin bir ode

me em.i;-i - "odeyiniz" gibi ta~1molid1r. Yoksa 11 faturan1n 
I 

all.nmasi kar~iliginda odeyiniz 11 gibi buna benzer ~artlorla 

~ek dUzenlenemez (12). ~ekin yasal olarak belirli miktar 

paray1 gostermesi gerekir, meblag ~ekin ~e~itli yerlerinde 

yazili olupta bunlar arasinda bir fork var ise yaziyla ya

zilmi~ olan miktor dikkate alinir. ~ayet her ikiside ya

ziyla veya rokamla yazilmi~ ise, bunlar arasinda en oz 

olan miktar 11 muayyen miktar 11 olarak kabul edilir. ~ekler 

gorUldUgUnde odenecek senetler oldugundon faiz ~art edile

mez. Sayet boyle bir ~art ·konulmu~sa c;ek ge<;erlidir ama 

faiz yazilmami~ kabul edilir. 

2.3.3.3. Muhatabin Adi ve Soyadi (TTK. m. 692/3) 

Ticaret Kanunumuzun 694. maddesinde 11 Turkiye'.de 

odenecek <ieklerde muhotap olarak oncak bir banka gosteri

lebi lir 11 denilmektedir. Yani ~ek ancak bir banka Uzerine 

~ekilebilir. Ticaret Kanuriumuz "Banko" yi tan1mlom1~, Ban

kalar Kanunu hUkUmlerine tobi olon mUesseseler (13) denil

mi~tir. Muhatap ancak bir banka olobilecegine gore,·banka

lor tUzel ki~ilige sohip ve esas itibariyle anonim ortak

lik ~eklinde kurulduklarindan, ad ve soyadlari degil tica

ret unvanlari vardir. Bunun i<;in kanunda 11 muhotabin odi ve 
I 

{11) KOCA1MAMOGLU, S.; a.g.e., s. 139. 
(12) Ibid. 

(13) 3182 sayili Bank~lar Konununun 5 ve 6. maddelerinde 
hongi mUesseselerin TUrkiye'de Bankacilikla ug~a~a
bileceklerini dUzenlemi~tir. 
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soyad1 11 yerine, 11 ticaret Unvan1 11 demek diger hUkUmlerle 

daha uyumlu olurdu (14). Ancak bugUnki §ekliyle bile bu 

hUkUm bu anlamda anla~1lmal1d1r. Dolayisiyla ~ekin, banka

nin ad1n1 veya Unvan1n1 ta§imasi asli §ekil §Ortlarindan 

biridir. 

2.3.3.4. Odeme Yeri (TTK. m. 692/4) 

1 
~ekte odeme yerinin gosterilmesi zorunlu degildir. 

Odeme yerinin gosterilmemesi durumunda muhatabin ad1n1n 

yaninda gosterilen yer odeme yeri sayilir. 11 Muhatabin adi 

ve soyadi yaninda birden fazlo yer gosterildigi tokdirde 

~ek, ilk gosterilen yerde odenir. Boyle bir sarahat ve 

ba§ka bir kayit do mevcud degilse ~ek, muhatabin i~ merke

zinin bulundugu yerde odenir 11 (TTK. m. 693/2). Yani c;ekte 

hi~ odeme yeri gosterilmese dahi senet ;ek niteligini kay

betmemekte, muhatabin i§ merkezinde odenmek Uzere ke§ide 

edilmi~ say1lmaktad1r. Ayrica Ticaret ~anunumuza gore ~ek

ler, muhatab1n ikametgoh1nda veya ba~ka bir yerde U~UncU 

bir §Ohl.s tarafindan odenmek Uzere ke~ide edilebilirler. 

Ancak U~UncU §Ohsin bir banka olmasi §Ortt1r (TTK. m. 699). 

2.3.3.5. Ke3ide GUnU ve Yeri (TTK. m. 692/5) 

~ekte ke§ide tarihinin bulunmasi esasli ve zorunlu 

bir §ekil §Ortidir. ~ekte ibraz sUresinin ba§lang1c1nin 

tesbiti bak1m1ndan ke~ide tarihi onem ta§imaktadir. Ke~ide 

tarihi yaz1lmam1~ ~ekler ge~erli degildir. Buna kar~in ke

~ide yerinin gosterilmesi ~art degildir. Boyle durumda ke

~idecinin ad1n1n yaninda bulunan yer ke§ide yeri say1l1r 

(TTK. m. 693/3). Ancak burada do bir yer gosterilmemi~se 

senet c;ek olarak gec;erli sayilmaz (TTK. m. 693/1). 

(14) POROY, R.; a.g.e., s. 256. 
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2.3.3.6. Ke~idecinin imzasi (TTK. m. 692/6) 

~ekte ke~idecinin imzas1n1n bulunmasi zorunlu bir 

§ekil §art1d1r. Ke1idecinin bizzat el yaz1s1yla imzalamasi 

gerekmektedir. Muhur veya buna benzer bir ara~la imza 

at1lmas1 ~eki hUkUmsUz kilar. ~ekte ke~idecinin imzasi ~ek 

metninin altina, genellikle sag tarafa at1l1r. ~ekin on 

yUzUnde ba§ka bir tarafa at1lan imza oval vereni ve ~ekin 

arka yUzUne atilan imza ise cirantayi ilgilendirir. 

Ticaret Kanunumuzda ~ekin §ekil §Ortlari ile ilgili 

unsurlor bu §ekilde dUzenlenmi§tir. Ayrico 3167 soy1l1 ~ek 

Yosos1n1n 3. maddesinde ~ek kornelerinin ancok bonkolor 

torafindan bos1lacag1 veya bast1r1locog1 ve her ~ek yapra

ginda nelerin yaz1lacag1 dUzenlenmi§tir. Buno gore ~ek 

yaprag1n1n UstUne hesabin bulundugu banko §Ubesinin adi ve 

ke1idecinin h~sop numaros1n1n yaz1lmas1 ongorUlmU§tUr 

(m.3, f.l ve Z). Bu durumun Ticaret Kanununun ~eklerle il

gili §ekil §Ortlarina ayrica ekler olupturup olu§turmad1g1 

belirtilmemi1tir. An~ok 3167 say1l1 kanunla ilgili T.C. 

Merkez Bankas1n1n 1 nolu Tebliginde yeni ~ek yopraklari 

ile ilgili a~iklamada bulunulmu1 1 3 Nisan 1986 tarihine 

kador eski ~ek yapraklar1na ke§idecinin hesap numorosi ve 

muhatap bankanin §Ubesinin od1n1n yaz1lmas1 ko§uluyla kul

lan1labilecegini belirtmi§tir (15). Bu §Crtlara uymayan 

senedi ~ek olarak kabul edip odeme yapon banka su~ i§lemi§ 

say1lacak ve ~ek yasas1n1n 15. moddesine gore cezaland1r1-

lacaklar1 belirtilmi§tir. ~eklerin §ek~l §Ortlar1 konusun

da, ~ekin ke~ide yeri ve ke1ide tarihi dohil Turk Ticaret 

Konununda yer clan ~ekin ~ekline ili§kin diger unsurlorda 

gozonUnde bulundurulocokt1r (1 Nolu Teblig m.2,I bendi). 

Dolay1s1yla bu durumun ~eklerle ilgili Ticaret Kanununda 

say1lan §ekil §Ortlariyla birlikte ele ol1nmas1 gerekmek

tedir. 

(15) l Nolu Teblig Ge~ici madde. 
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T.T.K. nun dUzenledigi §ekil §Ortlorino uygun bir 

~ek ornegi (16) : 

Turk Liras1 (2) 

(Rokornla) 

Ke§ide gUnU ve yeri 

......... Bankasina (3) 

oderne yeri (4) 

( 5) 

1 § bu ~ekin ( l) ibrazinda .......... 'a veya emr ine 

yolniz ................ Turk Liros1 (2) odeyiniz. 

TORKiYE ....... BANKASI 
( ~) . . . . . . . . § ube si 

(~) Hesap No: ..... 

1 - ~ek kelimesi, 

2 - Kay1ts1z ve §artsiz belli bir meblag, 

3 - Muhatabin odi ve soyad1, 

4 - Odeme yeri, 

5 Ke§ide gUnU ve yeri, 

6 Ke§idecinin imzosi, 

!rnza (6) 

(~) Bu §Ortlar TTK ~ekle ilgili §ekil §Ortlar1nda bulunma

mokla berober, 3167 say1l1 konunla ilgili T.C. Merkez 

'Bankasi l nolu Tebliginde, Banko §Ubesinin ad1n1n ve 

ke§idecinin hesap numarnsinin ~ekte yaz1lmos1 ko§ulu 

9etir1lrr.i~tir. 

(16) POROY, R.; o.g.e., s. 292. 
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2.3.4. ~ekin ~ekil ~artlar1n1n Ozellikleri 

2.3.4.l. Vade ve lbraz SUreleri 

i) Vade 

~ek bir odeme aroc1 oldugu i~in vode soz konusu 

degildir. ~ek gorUldUgUnde odenir (TTK m. 707). ~ayet ~ek 1 e 

vade veya bu nitelikte olan bir kay1t (ibroz1ndan 10 gUn 

sonra gibi) konulursa r;ekin ge~erliligi bozulmaz fakat bu 

kay1t veya vade yoz1lmom1§ say1l1r. Dolay1s1yla t;ek gorUl

dUgUnde yoni muhotaba ibroz1nda odenecektir. 

~eklerde vode ile ilgili olorok Uzerinde durulmas1 

gereken diger bir husus ise, uygulamodo dUzenlendigi ger

r;ek gUnden doha ileri bir tarihli r;ek ke§ide edilmektedir. 

Bu §ekilde bi~ nevi vadeli r;ek dUzenlenmi§ olmaktodir. 

Boyle bir ~ek; Ticaret Kanunundo sayilon ;ekil §Ortlarin

dan ke§ide tarihini to§1d1g1 i~in ve bunun gerr;ege uygun 

o 1 up o lmod ig 1 onemli o lmad1g1ndan r;ekin ger;er liligi Uzerinde 

bir etki yapmaz. Fokot r;ekte vode soz konusu olmoyacagin

dan Ticaret Konununun 707/2 moddesinde 11 ke§ide gUnU olarok 

gosterilen gUnden once odenmek i~in ibraz olunan bir r;ek 

ibraz gUnU odenir 11 hUkmU koyularak bu ;ekilde uygulamayi 

onlemeye ~al1§1lm1§t1r. Ayr1co 3167 soy1l1 ~ek Yososinda, 

vadeden once ibraz edilipte kor§1l1ks1z olan r;eklerle il

gili olarok kor;1l1ks1z ;ek ke§ide etmek s~r;u ile ke§ide

cinin cezolond1r1locag1 hUkmU getirilmi§ti~. Doloy1s1ylo 

eski kanundaki doland1r1c1l1k sur;unun olu§up olu;mad1g1n1n 

oro§t1r1lmas1na bak1lmoks1z1n dogrudan kar§1l1ks1z <$ek ke

§ide sur;undan i§lem yap1lacakt1r. Bu yosadan evvel, banka

lar kendilerine ibraz edilen bu vadeli ~ekleri, vodesinin 

gelmedgini ve vadesinde ibraz edilmesini isteyerek bir ol

r;Ude sanki ke;ideciyi korumu§ oluyorlard1. Bu yasoyla, 

bonkalara bu konuda ~e§itli yUkUmlUlUkler getirilmi§tir. 
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ii) lbraz SUreleri 

~ekin bir odeme oraci olmosi doloyisiylo ibroz sU

releri kisa olorak dUzenlenmi§tir. Fokot ke§ide ve odeme 

yerlerinin forkli yerler olobilmesi goz onUne olinorok ib

roz sUreleride forkli olarak dUzenlenmi§tir. Ticoret Kanu

nunun 708. maddesinde ibroz sUreleri §U §ekilde belirtil

mi§tir: 

"Bir <;ek ke~ide edildigi yerde odenecekse on gUn, 

ke§ide edildigi yerden ba~ko bir yerde odenecekse bir ay 

i<;inde muhotoba ibraz edilmelidir. 

Odenecegi memleketten ba§ka bir memlekette ke§ide 

edilen <;ek, ke§ide yeri ile odeme yeri ayni kitada ise bir 

ay ve ayri kitolorda ise U~ oy i~erisinde muhotaba ibroz 

edilmelidir. 

Bu bakimdan bir Avrupa memleketinde ~ekilipte Akde

niz 'de sahili bulunon bir memlekette odenecek olan ve bil

mukobele Akdeniz'de sahili olon bir memlekette <;ekip bir 

Avrupa memleketinde odenmesi lozim gelen <;ekler ayni kito

da ke§ide edilmi§ ve odenmesi ~art kilinmi§ soyilir. 

Yukardo yozili mUddetler, <;ekte ke~ide gUnU olorak 

gosterilen tarihten itibaren i~lemeye bo§lor 11
• 

86 moddeden de anla§ild1g1 gibi ~ekte U<; tip ibraz 

sUresi vardir ; 

l - Ayni yerde ke§ide ve Hdenecek <;eklerde ibroz 

sUresi 10 gUndUr. 

2 - ~ek ke§ide edildigi yerden ba§ka bir yerd~ veyo 

oyni kitada fakat ba§ka bir memlekette odenecekse, ibraz 

sUresi 1 oydir. Avrupa ve Akdeniz Ulkeleri ayn1 kitado 
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3 - Ayni kitolordo ke§ide edilip odenecek ;eklerde 

ibroz sUresi U; oydir. 

Ayrica ;ek, takvimleri farkli olan iki yer arasin

da ;ekildigi takdirde; ke~ide gUnU, odeme yerindeki tokvi

min gUnUne irca olunur (TTK. m. 709). Bu hukumlede bu ko

nuda ~ikabilecek sorunlar onlenilmi§ olmaktadir. 

2 .3.4.2. ~ekte Lehdar 

~ekler, hamiline, emre ve name yazili olorok dUzen

lenebilirler (TTK. m. 697). Emre yazili kaydiylo veya bu 

kayit olmodan belirli bir kimseye odenmek Uzere ke§ide 

edilen c;eklere 11 Emre yazili" <;ek denir. 11 Emre yazili de

gildir11 kaydix-lo veya buna benzer bir kay1tla belirli bir 

kimseye odenmek Uzere ke~ide edilen c;eklere 11 nama yazili 11 

c;ek denir. Ac;ik olarak kimin lehine odenecegi yazilmayan 

ve sadece 11 hamiline 11 ibaresi yozili <;eklere liamiline yazi

li c;ek denir. Aslinda c;eklerde lehdarin gosterilmesi zo

runlulugu yoktur. lehdarin gosterilmemesi <;ekin gec;erlili

gine etki yopmaz. Kanundo, kimin lehine ke~ide edildigi 

gosterilmemi~ olon bir <;ekin, homiline yazili <;ek olorak 

i~lem gerecegi belirtilmi~tir. Ayrica belirli bir kimsenin 

lehine dUzenlendigi halde, hemen sonra 11 veya hamiline 11 

ibaresi veya buno benzer bo~ka bir ifadenin kullanilmosiy

la ke~ide olunan c;ek, hamiline yozili c;ek soyilmaktadir. 

~ekte lehdar, ke§idecinin kendiside olabilir. Yani 

ke~ideci kendi emrine ;ek dUzenleyebilir (TTK. m. 730 yol

lamasiyla m. 585). 
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2.3.5. ~ekte Devir 

~eklerin devri, tedavUl §ekli bak1m1ndan diger kam

biyo senetleriyle farkl1l1klar gosterir. Genel olarak, ~ek 

nama dUzenlenmi§Se devri, devir beyan1 ve ~ekin teslimiyle 

olur. ~ayet ~ek emre yaz1l1 dUzenlenmi§Se sadece ~ekin 

teslimiyle devredilir. 

2.3.5.1. ~ekte Ciro TUrleri ve ~ekli 

Ciro k1ymetli evraktan dogan haklarin ba§kas1na de

vir anlam1na gelen bir kelimedir (17). ~eklerde sadece 

temlik ve tahsil cirosu yopilabilir. Rehin cirosu yapilo

maz. Kise sUreli bir odeme oraci olon ~ekin teminat ama

c1yla rehin cirosu yap1lmas1 Ticaret Kanunumuzdo dUzenlen

memi§tir (TTK. m. 730). Temlik cirosu ile ~eki ba§kasina 

devreden ki§i_(cironta), ~ekten dogan haklar1n1n tUmUnU 

ciro ettigi k£§iye (h6mil'e) devretmi§ olur. Normal ciro 

Temlik cirosudur ve cironta tarofindan " ..... yo veyo em

rine odeyiniz" veya " ...... yo ciro edilmi§tir" §eklinde 

<;ekin arkasina yazip imzolayarok <;eki yeni homile teslim 

ederek devretmi§ olur. Tahsil cirosunda ise mUlkiyet dev

redilemez sadece tahsil edilmesi i~in ciro edilen ki§iye 

yetki verir. Genellikle bonkalara tahsil amoc1yla verilen 

<;ekler bu §ekilde ciro edilirler. Bu §ekilde ciro yap1l1r

ken muhakkak "Tahsil i<;indir 11 veya benzer bir ibarenin ya

z1lmas1 gerekir. 

~eklerde ayr1ca §ekil itibariyle, TTK. m. 730/6 

yollamasiyla, tam ciro ve beyaz ciro yapilabilir (TTK. 

m. 595 ve 596). Tam ciroda, ciro edilen ki§inin odi ve so

yad1 yazilarak odeme emri verilir ve imzalonir. ~ekin, le

hine devredilen ki§inin ad1n1n ve soyad1n1n yaz1lmas1 ci

ronun tam olmas1 i~in yeterli gorUlmektedir. Beyoz ciroda 

(0~1k ciro) ise, homilin isminin yoz1lmas1no gerek yoktur, 

(17) KOCA1MAMOGLU, S.; o.g.e., s. 128. 
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sadece ciranto torof1ndon imzolanmas1 yeterlidir. 

Circler muhakkak <;ekin orkas1na yap1lmal1d1r. ~ayet 

burado yer kolmami§SO 11 olonj 11 denilen ve <;eke eklenen bir 

kagit Uzerine de yopilabilir. ~ekin yUzUne atilon bir imza 

kanunen oval say1lmoktad1r. Aval, muhatap haricinde, U<;Un

cU bir kimse torofindon verilen, c;ekin Uzerindeki miktarin 

odenmesinqe teminat (kefil) niteligi t0§1maktodir. ~ekler

de muhotap oval veremez (TTK. m. 706). 

2.3.5.2. Clronun ~ortlari ve Yap1lmos1 

Cironun, kay1ts1z ve §Orts1z olmas1 gerekir. ~ayet 

ciro, §Ortloro bogli tutulmu~sa bunlor yaz1lmam1§ say1l

maktad1r (TTK. m. 701/1). Kismi ciro ve muhotobin yapmi§ 

oldugu ciro b6t1ld1r (TTK. m. 701/2). Hamiline yoz1l1 ci

ro, beyaz ciro hUkmUndedir (TTK. m. 701/3). Cironun koy1t

s1z ve §Ortsiz olmas1n1n nedeni <;ekin serbest<;e tedavUlUnU 

saglomok amocino yoneliktir. Yaln1z ~ekin dUzenlenmesi s1-

ros1nda ke§ideci taraf indan cironun yap1lmos1n1 onleyici 

kayit konulobilmektedir. Ke§idecinin, lehdorin emrine dU

zenledigi c;eke 11 emre yoz1l1 degildir 11 veya 11 namo yaz1l1-

d1r11 gibi kay1t konmas1 c;ekin ciro yap1lmas1n1 onleyici 

bir etki yapor. ~UnkU, name yaz1l1 <;ekler ciro yoluylo 

devredilemezler. Bu durum sodece <;ekin dUzenlenmesinde ke

§ideciye verilmi§ bir hok olup bunun sonucunda homil <;eki 

ciro yoluylo devredemez. 

Muhatobin yapacagi ciro b6t1l soy1lmaktod1r. Muho

tap lehindeki ciro yalniz makbuz hukmUndedir; meger ki, 

muhatabin birden fazla §Ubesi olupda ciro, <;ekin Uzerine 

c;ekildigi §Ubeden ba§ka bir §Ube Uzerine yaz1lm1§ bulunsun 

(TTK. m. 701/4). Kanundan do anla§1ld1g1 gibi, bu durumun 

tek istisnosi, cironun muhatap bankanin ba§ka bir §Ubesine 

yap1lmas1d1r. Muhatobin (hesabin bulundugu §Ube) ba§ka bir 

§Ubesine ibraz edilen c;ekler, hesobin bulundugu §Ubeden 
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provizyon alinarak ve muhatap §Ube Uzerine ciro edilerek, 

homile c;ek bedeli odenmektedir. 

Ciro, ke§ideci veyo c;ekten dolayi borc;lu oldnlardan 

herhangi biri lehinede yapilabilmektedir. Bu kimseler c;eki 

yeniden ciro edebilirler (TTK. m. 700/3). Yani muhatap di

§J.nda ke§ideci ve diger borc;lular c;eki ciro edebilmekte

dirler. 

Ac;ikc;a, 11 Emre yaz1l1 11 kaydiyla veya bu ~ayit olma

dan muayyen bir kimse lehine odenmesi §Ort k1l1nan bir c;ek 

ciro ve teslim yoluyla devredilebilir (TTK. m. 700/1). 

<;unkU 11 Emre yazili degildir 11 ibaresi konulmadan yani nama 

yazili c;ekler dJ.§J.nda kalan c;ekler "emre yazilidir" §ek

linde bir ibare yazilmasa dahi emre yazili c;ek sayilaca

gindan ciro ve teslim yoluyla devredilebilmektedir. Fakat 

"Emre yazili ~egildir 11 kayd.iyla veya buna benzer bir ka

y1tla muayyen-bir kimse lehine odenmesi §art kilinan bir 

c;ek, ancak alacagin temliki yoluyla devredilebilir ve bu 

devir, alacagin temlikinin hukuki neticelerini dogurur~ 

(TTK. m. 700/2). Boyle bir c;ekin yoni name yaz1l1 bir c;e

kin devri ancak noterden veya ayrica dUzenlenecek bir 

temlik beyaniyla {mektubuyla) beraber c;ekin teslimini ge

rektirecektir. 

Hamile yazili bir c;ek Uzerine yap1lon bir ciro, ci

rantayi, mUracaat hakkina doir hukumler geregince mesul 

kilorso do senedin mahiyetini degi~tirerek onu emre yaz1l1 

bir c;ek haline getirmez (TTK. m. 703). Yani hamiline yaz1-

l1 bir c;ekin cirosu c;ekin niteliginde bir degi§me yorotma

yacogJ. gibi ciro belirli bir ki§iyi gostermi~ olsa bile 

emre yazili c;ek niteligi kazandirmaz (18). Sodece b~ ciro

yu yapan ki§i, c;ek bedelinin odenecegine dair teminot ver

mi§ ve yUkUmluluk oltino girmi§ demektir. Konundon do on-

(18) KOCAiMAMO~LU, S.; a.g.e., s. 144. 
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10~1locog1 gibi ~ek bedelinin odenmemesi durumundo h8milin, 

kendisine (cirantoyo) mUrocoot hokk1 dogobilecektir. 

Protestonun ~ekilmesinden veyo oyn1 mohiyette bir 

tesbitten yohut ibroz mUddetinin ge~mesinden sonro yop1lon 

bir ciro, oncok olocag1n temliki hUkmUnde tutulur ve boyle 

bir temlikin neticelerini dogurur (TTK. m. 705/1). Protes

tonun ~ekilmesinden sonra ve ibroz sUresinin ge~mesinden 

sonro ciro yop1lomoz, yop1l1rso bile normal ciro soy1lmo

yocokt1r. Bu durumda Bor~lor Konunu'nun Alocog1n Temliki 

hUkUmlerine tobi olocokt1r. Ayn1 mohiyette bir tespitten 

sonro yeni muhatop torof 1ndon ibroz gUnUde gosterilerek 

~ekin Uzerine yaz1lm1~ clan torihli bir beyondan yoda ta

kes odas1na vaktinde ibraz edildigi halde odenmedigini 

gosteren bir me§ruhattan sonra yop1lan ciro do olocog1n 

devri, temlik hUkmUne tobidir (19). Aksi sobit oluncayo 

kodar torihsiz bir ciro, protestonun veyo oyn1 mohiyette 

bir tespitin yap1lmas1ndan ya do ibroz sUresinin ge~mesin

den once yop1lm1§ soy1l1r (TTK. m. 705/2). 

2.3.6. ~ekte Odeme ve Odemeden Ka~1nmo 

2.3.6.l. ~ekte Odeme 

~ekler gorUldUgUnde odenecek senetler olup muhotoba 

ibroz edilmesiyle odenirler. odeme i~in kanunen ge~erli 

ibraz sUresi i;inde, m~hataba ibraz edilmelidir. ~ek ibra

z1nda odeneceginden, ibroz sUresi henUz gelmemi§ yoni vo

deli olorak dUzenlenmi§ ~eklerde ibrazinda odenir. 1broz 

sUresi ge~tikten sonra §oyet ke§ideci ~ekten caymom1§so, 

muhatop torof1ndan odenmesi mUmkUndUr. 

~ekin ibroz1 oncak bir i§gUnUnde yop1lobilir (TTK. 

m. 728). Dolay1s1yla ibroz sUresinin son gUnU bir totil 

(19) KOCA1MAMOGLU, S.; o.g.e., s. 145. 
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(veyo Boyrom gUnUne) rostlorso, ibroz sUresi totili tokip 

eden ilk i~ gUnUne kodor uzot1lm1§ olur. ~ekin, bonkoyo 

degilde, bir tokes odos1no ibroz1do, odeme i~in ibroz ye

rine ge;mektedir (TTK. m. 710). ~ekin kor~1l1g1n1n kismen 

yodo tomomen olmosi durumundo muhotop ~ekin ibroz1ndo he

soptoki kor~1l1g1 odemekle yUkUmlUdUr. ~ek muhotob1n (he

sob1n bulundugu bonko §Ubesi) bo§ko bir ~ubesine ibroz 

edilebilir. Boyle bir durumdo hesobin bulundugu banko §U

besi di§indaki ~ubeler, hesob1n bulundugu §Ubeden proviz

yon (kor~1l1k) isteyerek odeme yoporlor. Muhotobo ibroz 

edilen §Oyet emre yoz1l1 bir ;ek ise, muhotop odeme yopmo

don evvel ciro silsilesini incelemeli ve ~ekte gorUlen 

me§rU homilin ;eki kendisine ibraz eden olup olmad1g1n1 

tespit etmelidir. Bunun i~inde kimlik tespiti yopmol1d1r. 

Ticoret Konunumuzun 713. moddesinde bu konuylo ilgili ola

rok, 11 Cirosu kobil bir ~eki odeyen muhotop, cirolorin oro

s1nda muntozo~ bir tesUlsUlUn mevcut olup olmad1g1n1 ince

lemeye mecbur--ise de cironto imzolor1n1n s1hhotini tohkike 

mecbur degildir 11 denilmektedir. Muhotop, bu durumdo imzo

lori incelemeye mecbur degildir. 

~ek normal olorak me§rU homil olon herhongi bir ki

~iye nokden odenir. Fokot uygulomodo gUvenlik ve koloylik 

ihtiyocindon boz1 ozel odeme ~ekilleri meydono gelmi~tir 

(20). Ticoret Konunumuz bu ozel durumlor i~in ancok bir 

bankaya odenebilen ~ekleri yoni ;izgili ~ekleri, oyr1ca 

nakden odenmesi yasaklanan mohsup ~eklerini dUzenlemi~tir. 

Bunlarin ozelliklerinden daha once ~ek ~e§itlerinden boh

settigimizden burado sodece odemeleriyle ilgili hukumlere 

deginmekle yetinecegiz. 

Ticaret Konununun 716. moddesi ~izgili ~eklerin 

odenmesiyle ilgili hukumleri duzenlemi§tir. Gene! olorak 

;izilen bir ~ek, muhatap tarofindan ancak bir bonkoyo veya 

( 2 0) POROY, R. ; o. g. e., s. 2 7 9. 
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Muhatabin bir mU§terisine (21) odenebilir. Hususi olarak 

csizilen bir <;rek, muhatap tarafindan ancak adi gosterilen 

bankaya veya bu banka muhatap ise onun mU§terisine odene

bilir. Hususi olarak ;izilen ;ekte gosterilen banka~ bede

lin tahsili i§ini diger bir bankoya birakobilir (TTK. m. 

716/l). ~ek ister genel, ister hususi ~izgili olsun bir 

bonko csizgili <;reki ancak mU§terilerinden veya diger bir 

bankadon iktisap edebilir. Boyle bir ;eki ancak sozU edi

len kimseler hesabina tahsil edebilir (TTK. m. 716/2).~ek 

iki defa hususi olorok csizilebilir. Birden fazla hususi 

olarak ~izilmi§ ise muhatobin bu ~eki odemeye mezun olmo

si i~in ~ekin ikiden fazla ~izilmemi§ olmosi ve ;izgiler

den birinin ~ekin bir takes odasi tarafindan tahsil edile

bilmesi maksadi ile yop1lm1§ olmasi §Orttir (TTK. m.716/3). 

Aksi halde, muhatabin ~eki odemeye yetkisi olmayacoktir. 

~izgili ;eklerle ilgili bu hUkUmlere ayk1r1 horeket eden 

muhotap, ~ek ~edelini O§mamok Uzere, hasil olon zorordon 

sorumlu olocoktir (TTK. m. 716/4). 

Turk Ticoret Konununun 717. moddesine gore, bir <;re

kin ke§idecisi ya do homili taraf indon ~ekin enine yatik 

olarak 11 hesoba gecsirilecektir 11 kayd1n1 veya buno benzer 

bir ibareyi yozorak <;rekin nakden odenmesini onleyebilmek

tedir. Bu durumda, muhotop tarofindan ancak hesobo olacok 

koyd1, takes ya do hesop nokli suretiyle koyden odenebil

mektedir. Bu koyitlar odeme yerine ge<;rmektedir. 11 Hesabo 

ge;irilecektir" kayd1n1n csizilmesi hUkUmsUzdUr. Bu kayda 

rogmen kanundo belirtilen hukumlere uymoyon yani nokden 

odeme yapon muhotap, <;rekin bedelini O§momak Uzere hos1l 

olon zorardan sorumludur. 

Hesobo gecsirilmek Uzere ~ekilen bir ~ekin homili, 

muhotap if las etmi§ veya odemelerini tatil etmi§ veyahut 

aleyhinde yopilon herhangi bir icra takibi semeresiz kol-

(21) "MU~teri 11 kelimesinden doha once bankaca taninan ve 
bonko ile arosindo devaml1 bir i~ ili~kisi olan kim
selerin anlo§1lmas1 gerekir. 
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mi§so, ~ek bedelini nokden odemesini muhotopton isteyebi

lecegi gibi, bu isteginin kobul edilmemesi holinde mUroco

ot hokk1n1 kullonobilecektir (TTK. m. 718). 

2.3.6.2. Odemeden Koxinmo ve Homilin Murocoot 

Hoklor1 

~ek homilinin ibroz suresi i;inde muhatoba ibraz 

ettigi ;ekin odenmemesi durumunda, k2sm1 odeme durumunda 

(geri kolon k2sm1 i;in), ;ekte imzas1 bulunon (mUrocoot 

bor;lulori; ke§ideci, cirantolor, ovolistler) ki~ilerden 

birine, birko;1no veyo hepsine birden mUrocoot hokki vor

d1r. As1l bor;lu ke§idecidir, oncok kor§1l1g1 oldugu hol

de ;ek bedelinin odenmemesi durumunda doho sonro ke§ide

cinin muhotobo rUcu hakki vord1r. ~ek homilinin odeme 

i;in mUrocoot ettigi herhongi bir bor~lunun bedeli odeme

si durumuylo ~omil durumuno ge~er. Ancok kendisinin butun 

mUrocoot bor~I~lor1no degil, sadece ciro silsilesinde 

kendisinden once gelenlere mUrocoat hokk1 vord1r. Ticaret 

Kanununun 730. moddesinin poli~ele~e cit hukumler~ yopt1g1 

yollamayla ilgili 591, 597, 638 ve 639. moddelerinden an

la§1lacag1 gibi, ke§ideciden bo§loyorok, ciro silsilesinde 

yer clan her cironto ve ovolistin, kendisinden sonro ge

lenlere kar§1, ~ek bedelinin odenmesiyle yUkUmlU oldugu, 

kendisinden once gelenlere kor§1 ise boyle bir yUkUmluluk

leri bulunmod1g1 neticesine var1yoruz (22). 

~ekin odenmemesi Ve kism1 odeme durumundon bo§kO 

TTK. m. 718'deki hukum geregince, hesobo ge;irilmek Uzere 

;ekilen bir ;ekin homili, muhatobin if las ve odemelerini 

tatil etmesi veyo aleyhine yapilon bir icro takibinin se

meresiz kolmas1 durumundo, nakden odeme i~in yapt1g1 tale

bin sonu;suz kolmosiylo mUrocoot hokki dogmoktodir. Ayr1co 

TTK 719. maddesine gore, muhotobo hesoba ge;irilmek Uzere 

(22) KALPSOZ, T.; o.g.e., s. 99. 
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~ekilen bir ~ekin h6mili, muhotob1n ~ek bedelini koy1ts1z 

ve §Ortsiz olocok olorak hesoba ge~irmekten ka~1nmas1 ve

ya tokes odas1n1n ~ekin, homilin bor~lor1na mahsup edil

mek kobiliyetine haiz olmod1g1n1 beyan etmesiyle mUracaat 

hokki dogmoktod1r. 

TTK 720. moddesine gore, homil mUrocoot hokk1n1 

kullonobilmesi i~in, sUresinde ibraz ettigi ~ekin odenme

mi~ oldugunu belirli ~ekillerle tesbiti yoni belgelemesi 

gerekmektedir. Bu tesbit; 

l - Resmi bir vesiko ile (protesto), 

2 - Muhatop tarafindon, ibraz gUnUde gosterilmek 

suretiyle ~ekin Uzerine yoz1lm1~ olon tarihli bir beyanlo, 

3 - Bir tokes odos1n1n, ~ek voktinde teslim edildi

gi holde odenmedigini tesbit eden tarihli bir beyaniyla 

yap1lmaktod1r. 

H6mil, mUracoot hakk1n1n dogmas1 i~in gerekli olon 

hollerden birinin olmos1ylo ve TTK 720. moddesinde soy1lon 

bu ~ekillerden biriyle tespit edilmesiyle mUracoot hakk1n1 

kullonobilmektedir. 

MUrocoot hokk1n1n kullon1lmas1 sonucu homilin, mU

rocoot yolu ile sorumlulordan isteyebilecegi meblog TTK 

722. maddesinde dUzenlenmi~tir. Buno gore H6mil; 

1 - ~ekin odenmemi~ olon bedelini (23), 

2 - lbroz gUnUnden itiboren % 10 fazini, 

(23) Ayr1co TTK 695/3 moddesine gore ke§ideci homile ~ekin 
kor~1l1ks1z kalon kism1n1n %5 1 ini odemekle yUkUmlUdUr. 
Burodo iloveten 3167 say1l1 ~ek Konununun 10. moddesi 
uyorinca muhotob1n her ~ek yopragi i~in 20.000 n. 
odeme yUkUmlUlUgU getirilmi~tir. Dolay1s1yla muhatap 
bonkadon bunu clan homil bu meblag1 bedelden dU~ecek
tir. 
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3 - Protestonun veya buna muadil olan tesbitin ve 

gonderilen ihbarnamelerin masroflor1 ile diger masraflor, 

4 - ~ek bedelinin binde U~UnU O.§momak U~ere komis

yon Ucreti isteyecektir. 

RUcu 1 ya rnaruz kalon ki.§i ise oyn1 .§ekilde kendisin

den once gelen rnUrocoat bor~lulorino bo.§vurma hakkino so

hiptir. 

2.3.7. ~eklerle ilgili Diger Baz1 HUkUmler 

2.3.7.l. Sahte ve Tahrif Edilmii ~ek 

Sohte ve tohrif edilmi.§ ~eklerle ilgili TTK. 724. 

moddesi ~oyle demektedir. 11 Sohte veyo tohrif edilmi.§ bir 

~eki odemi.§ o!mosindan dogan zaror muhotabo cit olur; me

ger ki, senet{~ ke.§ideci olorok gosterilen kimseye kendi

sine birokilon ~ek defterini iyi soklomami~ olmosi gibi 

bir kusurun isnodi mUmkUn olsun 11
• Bu hUkUmderi de onlo.§ilo

cag1 gibi, muhatabin sahte veya tohrif edilmi.§ bir ~eki 

odeme~inin sorumlulug~ kendisine oittir. Konundo oyrico, 

ke.§idecinin kendisine ~verilen ~ek defterini iyi soklamami.§ 

olmas1 durumunda, muhotabin bunu ispot etmesiyle sorumlu

lukton kurtulocag1 belirtilrni§tir. Muhotap bu durumda ~ek 

bedelini hamile odeyecektir, fakot daha sonra ke.§ideciye 

rUcu etme hakk1 vordir. Bunundo tek .§Orti muhatabin, ke§i

decinin kusurunu isbat etmesidir yani isbot yUkUmlUlUgU 

muhotaba aittir. 

Kanunda oyrica, ke§idecinin ~ek defterini iyi sak

lomami.§ olmas1 11 gibi bir kusur 11 denilmektedir. Bundan an

la~1lrnas1 gereken, ke.§idecinin sadece ~ek defterini iyi 

soklamamaktan dolay1 sorumlu olacog1 degil, buna benzer 

kusurlor1n1n olmas1 ve muhotabin bunu ispotiylo oyn1 so

rumluluga girecegidir. Ayrico, sahte ve tohrif edilmi§ 
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~eklerden bohsedilirken, ke§idecinin kusurundon koynokla

non haller olarak dUzenlenmi§tir. Bu durumda kotU niyetli 

bir ki§i tarofindan sahte olarok bas1lm1§ bir ~ekin kulla

n1lmos1nda ke§idecinin hi~ bir kusurunun olmayacog1 ve do

lay1s1yla kendisine hi~bir sorumlulugun yUklenemeyecegi 

a~1kt1r. Burado muhatab1n odemeleri yapmodan evvel kendi

sine ibraz edilen ~ekleri incelemekle yukumlulugu vord1r. 

Bu §ekilde dogocak zorardan kendisi sorumlu olocakt1r. 

Sohte ve tahrif edilmi§ ~ek kullonanlar hokkindo Turk Cezo 

Konununun 349. moddesine gore resmi evrokto sohtekarl1k 

kopsom1no gireceginden, bu konun hukumleri uygulon1r. 

2.3.7.2. ~ekten Caymo 

Gene! olorak ke§ideci ibraz sUresi i~inde verdigi 

~ekten coyomaz. ~ekten coymo, oncak ibraz mUddeti ge~tik

ten sonra hUkUm ifade eder (TTK m. 711/1). Ke§ideci, ib

raz mUddeti gi~tikten sonra ~ekten coymom11sa muhatop, ib

roz mUddetinin ge~mesinden sonro dohi ~eki odeyebilir 

(TTK. m. 711/2). ~ekin,ke1ideciriin r~zos1 di§indo elinden 

~2kmos1 sozkonusu olobilir. Ke~ideci, ~ekin kendisinin ve

yo U~UncU bir kimsenin elinden rizos1 olmoks1z1n ~ikm1§ 

oldugu iddiosindo ise muhotab1 ~eki odemekten men edebi

lir (TTK. m. 711/3). Burodo ~ekten coymodon ~ok odemenin 

yop1lmos1n1n durdurulmosi sozkonusu olmoktodir. Ke§ideci

nin odemeyi durdurmos1 i~in muhotobo bo§VUrmos1 holinde, 

muhotap, hamil ile ke1ideci orosindaki onlo1mazl1g1n ~o

zUmlenmesine kodar veya mohkemeye bo§Vurulmu§ ise mahkeme 

karor1na kodar ~ek bedelini bloke edecektir. 

~ekin tedavUle ~ikar1lmas1ndan sonra ke1idecinin 

olUmU veyo medeni hoklor1n1 kullanma ehliyetini koybetmesi 

yohut iflas1 ~ekin muteberligine halel getirmez (TTK. m. 

712). Kanun hUkmUnden onla11lacog1 gibi boyle durumlarda 

~ek ge~erliligini sUrdUrmekte ve odemenin durdurulmas1 gi

bi bir durum sozkonusu olmamoktodir. Muhatop, boyle durum

lordo ~eki homiline odemekle yUkUmlUdUr. 
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2.3.7.3. ~ekin Birden Fazla NUsha Olarak Tanzim 

Edilmesi 

Ticaret Kanununun 725. maddesine gore ~eklerin bir

den fazla nUshalor holinde tanzim edilebilmesi i~in; 

1 - Hamiline yaz1l1 olmamosi, 

2 - Bir memlekette ke§ide edilipde diger bir memle

kette veya ayni memleketin deniza§1r1 bir kisminda odenme

si §Orti olmasi, 

3 - Veyahut ayni bir memleketin deniz 0§1r1 olan 

ayni kisminda veya muhtelif kis1mlar1ndn ke§ide edilip 

odenmesi §Ort olan ~ek, birbirinin oyni olarak muhtelif 

nUshalar halinde ke§ide olunobilir. 

Hamile_yaz1l1 ~eklerin bundon istisna olmasi, koy

bolma ve ~ali~ma gibi tehlikelere kor§1 bir tedbir amocina 

yoneliktir. Ayni kanuna gore, birden fazla dUzenlenen nUs

hala~in arko orkoya gelen siro numarolar1yla gosterilmesi 

gerektigi, oksi tokdirde her nUshan1n ayri bir ~ek say1la

cog1 belirtilmi§tir. TTK m. 656 daki (TTK m. 730 yolloma

s1yla) poli~edeki nUsholaro cit hukumler ~eklerde de uygu

lon1r. Buna gore, nUshalordan birinin odenmesiyle diger 

nUshalardon dogan haklar ge~ersiz olmoktodir. 

2.3.7.4. Yabanci Memleket Parasiyla Odenecek ~e~ 

~ekin odeme yerinde rayici olmayan bir para ile 

odenmesi §Ort konulmu§ ise bedeli, ~ekin ibraz gUnUndeki 

kiymetine gore o memleket porasiylo odenebilir. 1broz Uze

rine odenmedigi takdirde, hamil, ~ek bedelinin dilerse ib

raz dilerse odeme gUnlerindeki rayice gore memleket para

siyla odenmesini isteyebilir (TTK. m. 714/1). 
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Kanuni royici olmayan paranin kiymeti odeme yerin

deki ticari teamUllere gore tayin olunur. Bununla beraber 

ke~ideci, odenecek meblagin ~ekte yaz1l1 muayyen bir rayi

ce gore hesap olunmas1n1 ~art ko~abilir (TTK. m. 714/2). 

Ke~ideci, odemenin muayyen bir para ile yap1lmas1n1 ~art 

ko~mU§ ise (aynen odeme §art1) ilk iki fikra hUkUmleri bu 

durumda uygulanmaz (TTK. m. 714/3). 

~ek bedeli, ke§ideci ve odeme memleketlerinde ayni 

adi ta§iyan ve fakat degerleri birbirinden farkli olan pa

ra ile gosterilmi§se, ' odeme yerindeki para kasdedilmi§ sa

yilir (TTK. m. 714/4). 

2.3.7.5. ~ekte Zamana§imi 

Hamilin, cirantaloro, ke§ideci ve diger ~ek bor~lu

larina kar~i hoiz oldugu mUracaat hakki, ibraz mUddetinin 

bitiminden itTboren alti ay ge;mekle zaman a~imina ugrar 

(TTK. m. 726/1). Bu hUkme gore, hamilin sUresinde ibraz 

ettigi ;ekin muhatap tarafindan odenmemesi halinde, bunu 

belgelendirmek §Ortiyla ~ek bor~lularina kar§1 dove a~ma 

hakk1n1, ibraz sUresinin bitiminden itibaren alti ay i~in

de kullanmalidir. Aksi takdirde zamana§imina ugroyarak ha

milin dove hakki ortadan kolkmaktadir. 

~ek bor~lulorindan birinin digerine kar§i sahip ol

dugu dove hakki ise ~eki kendi istegi ile odedigi veya ~e

kin dav~ yolu ile kendisine kar~i ileri sUrUldUgU tarihten 

itibaren olti oy ge~mekle zaman 0§1m1na ugrar. (TTK. m. 

726/2). Bu sure i;erisinde hakk1n1 kullanmal1d1r. 

2.3.7.6. ~ekte Poli~e Hukumlerine Yapilan Yollamalar 

Turk Ticaret Kanunu, Kambiyo Senetlerinden olan ~ek 

ile ilgili temel dUzenlemeleri yapmi§tir. Bunun di§inda 
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kalan baz1 hukumlerde poli~e hukumlerine yollama yapmi§ ve 

aynen ;eklerde de uygulanacag1n1 belirtmi§tir. Poli~e hU

kUmlerine yapilan yollamalar TTK. 730. maddesinde 21 bend 

halinde say1lm1§t1r. 

2.4. 3167 SAYILI ~EK YASASI VE T.C. MERKEZ BANKASI 1 NOLU 

TEBLiG!NlN I~IGINDA ~EK UYGULAMASININ ALDIGI ~EK!L 

2.4.l. Yeni Mevzuatin Olu~turulmasinda Etkili Olan 

Faktarler ve Getirdigi Yenilikler 

Ticaret Kanunumuzda ~ekle ilgili dOzenlemelerin uy

gulamada yetersiz kalmas1, ~ekle ilgili Ticaret Kanunundan 

ayr1 olarak yeni dUzenlemelerin yap1lmas1n1 gerektirmi§

tir. Bu gerekliligin sonucu 3167 say1l1 11 ~ekle Odemelerin 

DUzenlenmesi ve ~ek Hamillerinin Korunmasi Hakkindaki Ka

nun11 ad1 altinda yeni bir dUzenleme yap1lm1§ ve 3 Nisan 

1985 tarihinde Resmi Gazetede yayimlanarak yUrUrlUge gir

mi§tir. Kanunu 1, 2, 4, 5 ve 16. maddeleri ile ge;ici mad

desi yayim tarihinden itibaren, diger maddelerinde 3 Ekim 

1985 tarihinden itibaren yUrUrlUge girmesi ongorUlmU§tUr. 

Ticaret Kanunundaki ~ekle ilgili hukumler, temel 

hUkUmler olma ozelligini korumakla beraber 3167 say1l1 ~ek 

Kanunu Ticaret Kanununu tamamlayici bir nitelik ta§1makta

d1r. 3167 sayil1 Kanununun birinci maddesinde 11 Bu kanunda 

hokum bulunmayan hallerde gene! hukumler kullan1lir 11 diye

rek, Ticaret Kanununun hUkUmlerinin uygulonacagi belirtil

mi§tir. Dolayisiyla, 3167 say1l1 Kanun Ticoret Konunundon 

sonraki kanun olmas1 ve ozel olarak ;2kart1lan bir kanun 

olmas1ndan otUrU oncelikle bu kanundaki hukumler uygulana

cak fokat hokum bulunmayan hallerde Ticaret Kanunundaki 

hukomler uygulanacaktir. 
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1957 y1l1ndon beri uygulonon Ticoret Konununun uy

gulomodo yetersiz kolmos1, ~ek'e duyulan gUveni gittlk~e 

zoy1flatm1~ ve kullon1m1n1 etkileml~tlr. Bu yetersizlik 

~ekln kotUye kullan1lmos1n1 ve ~ek mekanlzmos1n1n i~leme

mesl sonucunu yorotm1~t1r. Ger~ekten de ; 

- Ki~ller, ger~ek kimliklerlni sokloyorak, hoyoli 

lsimlerle ~ekle i~leyen hesoplar o~tirarok, ~ekln kor~1-

l1ks1z ~ikmas1 durumunda, kor~1l1ks1z ~ek ke§ideslyle il

gili yopt1r1mlardan kurtuluyorlordi. 

- ~ek osil fonkslyonundan sopt1r1larak bir kredi 

orac1 olorok kullanilmaya bo§lanm1~t1. Bunun sebebi de, 

~ekin damga vergisinden muof olmos1 ve ~ekin odenmeme du

rumundo cezai yapt1r1m1n1nda do olmasidir .~ekln, kredi 

oroci olarok Bono'nun yerlni almos1 ~ekin kar§il1ks1z ol-
' mas1nda prote~toya ugramamosi, (genellikle bonko torof1n-

don ~ekin arkcis1no kor~1l1g1n1n olmad1g1 yaz1lorok h6mile 

verilmekte) ke§ldeclnln sadece o bankada soyg1nl1g1n1 yl

tlrmesi (kredl alma a~isindan) fokot diger bcinkalara bil

dirilmedlginden bo~ko bir bonkadon rohotliklo kredi olo

bi lmesinden de koynoklanmoktodir. 

- ~ekin kor§il1ks1z olmosi holinde, homil, ke§ide

ciye kor§1 korumosiz kalmoktoyd1. Kor~1l1ks1z ~ek ke§lde 

etmeyl ozel olorok cezolondiron konun yoktu. Turk Ceza Ko

nununun dolond1r1c1l1k hukumleri uygulonmaktoydi. Bu du

rumdo do ozellikle vodell ~eklerde, ke~ideci vodesi geldi

gi zoman kor§1l1g1n1 bulundurocog1n1 ve homlll dolandirmak 

kost1n1n olmod1g1n1 sovunarak cezadan kurtuluyordu. 

- Bankalar, yine ozellikle vadeli ~eklerde, vadeden 

once ibrazi halinde, vadesinde ibroz1n1 lsteyer~k odemeye

biliyordu. ~ayet kar§1l1g1 do yokso mU§terlsini (ke~ideci

yi) bir nevi korumu~ oluyor, ~ekin vadeslnde ibraz1n1 -

lstiyorlordi. 



56 

Bu ~ekilde ve buna benzer yalni~ uygulamalar, ~ekle 

ilgili yeni bir mevzuatin olu~turulmas1n1n gerekliliginde 

etkili olan faktorler olmu~tur. 

Yeni kanun, adindan do anla§1ld1g1 gibi, Hzellikle 

~ek homillerinin korunmasi hakkinda onlemler ve uygulona

cak yapt1r1mlar1 dUzenlemi~ ve ~ek kullan1m1 hakkinda do 

dUzenlemeler getirmi§tir. 

Vasa, bankalar a~isindan bir dizi yUkUmlUlUk getir

mi~ ve bankalarin sorumluluklar1n1 arttirmi§tir. <;ek kar

nesi verirken Hzen gostermeleri, kar~1l1g1n1n bulunmasi 

halinde odeme, kor~1l1g1n1n bulunmamosinda yapacaklori uy

gulamoyi ki bunlor ihtar, dUzeltmeye ~ogri, bildirim, yeni 

~ek karnesi vermemek, ke~idecinin elindeki ~ek kornesini 

geri almok gibi·yukumlulukleri kopsomaktadir. Ayrica kanu-

nu incelerken deginecegimiz ba~ka yukumlulukleri dUzenle-

mi ~tir. <;ek ~6nununun getirdigi diger bir temel yenilik 

ise ~ek homillerini koruma yonUnde kor~1l1ks1z ~ek ke~ide 

etmek sucunu oyri olorok (ozel olarok) dUzenlemesi ve mev- - -

zuot1m1zdo ilk defa "DUzeltme Hokk1 11 ni getirmi~ olmos1-

d1r (24). Kor~1l1ks1z ~eklerle ilgili bilgileri toplayip, 

bunlori diger bonkoloro duyurma a,1s1ndon T.C~ Merkez Bon

kos11noda gorevler yuklemi~tir. 

2.4.2. Yasanin Genel Yop1s1 

3167 sayili "~ekle Odemelerin DUzenlenmesi ve <;ek 

Hamillerinin Korunmosi Hakkindo Konun" kisaco ~ek yasas1-

n1n temel omoci "<;ek kullonim1n1n soglikl1 bir ~ekilde yU

rUtUlmesi ve ~ek homillerinin korunmos1 yonUnden gerekli 

tedbirleri almak olarok ifode 11 (25) edilebilir. Kanun, 

~eklerin nosil dUzenlenecegini, kimlere nasil verilecegi, 

(24) TEOMAN, O.; ek Yasas1 ve Getirdigi Yenilikler, lkti
sat Bankasi Yoyinlori 1 , oyis 98 , s. 7. 

(25) DONAY, S.; Son Degi~iklikler A~1s1ndon <;ek, l.Bos1, 
lstonbul 1986, s. 6. 
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kar§1l1ks1z c;ek ke§ide edenlere ve yUkUmluluklerine uyma

yan bankalara uygulanacak mUeyyideleri, bankalarin diger 

yUkUmluluklerini ne zaman ve ne §ekilde yapacaklar1n1 

ac;1klam1§t1r. Ayrica kar§1l1ks1z c;ek ke§ide etme su~unu 

ozel olarak dUzenlemi§ ve hukukumuzda ilk defa "DUzeltme 

Hakk1 11 ni getirmi§tir. 

Yosanin yay1m1ndon sonro T.C. Merkez Bankasi yoso

s1n1n, 3/3, 7, 9 ve 11. maddelerindeki hukumlerini (Bu 

maddeler, c;ek karnelerinin baski §ekline dair esaslorin 

Bankalar Birligi'nin gorU§U alinarak Merkez Bankas1 1 nca 

tespit edilmesi (m. 3/3), bankanin ihtar ile ilgili yUkUm

lUlUgUnU (m.7), Bildirme ve duyuru yUkUmlUlUgU (m.9), Mer

kez Bankas1 1 nca ilon edilecek hususlari (m.11) dUzenlemek

tedir) yerine getirerek once 24 EylUl 1985 tarihinde ~ek 

yasasina ili§kin 1 Nolu Tebligi yay1nlam1§t1r. Bu Tebligin 

kapsami 1. maddesinde §Oyle ac;1klanm1§t1r; 11 3167 say1l1 

Kanunun T.C. Merkez Bonkasina verdigi yetkiye istinoden 

c;ek karnelerinin baski §ekline ili§kin esoslar, c;ek karne

si verilen hesap sohiplerinin kimlikleri ile kismen veya 

tamamen odenmeyen c;ekler ic;in hesop sohibine gonderilecek 

ihtar mektubunun muhtevasi, c;ekleri odenmeyen hesop sahip

leri ile c;ek hesabi ac;mo ve c;ek ke§ide etme yosogi konu- · 

lanlor hokkinda bankolar ve T.C. Merkez Bankas1 1 nca yapi

lacok bildirim ve duyurular bu teblig hUkUmlerine tobidir". 

Bu tebligin hemen arkosindan 25 EylUl 1985 tarihin

de, <;;ek yasos1n1n 6. moddesindkki "hesaben tesviye" hUkmU 

ne istinaden T.C. Merkez Bankasi tarafindan 11 Bankolararas1 

Takes Odalari Merkezi Yonetmeligi" c;1kar1lm1§t1r. Bu konu

daki dUzenlemelere, sonraki bolUmde, Takes sistemini ince

lerken beraberce yer verecegiz. 

Buroda ~ek Yasasiyla ve T.C. Merkez Bankasi Teblig 

ile getirilen dUzenlemeler ona hatloriylo belirtilerek, 

bankalara ve ke§idecilere getirilen yUkUmlUlUkleri, bunla-
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re uymamanin cezai mUeyyideleri ve c;ek hamillerinin korun

mas1 konusunda onlemleri bir perspektif ic;inde gene! ola

rak belirtme yoluna gidecegiz. 

2.4.2.l. Bankolorin ~ekle i§leyecek Hesap Ac;mada 

ve <;ekin ~ekli Konusundoki YUkUmlUlUkleri 

<;ek Yasas1n1n, 2. moddesinde, "Bonkalar, c;ekle i§

leyecek hesap ac;arken, c;ek karnesi verirken ve bu. Konunlci 

kendilerine verilen gorev ve mUkellefiyetleri yerine ge

tirirken bu i§lemlerin gerektirdigi basiret ve itinay1 

gostermeye mecburdurlor" denilmektedir. Bankalar c;ek ile 

i§leyen hesap ac;arken gerekli ozeni gostereceklerdir. An

cak gUvendikleri, c;ek kullanmaya layik, c;evresinde iyi 

olorok taninan ki§ilere c;ek kornesi vermelidirler. Bu ka

nunla daho once kotU niyetli ki§ilerce hoyali isimlerle 

c;ek hesab1 ac;~lmos1 onlenmi§tir. Artik bonkalar mU§teri

lerinin kimlfaini tespit etmek zorundodir. Kredi verirken, 

nosil ozen gosteriyor ve ara§t1r1yorsa, c;ek hesab1 ac;ar

ken de oyni ozeni gostermelidirler. Ayrica c;ek kornesi ve

recekleri mU§terilerinin kimliklerini 3. maddenin son ben-· 

dine go~e T.C. Merkez Bankasi'na bildirmek zorundadirlar. 

Bankalar, mU§terilerinin kimliklerini belirle~ken, adres

lerini de tespit edeceklerdir. Bu husus yapilacak tebli

gatlarda onem to§1maktad1r. 

T.C. Merkez Bankasi tarafindan c;1kar1lan l nolu 

tebligin 3. maddesinde, c;ek karnesi verilen ki§ilerin kim

liklerinin bildiriminde, 

l - Gerc;ek ki§ilerde ad ve soyod; tUzel. ki§ilerde 

ticoret Unvon1, 

2· - Baba od1, 

3 - Degum yeri ve tarihi, 
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4 - Versa hesap sahibi tarafindan bildirilen vergi 

hesap numaros1,' 

5 - Adresi 

6 - ~ekle i§leyen hesobin bulundugu banko §Ubesinin 

7 - ~ekle i§leyen hesob1n numaros1n1, 

T.C. Merkez Bankos1 1 na bildirmek zorundadir. Doloy1s1yla 

bankalar bu bilgileri tespit etmekle yUkUmlUdUrler. 1 no

lu Teblig'de 11 Ek Mektup Ornegi 1 11 olarak bildirimde kul

lanilacak standart bir mektup Hrnegi dUzenlenmi§tir. Teb

ligin yine 3. maddesinde, bu bilgilerin bonka Gene! MUdUr

lUgUnce, ~eklerin hesap sahiplerine verildigi aylik donem

ler itiboriyle dUzenlenerek, oylik dHnemleri tokip eden 

oy sonuno kodor mektup ekinde T.C. Merkez Bonkosino gonde

rilmesi istenmi§tir. Bonkolorco, ~ekle i§leyen hesobin ko

pot1lmos1 veya hesop sahibinin kendi istegiyle iadesi gibi 

durumlordo do kimlik bildiriminin yop1lmos1 yUkUmlUlUgU 

getirilmi§tir. 

Ayrica Kanunun 10. moddesine gore bankolora, kismen 

veyo tamamen kar§1l1ks1z olsado her ~ek yaparogi i~in 

20.000 n. Hdeme yUkUmlUlUgU getirilmi§tir. Bu durum gozH

nUne al1n1rsa, bankolar1n ~ek karnesi verecegi ki§ileri ' 

iyi aro§t1rmos1n1n gerekliligi ortoya ~ikar. Kanun 20.000 

TL. kador bonkay1 kefil kobul etmek~edir. KU~Uk gibi gorU

len bu miktarin, kor§1l1ks1z ~eklerin ~ok olmasi durumun

do bankay1 buyuk bir yuk altina sokacag1 0~1kt1r (26). 

~ek Yosas1n1n 3. maddesinde, bonkalorin ~ek karne

lerinin her yoprag1na, ~ekle i§leyen hesab1n bulundugu §U

benin od1n1 ve ke§idecinin hesap numoras1n1 yazmalar1n1 

(26) Ibid., s. 8. 
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zorunlu tutmu~tur. Ayrica ~ek karnelerinin bankolar tara

findon basilocogi ve bostirilocogi belirtilmi~tir. ~ek 

kornelerinin boski ~ekli ile ilgili esaslar hakkinda, T.C. 

Merkez Bankasi gorevlendirilmi~, Merkez Bankaji do 1 nolu 

Tebligin 2. maddesinde bu esaslari dUzenlemi§tir (27). 

~ek ebatlari konusunda yeknesoklik getirilmesi ve 

~ek yaproklarinin adeti konusunun bankaya birakilmasi ye

rinde bir karardir. Banko iyi tonimadigi mU~terisine oz 

yaprakli bir karne vererek bir bakimo mU~terisini deneme 

safhasi saglayocaktir. !yi tanidigi ve gUvendigi mU§teri

sine de ~ok yaprakli ~ek kornesi verebilecektir. ~ek yap

roklarinin istenilen renkte ve desende bastirilabilmesi, 

hotta bankonin isterse ~ekin Uzerine resim veya emblem 

koyabilmesi rekobet ili§kisi bakimindan fayda soglayobi

lir. 

Ancak }. maddenin (f) bendinde, lehdarin imzasinin 

olinmasina imkon verecek bir iborenin konmosindan soze

di lmektedir. Burada omocin ne oldugu anla§ilamadgi gibi 

gerekli a~iklikta yoktur. 11 SozU edilen ibarenin konulmasi 

ile izlenen omo~, ~eki ciro yolu ile devralacak ki§inin 

gUvenini korumak doha a~ik bir soyleyi§le, ilk ciroyu ya

pan ki§inin ger~ekten ~eki ke§ideciden teslim clan ki§i 

oldugunu kanitlamak yada lehdarin ~eki yitirmesi halinde, 

bunu bulonlorin odeme i~in ibrazlar1n1 veya ~eki ciro et

melerini onlemek ise, bu omacin daho a~ik bir bi~imde di-

le getirilmesi gerekirdi 11 (28). ~ 

Ayrica, 2. maddenin {g) bendinde, ~ek yaprogina 

ke§idecinin odinin do yozilmosi belirtilmi§tir. Banko §U

besinin adinin ve ke§idecinin hesap numarosinin ~ek yap

ragino yazilmasi kanunun 3. moddesinde vardir. Ancak ko

nundo ke§idecinin adinin yozilmasi konusundo bir hukum 

(27) Bokiniz, 1 nolu Teblig, Ek: 2, modde 2 

(28) TEOMAN, o.; a.g.e., s. 10. 
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yoktur. Bu hususun kanundo do yer olmasi yerinde olurdu. 
11 Bununla beraber bankaloro 'basiret ve itina' yUkUmUnU ge

tiren 2. modde geregince ke§idecinin odinin yoz1lmos1 do 

bosiret ve itinon1n sonucu olorak kobul edilebilir 11 (29). 

Ke§idecinin ad1n1n yoz1lmos1, ~ek hamillerini korumo 0~1-

sindon do yorarl1d1r. Ciro yoluyla ~eki devrolon iyi ni

yetli homil, ~ekin ke§idecisinin kim oldugunu bilecek ve 

kimligi belli olmoyon ki§ilerin ke§ide ettigi ~eklerin pi

yasodo tedavUlUnU onleyecek bir husustur. 

~ek yoprog1no, ke§idecinin hesap numoras1 ve banko 

§Ubesinin od1n1n yoz1lmos1 TTK'nun 692. maddesinde ~ekler

le ilgili §ekil §Ortlor1no ek unsurlor olarok mi kabul 

edilecegi belirtilmemi§tir. Ancak l Nolu Tebligin 2. mod

desi (I) bendinden onla§ilon bu unsurlorin tomomloy1c1 ni

telikte olmos1d1r. Buno gore ~ek yaprog1ndo bu iki unsurun 

bulunmas1 gerekmektedir. 

Bonkalar, ~ek Yasosi 3. maddesindeki mUkellefiyet

lerini (~ekin bost1r1lmos1, §ekli, neleri i~erecegi, Mer

kez Bonkos1 1 na kimliklerin bildirimi) yerine getirmezler

se 15. maddeye gore 10.000 n. den 100.000 n.ye kadar para 

cezas1 hUkmolunur. Bonkolor tUzel ki§ilige sohip olduklo

rindon bu mUkellefiyetlerin yerine getirilmesi Banko Genel 

MUdUrlUgUnUn sorumlulu~undodir. Doloy1s1yla konundoki (3. 
moddesindeki) 11 Bonkolor 11 ifodesi Banko Genel MUdUrlUgU 

olorak anlo§1lmol1d1r. Ayrico 14. moddede, 11 Bu konuno gore 

~~ek bostirobilecek kurulu§lor d1§1ndo ~ek kornesi boson 

veyo bastiran.lar hokkindo Turk Ceza Konununun 323. moddesi 

uygulon1r 11 denilmektedir. Buno gore failler iki y1ldan be§ 

y1lo kador hapis ve 18.000 n. ile 180.000 n. kodar para 

cezas1 ile cezolond1r1l1rlor. 

( 2 9 ) DONA Y, S . ; a . g . e . , s . l 0 • 
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2.4.2.2. ~ek Kar§1l1klar1n1n Odenmesi ve Kar§1l1k

s1z ~eklerde Bankalarin YUkUmlUlUkleri 

i) ~ek Kar§1l1klar1n1n Odenmesi Durumunda 

Yukumlulukleri 

~ek Yasos1n1n 4. maddesi ibraz ve odeme ~eklini 

di..izenlemi§tir. ~ekle i§leyen hesabin bulundugu §Ube, ~ekin 

ibraz edildigi onda, ~ekin kor§1l1g1n1 odemek zorundodir. 

Kismen kor§ilik olmasi durumundo bu miktori odeyecektir. 

Bonkonin, ~ekle i§leyen hesobin bulundugu §Ube di§indaki 

bir §Ubesine ~ekin ibrazi halinde, pr~vizyon istemek sure

tiyle odeme (kismen kar§il1g1 olsa dahi) yap1locakt1r. Ka

nunda ibraz ve odeme ile ilgili bu htjsuslar oslindo T.T.K. 

ilgili hUkUmlerin tekraridir. Boylece kanun bu konudoki 

yonli§ uygulamaloro son vermi§ olmaktodir. Provizyon iste

mek suretiyle, ba§ko bir §Ubeye ait bir ~eki odemek, imzo 

denetimi 0~1si~dan sorunlar yarotacaktir (30). Telefonla 

irnzalarin sagl1kl1 olorok kontrolUnU yopmok zordur. Bozi 

kotUniyetli ki§ilerce sohte imzolorla bo§ka §Ubelerden pa

ra ~ekrne durumu soz konusu olabilir. Bu yUzden bankalorin 

~ek kornesi verirken gerekli ozeni gostermeleri gerekmek

tedir. Sahte ve tahrif edilmi~ bir ~eki odeyen banka dogo

cok zarordon sorumludur. 

Bonkalor kendilerine ibroz edilen ~eki odernekle yU

kUmlUdUr. ~oyet ~ekten coymo sozkonusu ise veya ke§ideci 

torof1ndon rnohkeme korar1yla odeme yasag1 konulmU§SO bonko 

~eki odememek zorundodir. Vodesinden once ibraz olunon 

~ekler ibrozinda odenecektir. Kanun, vadeli ~ek uygulamasi 

konusunda kesinlik getirmi§, ibraz edildigi ondo odenece

gini dUzenlemi§tir. Vadeli bir ~eki, ibrazinda (vadesinden 

once) odeyen banka, ke§ideciye kor§1 sorumlu olmoz. 

(30) DONAY, S.; o.g.e., s. 19; TEOMAN, O.; o.g.e., s. 12. 
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~ekin kar§1l1g1n1n kismen yada tamamen odenmemesi, 

banka §Ubesince provizyon istenmesi yUkUmlUlUklerini yap

mayan banka §Ubesine 15. maddedeki mUeyyide uygulan1r.Bu

na gore, yUkUmlUlUklerini yerine getirmeyen v~ya gecikti

ren banka hakk1nda 10.000 R'den 100.000 n.ye kadar para 

cezas1 uygulan1r. 

~ek kar§1l1g1n1n odenmemesi hakk1nda 5. madde, 
11 c;ekin Uzerinde yaz1l1 tutar1n kismen veya tamamen oden

meme sebebi c;ekin Uzerine yoz1lmak suretiyle homiline ge

ri verilir 11 demektedir. Banko c;ekin odenmeme sebebini, 

hatto c;ekten cayma dahi soz konusu ise bunu c;ekin Uzerine, 

ibraz tarihiyle beraber yozorok c;eki hamiline verecektir. 

Yoln1z bu durumda c;ekin homiline iadesi sorun yoratabile

ceginden (31) banka, 11 
••••••• bu durumda c;ekin arkas1na 

odedigi tutor1 yoz1p, yetkililerine imzolotocok, oyrico 

c;ek hamilinin hUviyetini saptay1p, bunun imzos1n1 kosa 

odeme fi~i Uzerine alacakt1r. ~ekin osl1n1n oncok c;ekin 

bir fotokopisinin ol1n1p, odeme fi§ine eklenmesinden son

ro homiline geri verilmesi uygun bir yontemdir 11 (32). Bu 

yUkUmlUlUgUnU yerine getirmeyen bankoya (hesab1n bulundu

gu veya c;ekin ibroz edildigi herhongi bir banko §Ubesi) 

15. moddeye gore para cezas1 hUkmolunur. 

ii) Kor~1l1ks1z ~eklerde Bonkolar1n YUkUmlUlUkleri 

~ekin kar~1l1g1n1n kismen veyo tomamen olmamos1 

halinde bonkaltj'.ra baz1 yUkUmlUlUkler getirilmi§tir. Banko 

bu durumu ke~ideciye ihtar etmekle yUkUmlUdUr. Bu konuda 

~ek Yasas1 7. maddesinde bonkan1n yUkUmlUlUgUnU belirtmi§ 

ve ihtar1n ic;ermesi gereken hususlar dUzenlenmi§tir. Buna 

gore, 11 Yeterli kar§1l1g1 olmod1g1 ic;in c;ekin kismen veyo 

(31) ~ikabilecek sorun ic;in bak1n1z ; DONAY, S.; a.g.e., 
s. 2 0. 

(32) TEOMAN, o.; a.g.e., s. 13. 
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tamomen odemeyen muhatap banka, hesap sahibinin kendisi

nin veya vekil ve temsilcilerinin elinde bulunan butun ~ek 

karnelerini aldigi bankalara geri vermesini, 8. madde hU

kUmleri geregince dUzeltme i~lemlerini yerine - ~etirmeden 

bir yil mUddet ile ~ek ke§ide edemeyecegini ve aksine dav

rani~larin cezai mUeyyideleri gerektirecegini, ibraz tari

hini izleyen on i~ gUnU i~inde, hesop sahibine iadeli ta

ahhutlU mektupla teblig etmek zorundad1r 11
• Ayrico Merkez 

Bankasi 1 nolu Teblig, 4. maddesinde ihtar mektubunun i~e

rigini dUzenlemi~tir. Buna gore ihtar mektubunun i~erigi 

ke~idecinin dUzeltme hakkinin bulunup bulunmadigina gore 

degi~mektedir. 

Hesap sahibinin dUzeltme hakki bulunmasi halinde 

banka §Ubelerince ihtar mektubunda, ~ekin; ke~ide tarihi, 

numarosi, ibraz tarihi, ibraz edildigi banka §Ubesi, tuta

ri, ke§ide edildigi banka ~ubesinin adi ve hesap numarasi, 

ibrazinda ve provizyonun alindiginda hesabin bakiyesi, 

kar~iliksiz koldigi miktor, homilin odi ve odresi yozilo

cak. Ayrica, ihtor mektubunun . tebligi torihinden itibaren 

yedi i~ gUnU i~inde hesap sahibinin kendisinin veya vekil 

ve temsilcilerinin elinde bulunan butun ~ek karnelerini 

aldigi bankalarin §Ubelerine geri vermesi, aksi taktirde 

ilgili bankalarin konuni mercilere ihbar zorunda kolocak

lari, dUzeltme hokkini kullanabilecegi, aksi halde ~ekin 

ibroz torihinden itibaren bir yil sure ile ~ek ke§ide 

edemeyecegini, aykiri davroni~lorin, kanunda ongorUlen 

cezoi mUeyyideleri gerektirecegi, hususlori hesop sohip- ~ 

lerine bildirilir. 

Ke§idecinin dUzeltme hakkinin bulunmosi halinde 

bu hokki, ~ekin kor~1l1ks1z kalan kismini, % 10 tozminoti 

ve gecikme faiziyle birlikte muhatop bonka §Ubesine veyo 

ilgili bankonin ba§ko bir §Ubesine kanunen ongorUlen sUre

de yotirorak kullanabilir. Bunun sonunda yeniden ~ek ke~i

de etme hakkini elde eder. ~ayet ke§idecinin dUzeltme hak-
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ki yoksa, ihtar mUktebu i~eriginde sadece "dUzeltme hakki

ni kullanabilecegi aksi halde ~ekin ibraz tarihinden iti

baren bir yil sure ile ~ek ke§ide edemeyecegi bildirimi 

di§inda diger bildirimler bulunocaktir. Bu hususun yerine, 

dUzeltme hakk1n1 (ayni §ekilde ve sUrede) kulland1g1 tak

dirde hamilin §ikayet hakkinin dogmayacagini bildirile

cektir. Dolayisiyla ke§ideci hakkinda kar§il1ks1z ~ek ke

§ide etmesi nedeniyle takibata girilmeyecektir. Burodaki, 

dUzeltme hakki, kor§iliksiz kolon kism1n1, %10 tazminoti 

ve gecikme faizini yat1rmas1d1r. Sonu~ta §eklen dUzeltme 

hakki degildir. Zararin kor§ilonmosi soz konusudur. Yoksa 

ke§ideci yeniden ~ek ke§ide etme hokk1n1 elde etmez. Sa

dece cezadon kurtulmas1n1 soglar. 

Kanundo belirtildigi gibi, ke§ideci, kor§1l1ks1z 

~ek ke§ide ettigi ando elindeki butun ~ek yopraklor1n1 mu

hotap bankoya iode etmek zorundodir. Ayni §ekilde §Oyet 

muhatop dl§lnao ba~ka bankaloro ait ~ekler versa onlari 

dahi geri vermek zorundadir. Fakot kanunda, dUzeltme hakki 

olan ve bu hokki kullanan ke§idecinin yeniden ~ek ke§ide 

edebilecegi belirtilmi§tir. Bu durumdo dUzeltme hokkini 

kullanon ke§ideciyede, ~ekleri iode etmesi zorunlulugunun 

getirilmesi sebebi onlo§ilomomoktodir. Boyle bir zorunlu

lugun olmomosi gerekirdi. 

' 
Ihtar mektubu ~ek hesab1n1n 0~1ld1g1 §Ube tarofin-

don ke~idecinin odresine iadeli taahhutlu olarak yop1lo

cokt1~~ Tebligin 4. moddesi son bendinde, muhotop §Ube di

§lnda bir §Ubeye ibraz edilen ve yeterli kar§iligin olma

mosi nedeniyle kismen veya tamomen odenmeyen ~ekler hak

kinda gerekli bilgiler, ~ekin ibroz edildigi §Ube torofin

don hesobin bulundugu §Ubeye bildirilerek, ihtor mektubu

nun gonderilmesinin soglonocog1n1 belirtmi§tir. ~oyet ke

§idecinin odresinde bir degi§me oldugu holde, odres degi

§ikligini bildirmedigi tokdirde, ~ek hesabi a~tirirken 

bildirdigi odrese ihtor yop1l1r ve ge~erli olur (1 Nolu 
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Teblig, 12. madde). Bu husus ~ek yososi uyorinca yopilacok 

butun ihtorlor i~inde ge~erlidir. 

Kar§iliksiz ~eklerle ilgili bu ~ekilde dUzenleme 

yopilarok hem kor§1l1ks1z ~ek ke~idecisinin, hem de homi

lin bundon dolayi zororo ugromos1n1n onlenmesi yoluno gi

dilmi §tir. 

Konunun 13. moddesi ihtora uymoyonlar, 15. madde

sinde ise ihtor yUkUmlUlUgUnU yerine getirmeyen banka hak

kinda uygulanacak mUeyyideleri dUzenlemi§tir. 1htor1 aldi

gi veyo olmi§ say1ld1g1 torihten itibaren yedi i§ gUnU 

i~erisinde ge~erli bir sebebe dayonmoks1z1n ~ekleri iode 

etmeyenlere, ilgili bankanin ihbor1 Uzerine 20.000 R.den 

200.000 R'ye kodar para cezasi verilir. Bu ihbari yapmoyan 

veya geciktiren bankaya 10.000 n.den 100.000 n.ye kodor 

para cezosi verilir. 7. Maddedeki ihtarla ilgili yUkUmlU

lUklerini yerlne getirmeyen bonka hakkindo ise 500.000 R. 
den 2.boo.000 n.ye kodor para cezas1 hukmolunur. 

2.4.2.3. DUzeltme Hakki 

~ek Yasas1n1n 8. maddesi DUzeltme Hakki bo§l1g1n1 

ta§imoktodir. Hukukumuzda ilk defo boyle bir dUzenleme ya

p1lm1§t1r. DUzeltme hokki, "kismen yo do tomamen kor§1l1k

s1z ~ikon bir ~ekin yosodo ongorUlen sUrede ke§ideci taro

f 1ndon hamil od1no bloke edilmek suretiyle odenerek sonra

don kor§1l1kl1 hale donU§tUrUlmesi ve boylece ke§idecinin 

bir yil sure ile yitirdigi ~ek ke§ide etme hokk1n1 yeniden 

kozonmosino yol a~an bir i~lem olorak tanimlanobilir(33). 

DUzeltme hokk1n1 kullonobilme ko~ullorini §U ~ekilde sira

loyobiliriz; 

1 - Ke§ideci kar~1l1ks1z ~ek tutar1n1 yatirmak zo

rundadir. ~ekin kismen veya tamamen kar~1l1ks1z kolmasi 

(33) TEOMAN, O.; a.g.e., s. 15. 
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onemli degildir. Kismen kor§1liks1z ise sodece bu miktori 

yotirmok zorundodir. 

2 - Kor§1l1ks1z kolon miktor homil adina muhatap 

bankayo yot1r1locaktir. Ke§ideci §Oyet ba§ka bir bonkaya 

yat1r1rsa bu durumdo haktan yorarlanom1yacakt1r. ~ek hangi 

banko Uzerine ke§ide edilmi§se, o bonkoya tevdi edilecek 

ve homil adino bloke edilecektir. Fakat ba§ko bir bonkaya, 

muhatoba havale §eklinde (hamil adina) yat1r1lmas1, ongo

rUlen sUrede muhatoba ula§masi §Ortiyla kabul edilir. 

3 - Ke§ideci, kor§il1ks1z kalan miktarin % lO'nunu 

tazminot olorak ve gecikme foizinide yatirmak zorundadir. 

Kanun ayrica bu konuda baz1 sinirlamalarda getir

mi§tir. Hesap sahibi ihtor mektubunu oldiktan sonro veya 

almi§ say1ld1g1 tarihten itibaren yedi i§ gUnU i~inde bu 

hakki kullanmok zorundadir. Diger bir sinirlamo ise, dU

zeltme hakkinin, kor§iliksiz ~ekin bankaya ibraz tarihini 

takip eden bir yil i~inde oncok· iki def-0 ~ullanilobilece

gidir. Bu s1n1rloma sodece ~ekin kar§1l1ks1z kald1g1 banka 

i~in degil, bUtUn bonkolar i~indir. Yoni ke§idecinin bir 

yil i~inde, farkli bankalar Uzerine ke§ide edilmi§ kor§i

l1ks1z ~eRlere istinoden kullond1g1 iki dUzeltme hakki, o 

yil i~in bir doha dUzeltme hokk1n1 kullonmos1n1 engelle

yecektir. 

DUzeltme hokkini kanuna uygun §ekilde kullonon ke

§ideci yeniden ~ek ke§ide etmek hakkini elde eder. Bu hak

k1 kullanmayan ke§ideci bir yil sUreyle ~ek ke§ide edemez. 

Ayrica 9. moddeye gore T.C. Merkez Bonkasinin bu konuda 

diger bankaloro yapacag1 duyuruya tokiben, bankalorco bir 

yil sUreyle ~ek .karnesi verilmeyecegi gibi ~ekle i§leyen 

hesapto a~ilmoyacaktir. 

Kanun dUzeltme hokkinin ancak bir yil i~inde iki 
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defa kullanabilecegini belirtmi~tir. Bu durumda ke§ideci

nin ayni gUn ikiden fazla ~ekinin kar~1l1ks1z kalmas1 du

rumunda dUzeltmme hakki olmayacaktir. Ancak belirtilen su

re i~inde kar§il1ks1z miktari, % 10 tazminat ve gecikme 

faizini homil odina muhatap bankoya yat1rmas1, hamilin ~i

kayet hakk1n1 onleyecektir. Fakat bu durumda ke§ideci yine 

bir yil sUreyle ~ek ke~ide edemeyecek, ~ekle i~leyen hesap 

a~t1ramoyocakt1r. 

Konunun, 8. moddesinde belirtilen dUzeltme i~lemi 

yap1lmad1g1 halde, bir y1ll1k sUre i~inde ~ek ke~ide eden

ler 13. moddenin 2. bendine gore, U~ aydan alti ayo kadar 

hopis ve 20.000 R'den 200.000 R'ye kadar para cezasi ile 

cezaland1r1l1rlor. 

DUzeltme hakk1n1n, bu ~ekilde dUzenlenmesi, ~ek ho

millerinin zarara ugramas1n1 onlemek ve zororlarin kor~1-

lonmos1na yo~eliktir. Burado temel sorun, yasoda belirti

len miktorlorin odenmesidir ve bu odemenin ke~ideci taro

f indan veya U~UncU bir ki~i tarofindon yop1lmas1n1n onemi 

yoktur (34). Kimin tarofindon odenirse odensin, ke~ideci 

hakkinda kanuni takibatta yapilmoyocaktir. 

2.4.2.4. T.C. Merkez Bankasino Bildirim Yukumlulugu 

Bonkalar, kar~1l1ks1z ~ek ke~ide edenleri Merkez 

Bankasino bildirmek zorundodir. Bu konu Konunun 9. madde

sinde dUzenlenmi~tir; "Muhotap banka, yeterli kor~1l1g1 

olmad1g1 i~in ~ekin odenmedigini ve hesap sahibi hakkinda 

gereken bilgileri, T.C. Merkez Bankasina bildirir. Bildir

me, hesap sahibinin dUzeltme hakki yok ise, ~ekin ibraz 

tarihinden; dUzeltme hokki var ise, dUzeltme sUresi sona 

erdigi tarihten itibaren on i~ gUnU i~inde yap1l1r. T.C. 
Merkez Bankasi, durumu en fazla 30 i~ gUnU i~inde banka

lara duyurur. 

( 34 ) DONA Y, S . ; a . g . e . , s . 3 8 . 
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T.C. Merkez Bankas1n1n duyurusuna ~ube tarafindan 

ittila ve herholde duyuru tarihini takip eden onbe~inci 

gUnUn bitiminden itibaren, bir yil sUre ile hesap sahibi

ne veya vekil ve mUmessillerine ~ek karnesi v~iilme~ ve 

c;ekle i§leyecek hesap ac;1lmaz 11
• Bankalar bu bildirimi c;e

kin kar~1l1g1n1n olmamasi nedeniyle odenmemesi halinde ya

pacaklardir. Yasal nedenlerle ~ekin odenmemesi veya odene 

memesi durumundo bildirim yap1lmoyocokt1r. Bankolor, hesap 

sahibinin kimligi ile diger bilgileride bildireceklerdir. 

Bu konuda l Nolu Tebligin 5. maddesi ac;1kl1k getirmi~, 

Tebligin sonunda "Mektup ornegi 2" yi dUzenlemi!jtir. Buno 

gore dUzenlenecek mektupla bildirim yap1lacakt1r. 

Tebligin 5. maddesinde bildirim gorevi muhatap ban

ko §Ubesine verilmi~tir. Bu bildirim konun tarafindan bir 

sUreyede baglanmi§tir. Bu sure, hesap bahibinin dUzeltme 

hakk1n1n olup olmad1g1na gore degi~mektedir. Hesap sahibi

nin dUzeltme hakki yok ise c;ekin ibraz tarihinden itibaren 

on i~gUnU i~inde bildirilecektir. ~ayet hesap sahibinin 

dUzeltme hakki var ise bu hokkin kullon1lmos1n1 beklemek 

gerekecektir. Kanundo hesap sohibinin dUzeltme sUresi yedi 

i~ gUnU olarak belirtilmi~tir (m.8). Bu durumda yedi i~ 

gUnUnUn bitiminden itiboren on i~ gUnU i~inde bildirim ya

p1locakt1r. GorUlUyor ki, dUzeltme hakk1n1n kullanilmosiy

lo bile Merkez Bonkasi'na bildirim yapilmok zorunlulugu 

kolkmomoktodir. Kor§iliksiz c;ek ke§ide edenler hakkindo 

bilgilerin bir tek merkezde toplonmosi ve burodan bankola

ro duyuruda bulunulmasi, kar~1l1ks1z ~ek ke~idesiyle mUco

dele edilmesini kolayla~t1racokt1r. DUzeltme hakk1n1n bir 

yil ic;inde iki defa kullanilabilecegi kanunda belirtilmi~

tir. Bunun farkli bankalar i~inde ge~erli olmasi nedeniy

le, bu bilgilerin bir merkezde toplanip degerlendirilmesi 

ac;1s1ndan yararlidir. Dolayisiyla hesap sahibinin dUzeltme 

hakkini kac; defa kullondig1n1 sagl1kl1 bic;imde ogrenmek 

mUmkUn olacaktir. 
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T.C. Merkez Bankasi, muhatap bonko tarofindon ken

disine bildirimin yopilmosindon en fozla 30 i§ gUnU i<;inde 

bankoloro duyurudo bulunur. Yolniz 9. moddenin 2. bendinde 
11 ....... duyurusuno ~ube tarofindon ......... 11 denilmekte-

dir. Burodaki §Ube deyimi bUtUn bonkolorin §Ubeleri olorok 

anla§1lmal1d1r. 9. maddenin birinci bendinde de bUtUn ban

kalaro duyuru yapilacagi belirtilmi~tir. Merkez Bankasi bu 

durumdo Banko Genel Mudurluklerine duyurudo bulunacokt1r. 

Genel MUdUrlUkler ise kendi ~ubelerine durumu bildirecek

lerdir. 

Yo son in 9. madde 2. bendi, 11 ....... §Ube tarafindon 

1tt1lo ve herhalde duyuru tarihi ....... 11 hUkmUnU i<;er-

mektedir. Buno gore duyurunun yapilmi§ so~1lmosi iki du

rumdo soz konusu olmoktodir. Birinci durumda 11 1tt1la 11 , or

nek olorok, bir bankonin §Ube yetkilisi tarafindan bir 

mU§terisi hakkinda, bo§ka bir bankodan bilgi olirken duyu

ruyu ogrenmi~-~· olmosi, ikinci durumda ise Merkez Bankasi 1 n

ee duyurunun ' teblig edilmesidir (35). Doloy1s1ylo ne §e

kilde olurso olsun durumun ogrenilmesini takip eden onbe

§inci gUnUn bitiminden itiboren, bir yil sure ile hesap 

sahibine veyo vekil ve mUmessillerine <;ek karnesi verilmez 

ve <;ekle i§leyecek hesap o<;ilmaz. Bu durmdo, mUeyyideler 

yalniz hesop sahibine degil, onun nom ve hesobino horeket 

eden vekil ve mUmessillerine de uygulanocaktir. "Bo§kO bir 

deyi§le <;ek ke~ide etme yasagino tabi bir ki§i, bu yasagi 

bertarof edecek dolayl1 yollarlada <;ek hakk1n1 kullanama-

yacokt1r11 (36). ·$ 

9. maddede ki yukumluluklerine uymoyan veya gecik

tiren bonko 15. maddeye gore, 500.000 n'den 2.000.000 n. 
ye kadar ogir para cezasi ile cezaland1r1l1r. 

(35) Ibid., s. 42. 

(36) Ibid., s. 43. 
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2.4.2.5. Bankalar1n Karj1l1ks1z ~eklerde Parasol 

Sorumluluklar1 

~eklere kar§1 gUvensizligi ortadan kald1rmak ve 

bankalar1n ~ek hesab1 a~arken daha dikkatli davranmolor1-

n1 saglomok amoc1yla, ~ek Yasos1 kar§1l1ks1z ~eklerde ban

kolora parasol sorumluluk getirmi§tir. Yosanin 10. madde

sine gore; 

"Kar§1l1g1 bulunmaso veyo yetersiz kolsa bile muha

tap bonko mUddetinde ibroz edilen yirmibin liraya kodor 

olon ~ekler ile bu miktor Uzerindeki her ~ekin yirmibin 

liros1n1 ke§idecinin di§indoki homile odemeye mecburdur. 

7. ve 8. modde hUkUmleri sokl1d1r. Bu husus, hesop sohibi 

ile muhotap bonko oras1nda, kornenin teslimi s1ros1ndo yo

p1lm1§ olon donUlmeyecek bir kredi sozle§rnesi hUkmUndedir. 

-
Birinc± fikrado belirtilen mesuliyet tutor1, Bo§ba-

konl1k Hozine ve Di§ Ticoret Muste§orl1g1 torafindon yo

y1mlonan 11 Topton E§ya Fiyotlor1 Y1ll1k lndeksi 11 ndeki ar

ti§lor gozonUnde bulundurularak T.C. Merkez Bankasi tara

f1ndan art1r1labilir 11
• 

Konuna gore, hesap sahibine banko torof 1ndon ~ek 

kornesi verilmesiyle kredi sozle§mesi yop1lm1§ soy1lmakta

d1r. Bankon1n parasol sorumlulugu her ~ek yapragi i~in ge

~erlidir. Bu sorumluluk iki kis1mda dUzenlenrni§tir. 20.000 

TL 1 ye kadar kor§1l1ks1z ~ikan ~ekin, tamam1 banka taraf1n

don odenecektir. Yaln1z, kar§1l1ks1z kalan ~ek 20 bin li

ran1n Uzerinde ise bonka bunun 20 bin liras1n1 odemekle 

yUkUmlUdUr. Diyelim ki; 20.000 Tl 1 l1k ~ekin kar§il1g1ndo 

ke§idecinin hesob1ndo 5.000 TL. olsun. Bu durumdo banka 

kor§1l1ks1z kolan kism1 yani 15.000 Tl 1 y1 odeyecektir. Ke

§idecinin hesabindo 20 bin lira versa ve bunun Uzerinde 

miktorlorda ~ek ke§ide etmi§Se bu durumda bankan1n ayr1ca 

bir 20 bin lira odeme yUkUmlUlUgU yoktur. 
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Bankanin odeyecegi bu miktar her c;ek yaprog1 i<;in 

gec;erli oldugundon, c;ek karnesi verecegi ki;ileri iyi 

aro;t1rmos1 gerekmektedir. Bankan1n 20.000 Tl 1 yi odeyecegi 

hamil, c;ekin ke;idecisi olmoyocaktJ..r. Yani ke§.ideci banka

y1 dolond1rmak amac1ylo her c;ek yaprag1n1 oyr1 ayr1 kendi

ne ke§ide ederek tohsil edemeyecektir. Banko, hesop sahi

biyle aros1nda bir kredi onlo§mas1 sozkonusu olduguno go

re, kor;1l1ks1z c;ek doloy1s1yla odedigi bu miktor1 tobiki 

uygulod1g1 kredi faiziyle birlikte tahsil edecektir. Kanun 

20 bin liroya kador bankalar1 odemekle yUkUmlU tutmu§tur. 

~ekin sUresinde ibroz edilmemesi, c;ekten coy1lmas1, yasal 

nedenlerle odememe i9in karor al1nmasJ.. gibi hallerde ban

kolor sorumlu oldugu bu miktar1 odemekle yUkUmlU degildir. 

Kanun 7. ve 8. madde hUkUmlerinin sokl1 oldugunu 

belirtmi;tir. Dolay1s1ylo, 11 bu durumlorda dahi gerekli ih

tar1n yap1locag1n1 ve ke;idecinin dUzeltme hokk1na sohip 

oldugunu beli~imek istemi§tir 11 (37). Kanunun ikinci ben

dinde, bankalar1n sorumlu oldugu bu miktar1n Merkez Banka

s1nca, Ba;bakanl1k Hozine ve Di§ Ticoret MUste§orl1g1 to

raf1ndan yoy1mlonon 11 Topton E§ya Fiyotlor1 Y1ll1k 1ndeksi 11 

ndeki arti§lor gozonUnde bulundurularak artt1r1labilece~i 

dUzenlenmi§tir. 

2.4.2.6. Ozel Olorak Kor§1l1ks1z ~ek Ke§ide Etme 

~ 

~ek Yosas1n1n getirdigi en onemli yenilik 11 kar;1-

l1ks1z c;ek ke§ide etme suc;unu 11 ilk kez dUzenlemi§ olmas1-

d1r. Kar§1l1ks1z c;ek ke§ide etme suc;unun olu§mas1, bu ka

nundon once uyguland1g1 gibi, ke§idecinin hamili doland1r

mak amac1n1 ta§iyip ta§1mad1g1n1n oro§t1r1lmos1 soz konusu 

olmomaktad1r. Konun 16. moddesi kar§1l1ks1z c;ek ke§idesi 

hokk1ndo hUkmU ac;1k bir §ekilde dU.Zenlemi§tir; 11 !broz sU

resi ic;inde veyo Uzerinde yaz1l1 ke§ide torihinden once, 

(37) Ibid., s. 46. 
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4. maddeye gore ibraz edildiginden, yeterli kar§1l1g1 bu

lunmamasi sebebiyle kismende olsa odenmeyen ~eki ke§ide 

eden ki§iler bir yildan be§ yila kadar hapis cezasi ile 

cezaland1r1l1rlar. Mahkeme ayrica i§lenen su~un mahiyeti

ne gore bir yil ile be§ yil aros1nda belirleyecegi bir 

mUddet i~in foilin bankalordo ~ek hesob1 a~mas1n1n ve ~ek 

ke§ide etmesinin yasaklanmas1na karor verir. Yasaklomo 

korar1 butun bankolaro duyurulmak Uzere T.C. Merkez Bon

kas11no bildirilir. 

Bu fiillerden doloy1 takibat yop1lmos1 ~ek homili

nin §ikayetine bogl1d1r. Sikayetten vazge~me, hukum kesin

le§inceye kodar ge~erlidir. Fiili i§leyenin 8. moddeye go

re dUzeltme hakk1n1 kullonmok suretiyle homilin zoror1n1 

kar§ilomi§ olmosi veya dUzeltme hokk1 yokso, onilon modde

de belirtilen mUddet i~inde ~ek bedelinin kor§1l1ks1z ka

lon kism1n1, % 10 tozminat1 ve gecikme foiziyle birlikte 

muhotop bonkayo veya herhongibir 1ubesine yot1rml§ bulun

masi halinde §ikoyet hokki dogmaz 11
• 

Konunda yaln1z bir husus ~eli§ki yarotmaktodir. ~o

yet ~ekten coy1lm1§so, ibraz sUresi ge~tigi holde muhatop 

bedeli odeyebilir. Ancok 16. moddenin 1. bendine gore "ib-

raz sUresi i~inde ....... 11 denilmektedir. Bu durumda ban-

ko, ibraz sUresi ge~tikten sonra, kar§1l1k versa ~eki ode

yecek, fokot ibroz sUresinin ge~mesine ragmen, ke§ideci 

~ekten coymomi§SC ve yeterli kar§1l1g1do yokso o zamon 

kor;1l1ks1z ~ek ke§ide etme su~u i§lemi§ sayilmayocak, ce

zaland1r1lmoyocakt1r (38). 

13. maddeye gore; 16. madde geregince hUkmolunan 

sUre i~inde ~ek ke§ide edenler, fiilleri bo§ka bir su~ 

meydano getirse bile ayr1ca U~ aydan alt1 oya kadar hopis 

v e 2 0 . 0 0 0 Tl . de n 2 0 0 • 0 0 0 Tl . · -_ k ad a r par a c e z a s 1 i 1 e c e z a -

land1r1l1rlar. 

( 3 8 ) TE OMAN- O . ; a . g . e . , s . 2 2 . 



BoLOM 3 
lKTlSADl A~IDAN ~EK 

3.1. iKTlSADl HAYATTA ~EKlN oNEMl 

Bir ulkede c;ek kullan1m1n1n yayg1nla§mas1n1n Ulke 

ekonomisine c;e§itli yonlerde olumlu §ekilde etkilerinin 

oldugunu soyleyebiliriz. Odemelerini c;ek kullanarak yapan 

ki§iler, bundan dolay1 birc;ok yararlar saglamaktadir. ~ek 

ile odemelerin iktisadi ac;idan onemli ozelligi, satinalma 

gUcUnUn birden fozlo yerde hozir olmosindan ve kullanilo

bilmesindendir. Diger bir ifodeyle, "c;ek 1 in c;ift ba§ll 

bir odeme aleti olmos1d1r 11 (1). ~ek hesab1 sahibi, banka

doki mevduatindan dolay1 bir gelir (foiz) saglarken, po

ros1 sanki yan1ndaym1§ gibi odemelerini c;ek ile yapabil

mektedir. Bon~alordo kendil~rine yat1r1lan bu poralori 

kredi olorak kullonabilmekte ve boylece iktisodi fooliyet

lerin finansman1n1 saglomaktod1rlor. Hesap sohibinin, c;ek 

kullonarak nokit kullan1m1n1n azalmas1n1n kendisine saglo

d1g1 yororlor yaninda Ulke ekonomisine de yararli etkileri 

vardir. Sonuc;ta, bonkalardaki artan mevduat, bankolarin 

ac;t1klar1 kredi miktarlar1n1n ve kaydi para yorotabilme 

olanaklor1n1n geni§lemesini saglamaktadir. 

~ek kullan1m1n1n bonkalar ve Ulke ekonomisi yonUn

den yararlar1n1 incelemeden once genel olarak c;ek'in kaydi 

porayla ili§kisini ve mevduat hocmi Uzerindeki etkisini 

incelemek gerekir. Boylece c;ekin yararlar1n1 daha iyi ifa

de edebilme imkani saglanir. 

(1) ERG!N, F.; Kredi Sistemi, a.g.e., s. 72. 
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3.1.l. Kaydi Paran1n Yarat1lmas1nda ve Tedavulunde 

<;e k 1 i n Ro 1 U 

Kaydi para, bonknot ve madeni paralar gibi somut 

bir varl1ga sahip degildir. Banknot ve madeni parolar el

den ele ge<,Serek tedavul etmektedir. Kaydi para ise hesap

tan hesaba ge<,Sirilerek tedavUl etmektedir. Yani bankadaki 

mevduat1n hesaptan hesaba nakli ile olmaktad1r. Kaydi pa

roya, banka paras1 veya mevduat paras1da denilmektedir. 

Dolay1s1yla, 11 Banka paras1 hi<,Sbir maddi varhg1 olmayan 

sadece bankalar1n defterlerine alacak ve bor<.s kayd1 dU

§Ulmek suretiyle yarat1lan bir degi§im arac1d1r 11 (2). Kay

di para, genellikle Uzerine <,Sek <iekilebilen vadesiz mevdu

ot olorok kabul edilmektedir. Bu vadesiz mevduat1n likit 

olmas1ndon kaynoklonmaktad1r. Vodesiz mevduat sohibi iste

digi zoman bankodoki mevduot1n1 poroyo <.sevirebildiginden, 

vodesiz mevduot ile para oros1nda bir ikame sozkonusu ol

maktad1r. Odemelerin vadesiz mevduotla yani hesoptan hesa

ba nakledilmesi <,Sek arac1l1g1 ile ger<,Sekle§mektedir. Bu 

§ekilde, vadesiz mevduatin tedavUlU sozkonusu olmokta ve 

kaydi para olu~maktad1r. 

Genellikle vadeli mevduat kaydi para olarak kabul 

edilmemektedir. Bunun sebebi, vadeli mevduatin likit olma

mos1d1r. Fakat, bugUn bir<,Sok Ulkede gorUldUgU gibi, banka

lora onceden bildirmek kaydiylo ve foizden vazge<imek §Or

t1ylo vodeli mevduat1n <iekilrnesi mUmkUndUr. Ayr1ca, banko

don ~ekilmeyerek, istenilen ki§inin hesob1na nakledilerek 

odeme bulunulabilmekt~dir. Dolay1s1ylo, vadeli rnevduotin 

bu ~ekilde kullanilabilmesi, likit olmad1g1 varsay1m1n1 

ortodon kold1rm1§ ve vodesiz mevduot gibi kaydi pore so-

· y1lmas1 durumunu ortayo <,S1kartm1§t1r (3). Kaydi poran1n 

(2) URGANCI, H.; Paro ve Banko, Adana 1982, s. 41. 

(3) HI<;, M.; Para Teorisi, i.0.iktisat Fak.Yay1n1, Istan
bul 1975, s. 7 ; ALKlN, E.; 1ktisat, 1.0. lkti,sot 
Fak.Yay1n1, Istanbul 1977, s. 179. 
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yaratilmasi i~in ~ek kullan1m1 gerekli bir unsur degildir. 

~ek kullanilmadan do bankalar kaydi para yaratabilirler. 

Fakat kaydi paran1n tedavUl etmesi i~in ~ek kullan1lmas1 

gerekmektedir. Ki§ilerin odemelerini ~ek ile yapmas1 kay

di para yarat1lmas1n1 arttirmakta ve yaratma sUresinide 

kisalt1c1 bir rol oynamaktadir. 

Kaydi paranin yarat1lmas1 i~in bankaya mevduat ola

rak para yat1r1lmos1, bankalarin mU§terilerine kredi a~ma

lari ve bu kredi limitleri dahilinde ~ek kullanma hakk1n1 

vermeleri kaydi paranin yarat1lmas1 i~in yeterli olmakta

dir. Bankalarin koydi para yarotma olanaklar1 s1n1rs1z de

gildir. Bir~ok Ulkede, (TUrkiyede dohil olmak Uzere) ban

kalarin kaydi para yaratma imkanlari yasalarla s1n1rland1-

r1lm1§tlr. Bankalar toplad1klar1 mevduatin bir bolUmUnU, 

gUnlUk kasa giri~ ve ~1k1§lar1n1 kar§ilayabilmek i~in (ih

tiyat) kar§1l1k olarak ay1r1rlar. Mevduata uygulayacaklari 

kar§1l1k oran; (ki Turkiyede munzam kar§1l1g1 denilmekte

dir) kanunlarla belirtilmektedir. BHylece bankalarin top

lam mevduat ve mU§terilerine a~abilecekleri kredi miktar

lar1 kar§1l1k oranlari kullanilarak s1n1rlanabilmektedir 

( 4). 

Kaydi paran1n bankalorca yarot1lmas1 bir Hrnek 

Uzerinde a~iklanabilir (5). Bu 0~1kloma yop1l1rken boz1 

varsay1mlardan hareket edebiliriz. Buna gore, tek bir ban

ka oldugunu, yasal kar§ilik oran1n1n % 20 oldugu ve banka 

toraf1ndan o~ilan kredilerin bankodan nakitiolarok ~ekil-
-

medigi veya k1sa bir sUre sonro bankaya geri dondUgUnU 

varsayalim. Bu durumda ornegin bankoyo yot1r1lon 1000 n. 
lik bir mevduat, bankon1n mevduot hacmini artt1racak ve 

dolay1s1yla kredi hacmide geni§leyecektir. 

(4) Ibid., s. 33, s. 180. 

(5) Ornek i~in bak1n1z, ALK1N, E.: a.g.e., s. 180; 
URGANCI, H.; o.g.e., s. 42. 
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Banko, yat1r1lan 1000 R.l1k mevduatin % 20 1 lik kis

m1n1 yani 200 Tl. 1 n1 kar§1l1k olarok oy1rd1ktan sonra 800 

TL. 1 s1n1 i§letmek amaciyla herhangi bir ki§iye kredi olarak 

verecektir. ~ek ile odemelerin yay91n olarak kullan1ld1g1 

ekonomilerde, bankadan bu 800 Tl. 1 n1 bor~ clan ki§iler al

d1klor1 paray1 nakit olarak ~ekmeyip bankoda bir mevduot 

hesab1 a~t1rocak veya mevcut hesab1na yat1rocakt1r. Dola

y1s1yla bankan1n a~m1§ oldugu 800 n. kredi, toplam mevduat 

hacminde 800 R. 1 lik orti§ meydana getirecektir. Mevduat1 

ortan banka mU§terilerine tekrar yeni krediler a~ma imkan1 

elde edecektir. 800 n. 1 lik mevduatin 160 n. 's1n1 kar§1l1k 

olorak oy1r1p, kalan 640 Tl. kism1n1 kredi olarok verecek

tir. Bu krediyi clan mU§teride ayn1 §ekilde bu miktar1 na

kit olarak olmay1p, hesab1na ge~irmesiyle bankan1n mevdu

at1nda 640 n. 1 lik bir ort11 olacaktir. Banko ayn1 §ekilde 

640 n. 1 n1n 128 n. 1 s1n1 kar§1l1k ay1r1p, geriye kalan 512 

n. 1 s1n1 kredi olorok verecektir. Bu §ekilde birbirini iz

leyen kredi m~vduot zinciri gittik~e ozolon bir seyirde 

uzay1p gidecektir. Sure~ uzadik~a 0~1lobilecek krediler 

sif~ra ulo§acok ve zincirleme sure~ duracoktir. Bu durumu 

tablo yard1m1ylo doho rahat izleyebiliriz. 

Mevduat Miktar1 Korphk Miktar1 Kredi Hoc mi 

1. A§amo 1000 200 800 

2. A§ama 800 160 640 

3. A§ama 640 128 512 

4. A§ama 512 102,40 409,60 

~ 

0 0 0 

Toplam 5000 1000 4000 
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Banke sisteminde s1z1nt1 olmad1g1 yani nakit olarak 

~ekili~ler olmad1g1 taktirde, sisteme giren mevduat1n ya

ratt1g1 kaydi para ve kredi miktor1n1 bosit bir formUlle; 

M =A. l/k hesoplayabiliriz. Banko sistemine ~iren ilk 

mevduat A, kor~1l1k oran1n1 (k) ile gosterirsek, yarat1lan 

toplam mevduat1 (M) buluruz. Ornegimizdeki degerleri yeri

ne koyarsak sisteme giren mevduat1n, kendisinin be§ kat1 

(5000 R.) mevduat yaratt1g1n1 gorUrUz. Sisteme yat1r1lan 

mevduat1n yol a~t1g1 kredi miktar1n1 ise ; K = A. (1-k)/k 

formUlUyle hesaplad1g1m1zda, ornekte gorUldUgU gibi yat1-

r1lan mevduot kendisinin dart kat1 (4000 n.) kredi a;1lmo

s1na sebep olmu§tur. Kaydi para yarot1lmos1nda formUle edi

len (l/k) 1 ya kaydi para ~arpan1 ve (l-k/k) 1 yada kredi 

~arpan1 denilmektedir (6). 

Ornegimizde yer clan tek banka vorsoy1m1 kald1r1l

d1g1 zamon yani bir;ok banka olmas1 durumunda, sonu~ta 

hi~bir degi§i~lik olmoyacokt1r. Bu durumda her 01amada ya

rot1lan mevduot ayr1 bir bankayo oit olacaktir. Bonkolarin 

yoratt1klar1 toplam mevduatta ayn1 olocaktir. 

Odemelerin ~ek kullan1lorok yap1lmos1 durumunda ki

§ilerin hesaplor1n1n ayni bankodo olmamos1 kaydi para ya

rot1lmas1n1 etkilemeyecektir. Bankalor bu durumda tokes 

sisteminden yororlanarok bor~lar1n1 ve olocaklor1n1 kar§1-

l1kl1 olarok mahsup ederler. Boylece sistemden nakit s1-

z1nt1lar1 onlenmi§ ve koydi para yorat1lmas1 etkilenmemi§ 

olur. Kaydi para yarat1lmos1 konusunda bonko sistemine gi

ren porolorin sistemden ayr1lmad1g1 yani nakit s1z1nt1la

r1n1n olmad1g1 vorsay1m1 pek ger~ekci degildir. Ber~ clan 

ki§ilerin old1klor1 miktar1 k1smen yodo tomomen nakit olo

rak ;ekmesi sozkonusu olobilmektedir. Bu durumlardo sis

temde ortaya ~1kan s1z1nt1lor, bankalar1n likiditesini 

azaltmakto dolay1s1yla koydi para yaratma olanoklar1n1da 

(6) KoKLO, A.; o.g.e., s.112. 
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doraltmaktadir (7) S1z1nt1lar1n olmasi durumunda, kaydi 

para ~arponi ve kredi ~arpaninda dU§me gorUlecektir. Kaydi 

para yaratilmosiylo ilgili verdigimiz ornekteki degerleri 

oyni kabul edip, bonko sistemindeki s1z1nt1la~1 (k') ile 

gosterirsek, kaydi para ~arponi (l/k+k') ve kredi ~orponi . 
(1-k/k+k') §eklinde olur. Sistemdeki s1z1nt1lar1 yoni no-

kit para olarok ~ekilen miktorin mevduoto oran1n1 (k 1
)

1 y1 

% 10 olarak kabul edersek kaydi para ~arpani 5'den 3,33'e, 

kredi ~arponi ise 4'ten 2,66'ya dU§er. Doloyisiylo bu du

rumdo mevduot hocmi 3333 n., kredi hacmi ise 2666 n. 'no 

dU§mekte ve 333 n. sistemden nokit olorok ~ikmoktadir. Fo

kat uygulomado nokit olarak ~ekilen miktarin mevduato oro

n1n1 tam olarok hesoplomok zordur. 

Banko Mevduatlarinda s1z1nt1 olmod1g1, yoni nakit 

olarok ~iki§lorin ve artan mevduatin tekrar bonkalorda 

~ek'e tabi hesoplordo tutuldugu sUrece bankolorin kaydi 
-

pore yaratmalori devamli artar. Kaydi poronin tedovUlUnde 

~ek kullan1ld1g1 sUrece veyo diger bir ifadeyle, ~ek kul

lon1m1n1n yaygin oldugu ol~Ude, banka sisteminden nakit 

sizmolari ve banka sistemine geri donmemesi onlenmi§ olur. 

Doloyisiyla, ~ek kullaniminin yaygin oldugu ol~Ude de ban

ka sisteminin mevduat yoratmo gUcUnUn yUkselecegi sonucuno 

vorabiliriz (8). Nokit olorak ~ekilen miktorlarin tekror 

bonko sistemine donecegini dU§Unsek bile, bunun i~in bel

kide uzunca bir zamon gerekecektir. Bu sure boyunco koydi 

para yarat1m1 duracaktir. Odernelerde ~ek kullan1lrnas1 ha

linde boyle bir durum sozkonusu olmayacak ve nakit olarak 

sizintilar olmayacogindan kaydi para yaratimi durmoyacak

tir. ~ek kullan1m1n1n yaygin olmasi banka sisteminin kaydi 

para yaratma sUrecini de kisoltacoktir (9). Koydi poranin 

odemelerde kullanilobilrnesi yani tedavulu ancak odemelerin 

( 7) URGANCI, H.; a. g. e., s. 44. 

(8) ~ELEBiCAN, G.; a.g.e., s. 18. 

(9) Ibid. 
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~ek kullanma aroc1l1g1 ile yap1lmos1yla mUmkUn olmaktadir. 

Sonu~ olarak odemelerin yaygin olorok ~ek orac1l1g1 ile 

yap1lmas1 kaydi paronin tedovUlUnU soglamasi ve dolay1s1y

la yaratilma sUresini kisaltmasi banka sistemi acisindan 

oldugu kadar Ulke ekonomisi a~1s1ndon do olumlu etkileri 

olacag1n1 soyleyebiliriz. 

3.1.2. Bonkalar A~1s1ndan <;ek 1 in Onemi 

odemelerin geni~ ol~Ude ~ek ile yap1lmas1n1n banka

lar 0~1s1ndon buyuk yorar1ori vardir. <;ek ile odemelerin 

bankalor a~1s1ndan yararlar1n1 iki ba§lik altinda toplaya

biliriz. Birincisi, bankalarin korlar1n1 ortt1rmas1, ikin

cisi mevduat hacmi ve mevduat art1§1n1 h1zland1rmas1 0~1-

s1ndan yararlar1d1r. 

Bonkolor do diger kurulu§lar gibi ker amaci ile fo

oliyetlerini sUrdUrUrler. Bankolor ne kadar ~ok para ali§ 

ve satl§1 yoparlarsa veya genel olarak ne kadar ~ok kredi 

a~arlorsa k8rlar1n1nda o kadar fozla olmasi beklenir. 11 An

cak bonkalar1, imkanlor1n1n son s1n1r1na kador kredi a~

moktan, dolay1s1yla elde edebilecekleri azami k6r1 kazan

maktan alikoyan etken, likiditeyi devam ettirememe endi§e

sidir11 (10). Banko vadesiz mevduat sahiplerinin nakit para 

taleplerini kar§1l1yabilmek i~in kasalorinda yeterli mik

tarda nakit bulundurmak isterler. Kasalarinda likit olarak 

tuttuklari nakit paranin di§inda kalan1n1 kredi olarak ve

rerek kor etmeye veya diger bir ifadeyle likiditenin mali

yetini dU§Urmeye ~al1§1rlar. Likiditenin maliyeti, bor~ 

verilmeyerek kosoda otil olarok tutulan poralarin kullo

n1lmalor1 holinde getirmeleri mUmkUn olan kerdir (11). 
Banko likiditeyi soglomok i~in elde edebilecegi k6r1n bir 

bolUmUnden vozge~ecek yada fazlo ker etmek i~in likidite

den bir miktar vozge~mek durumundo kalocaktir. Bu bir ter-

(10) <;ELEBiCAN, G.; a.g.e., s. 22. 

(11) KARAYAL<;IN, Y.; a.g.e., s. 264. 
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cih sorunu oldugu gibi Ulkedeki nakit kullanma egilimine 

gorede degi~ebilmektedir. Likidite maliyetinin dU~Uk oldu

gu ol~Ude bankalorin korlorido ortor ve boylece daha etkin 

olorok ~oli§ffi1§ olurlor. 

~ek kullanma al1~kanl1g1n1n olmad1g1 durumda banka

lar ozellikle vadesiz mevduat sahibi mU~terilerinin talep 

edebilecekleri nokit miktar1n1 kasalar1nda tutmak zorunda

dirlar. Bankalarin bu ~ekilde talepleri kar§ilayabilmek 

i;in tuttuklori ihtiyari kor§1l1klar1n yUksek olmas1, kor

l1l1g1 etkileyecektir. Konunen zorunlu olorok bulundur

duklari (mevduat munzam kar§1l1g1) kor§il1k'ta gozonUnde 

tutulursa bu rezervler buyuk miktarlaro ula§abilir. ~ayet 

~ek kullan1m1 yoyg1n olursa, bankolor vodesiz mevduot mU~

terilerinin nokit talepleri azolacogindon bankalor kasolo

rinda fazla miktorda para bulundurmayo gerek duymoyocoklor 

veya bu rezer~i ;ok osgari dUzeyde tutacaklordir. 

Olkemizde ~ek kullanma al1~konl1g1 yeterince yoygin 

degildir. Odemeler doho ~ok nakit parayla yop1lmaktad1r. 

Ozellikle vodesiz mevduotin nakit olarok tolebinin yUksek 

oldugunu soyleyebiliriz. Vadesiz ticori mevduat genellikle 

~ek'e tabi iken oyni durum vadesiz tasarruf mevduot1 i~in 

ge~erli degildir. A~ogidaki tablodo 1980-1986 y1llar1 aro

s1ndo bonkalar1m1zdaki vodesiz ticori ve tosorruf mevdua

t1n1n seyri gorUlmektedir. 
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(Milyon TL) 
Vodesiz Tic. Vodesiz Tos. 

Vodesiz Tic. Mevd .Zincir leme Vodesiz Tos. Mevd .Zincir leme 
Villar Mevduot To~. 1ndeksi Mevduot Top. lndeksi 

1980 286 .019 100 197.432 100 

1981 458.468 142 228.471 116 

1982 651.235 135 275.470 121 

1983 806.061 148 567.896 206 

1984 l. 042 .635 108 442.729 - 22 

1985 1.596.640 147 580.786 131 

1986 2.618.256 165 967.422 167 

Koynok: T.C. Merkez Bankasi U~ aylik bUlteni 

1980 y1l1ndon itiboren vadesiz ticari mevduat sU

rekli arti~ gostermi§tir. Ayni artl.§ 1984 y1l1 di§indo va

desiz tosarruf mevduotin~a do olmakla birlikte oyni oronda 

ve istikrari gosterdigi soylenemez. Bunda vodesiz tosorruf 

mevduoti foiz haddine, (ozellikle vodeli mevduot) kar§i 

vodesiz ticari mevd~oto ~ronla ~o~ doho duyorli olmos1n1n

do pay1 vordir. Ayr1co vodesiz tosorruf mevduat hocmi vo

desiz ticori mevduoto oronlo doho dU§UktUr. 

Vadesiz tosarruf mevduot hocminin, vodesiz ticari 

mevduato oronlo dU§Uk olmasinin ilk goze ~orpon sebepleri

nin, Ulkemizdeki enf losyonun yUksek olmosi ve holkimizin 

nokit para kullonma egiliminin yUksekligi oldugunu soyle

yebiliriz .. 
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(Mi lyon TL) 

Dola§imdaki banknot 
Ve uf akhk para Zincirleme Toplam Vadesiz Zincirleme 

Yillar miktori index Mevduat index 

1980 217 .507 100 483.451 100 

1981 280.641 129 686.939 142 

1982 411.871 147 926.705 135 

1983 547.541 133 l. 373. 957 148 

1984 735.523 134 1.485. 364 108 

1985 l. 011. 383 138 2 .177.426 147 

1986 1.415 .186 140 3.585.678 165 

Tabloda gorUldUgU gibi, dola§imdaki banknot ve 

ufaklik para miktarindaki arti§ hizi yuksek denilebilecek 

boyuttadir. Ozellikle tedavul etmesi a~1s1ndan vadesiz 

mevduat toplami ile dola§imdaki para miktari yillar itiba

riyle kar§1la~t1r1ld1g1nda dola§imdoki para miktar1n1n he

men hemen ayni ol~Ude artt1g1 gorUlmektedir. 

Halkin nakit para kullanma egiliminin yUksek olma

si, bankalari vadesiz mevduattan dolayi nakit taleplerini 

kar§ilayabilmek i~in kasolarinda fazla miktcrdc pcroyi 

atil olarak tutma zorunda birakmaktodir. A§agidaki tablo

da toplam mevduatin yUzdesi olarak banka kasalarinda tutu

lan paranin orcni gorUlmektedir. 

(Milyon TL.) 

Banko kosalarindaki Banko kasalarindaki 
banknot ve uf aklik para paranin toplam 

Yillcr toelami Toplam Mevduat mevduata orani 

1980 62 .042 776.738 8 

1981 107.028 1.544. 635 7 

1982 132.061 2.383.528 5,5 

1983 184.841 3.108.686 6 

1984 232.826 5.006.983 4,7 

1985 389.011 8.037.577 4,5 

1986 618.662 10.012.887(Kasim) 6 
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Toplam mevduat1n yUzdesi olorak bonka kasalar1nda 

tutulan paran1n oran1 1980 y1l1ndo % B olmu§, sonraki y1l

lar dU§me egilimine girmi§tir. 1986 y1l1nda tekrar arti§ 

gostererek % 6 olmu§tur. Sodece vodesiz mevduot toplam1na gore 

ise bu oran daha do yUksek olacok, ornegin 1986 y1l1 i~in 

yokla§ik % 18 dolay1ndad1r. Bu oranlora gore bonkolor1m1-

z1n likiditeyi idame ettirme konusundo ~ok s1k1 yani ted

birli dovrond1klar1 sonucu ortoya ~ikar. Bankolorin yot1-

r1lon mevduot Uzerinden konunen ayirmok zorunda olduklari 

kor§ilik (munzom kor§1l1g1) oron1n1n % 20 oldugu durumdo, 

kasolorindo tuttuklari miktorido toplom mevduotin ortolomo 

% 5'i olorok kobul edersek, ger~ek oron % 25 olmoktodir. 

Boylece banko sisteminde mevduat ~orponi kU~Ulecektir. 01-
kemizde bonkalorin kasolorindo bu miktordo para tutmolar1-

n1n ger~ek ihtiyo~lorindan dogup dogmad1g1n1 tesbit etmek 

zordur. Ancak halk1m1zdoki nokit kullonma egiliminin yUk

sek oldugu soylenebilir. ~ek kullonma ol1§konl1g1n1n yo

y1lmos1 durumvndo bonkolarin kosalorindo bu kadar nakit 

tutmalor1n1n gerekmeyecegini yani likiditeyi idame ettirme 

endi§esinin olmoyocag1n1 soyleyebiliriz. Boylece bankalar 

daha fazla kredi a~abilecek ve mevduat yarotobilecekler

dir. Bu durumda bonkolor1n likidite moliyetlerinin dU§ece

gide gozonUnde bulundurulurso korlor1 doha fozlo olacaktir. 

~ek kullonmo al1§konl1g1n1n artmos1n1n bankalor 

0~1s1ndan ikinci onemi mevduot hocmini artt1rmos1d1r. ~ek 

ile odemelerde bulunobilmek i~in ki§ilerin bonkodo hesap 

sohibi olmolori gereklidir. Doloy1s1ylo ki§ilerin odeme 

yopmok i~in yonlorindo veyo kosolorindo para tutmolari ge

rekmeyecektir. KU~Uk meblaglar di§indoki odemelerin ~ekle 

yop1lmos1 sozkonesu olacag1ndan, ki§iler veya kurumlar i§

lem saikiyle bulundurduklari nokit porolorin buyuk kism1n1 

bonkaloro ~ek'e tobi mevduot olorak yat1racoklord1r. Dola

y1s1yla ~ek kullonmo al1§konl1g1 geli§tik~e piyasado tedo

vUl eden paralarin bir kismi bankolaro mevduot olarak 



85 

yat1r1locokt1r (12). Boylece banka mevduatlari ortacaktir. 

Ulkemizde banka mevduatlari sUrekli olarak artmaktadir. 

Bankalardoki Mevduat (Milyon TL.) 

1982 1983 1984 1985 1986(Kasim) 

RESM1 218491 361737 569108 884702 1286008 

TiCARi 657530 817252 1159259 1899397 2123331 

TASARRUF 1476210 1898321 3252405 5214805 6525954 

D1GER 5194 5849 29 12 0 

BANKA Dl~l 

KES1MLER TOPLAMI 2357425 3083159 4980801 7998912 9935293 

BANKALAR 26103 25527 26182 38665 77594 

TOP LAM 2383528 3108686 5006983 8037577 10012887 

Kaynak: T.C. Merkez Bankasi Y1ll1k Raporu. 

Ancak mevduat hacmindeki en onemli arti§ banka sis-
' . 

teminin mevduat yaratmas1 yoluyla olmaktad1r. Odemelerde 

~ek kullanma al1§kanl1g1n1n artmasi sonucu banka sistemin

deki nakit s1z1nt1lar1n1 azaltacakt1r. Dolayisiyla ki§ile

rin elde tutmak istedikleri nakit para ile mevduat orasin

daki oranda dU§me olacaktir. Sonu~ta, bu oranin kU~Ulmesi 

bonka sisteminin mevduot yaratma gUcUnU artt1rocakt1r(l3). 

c;ekle i§leyen hesaplorin artmasinin bankalara do

layl1 bir yararida istihborot i§lerini ve masraf larini 

azaltmasidir (14). Bankalarin, ~ek kullanan mU§terileriy

le daha yakin ili§kiye girmeleri, mU§terisi hakkinda daha 

sagl1kl1 bilgi edinebilmelerini saglar. Bunun sonucunda 

kredi veya diger banka hizmetlerinden yararlanmalar1 soz

konusu oldugunda istihbarat i§leri ve masraflar1ndan 

onemli ol~Ude tasarruf saglanmi§ olunur. 

(12) HAT1POCLU, Z.; "Mevduati Nasil Arttirabiliriz?", 
Banko Dergisi, 1964, sayi: 3, s. 5. 

(13) c;ELEBlCAN, G.; a.g.e., s. 24. 
(14) !NAN, N.; a.g.e., s. 8. 
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Sonu~ olarok Ulkemizde ~ek kullan1m1n1n yoyg1nla§

mas1 durumunda ki§ilerin ellerinde tutmak istedikleri na

ki t para miktar1n1n azalacag1n1 ve dolay1s1yla banknot ve 

ufokl1k poralorin dolo§1m1n1n do ozolocog1n1 soyleyebili

riz. Boylece, nokit parolar1n bUyUk bir kism1n1n bankalo

r1m1za yat1r1lmas1 mevduot hacmini artt1racakt1r. 

3.1.3. Olke Ekonomisi A~1s1ndan ~ek'in Onemi 

~ek ile odemelerin yoyg1nla§mas1, ~ek'in kaydi po

ron1n tedavUlUne arac1l1k etmesinden doloyi Ulke ekonomisi 

a~isindan do onem ta§1maktod1r. Doha once deyindigimiz gi

bi, kaydi para (veya bonko paras1) bonkoyo vodesiz mevduat 

olorak yat1r1lan paralordan veyo bankolarin a~t1klar1 kre

di ler yoluyla meydano getirdikleri ~ek'e tobi vadesiz mev

duotton olu§maktadir. Kaydi poronin tedovUlU mevduat sohi

binin bonkadoki mevduati Uzerine ~ek ~ekmesiyle olmokto

d1r. ~ek kullonmo al1§konl1§1n1n olmad1§1 ekonomilerde, 

ki§iler gelirlerinden tuketim harcamalari i~in ay1rd1klar1 

miktari nakit para olarak tutmaktadirlor. Boylece para bir 

sUre hareketsiz kalmakta diger bir deyi§le parolar iddihar 

edilmektedir. Odemelerin ~ek kullon1larak yop1lmos1 duru

munda, porolor1n hareketsiz kolmas1 olanaksizdir, yoni 

kaydi paran1n iddihar edilmesi soz konusu degildir. Ki§i

lerin tuketim veya diger ama~lar1 i~in paralar1 bir sUre 

hareketsiz tutmalari, iddihar etmelerinin iktisadi hojatta 

etkisi, toplam talepte azalmo §eklinde olur (15). Olkede 

kaydi para, para arz1 i~inde ne kadar bUyUk paya sahip 

olursa paran1n iddihar edilmesi o oronda azalacaktir. Kay

di poronin iddihar edilmesi sozkonusu degildir. ~UnkU, 

koydi para ki§ilerin bankalordo ~ek'e tabi mevduot hesabi 

a~t1rorak meydano gelmesi durumundo bonko bu porolar1 ba§

ko ki§ilere kulland1rarak (kredi) tedavUle ~ikaracakt1r, 

Kaydi paran1n bankolor1n kredi ocmes1ylo olu§mos1 durumun

do ise ki§iler old1klor1 krediyi odemelerinde kullonacak-

(15) ~ELEB!CAN, G.; a.g.e., s. 24. 
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lardir. Ki§ilerin buyuk oranda faiz odeyerek aldiklari 

krediyi bankada tutacoklori zaten dU§UnUlemez. Parolorin 

bankolardo ~ek'e tobi vadesiz mevduat olorok yat1r1lmas1 

hem paralar1n tedavulden ~ekilmesini onleyece~ hem ~e to

sarruf hacminin geni§lemesine yard1mc1 olocaktir. TUketim 

harcamalari i~in ayrilon paralar1n bankoloro yat1r1lmas1 

tasarruf hacmini geni§letecek doloy1s1ylada ulkedeki yat1-

r1m imkanlarida geni§leyecektir. 

~ek ile odemelerin yayg1nlo§mas1n1n diger bir onemi 

ise Ulkede uygulanan para politikas1n1n etkinligini ort

t1rmas1d1r. Toplam para arzi i~inde kaydi paranin payi ne 

kador bUyUkse mevduat kar§ilik oronlor1n1n degi§tirilmesi

nin para arzi Uzerindeki etkiside o ol~Ude etkili olur. 

~ek ile odemelerin yoygin oldugu Ulkelerde, para politika

sini olu§turup ve uyguloyan para otoritelerinin mevduat 

kar§ilik oronlor1n1 degi§tirmeleri, ~ek ile odemelerin ge

li§medigi Ulk~lerde uygulanon para politikas1n1n sonucun

dan daha onemli ve etkili sonu~lar yoratir. Odemelerin ~ek 

ile yop1lmas1 toplam para arzi i~inde ~ek'e tabi vadesiz 

mevduatin hocmini artt1r1r. Bunun sonucunda mevduot kar§1-

l1k oranlar1n1n degi§tirilmesi para otoritelerince para 

arz1n1 daha kolay kontrol edebilme imkan1 saglar. Kise bir 

sUrede dahi para arz1n1 artt1rmak veya dU§Urmek mUmkUn 

olur. Kaydi paranin, para orzi i~inde ~ok buyuk paya sahip 

olmasi durumunda, mevduat kar§1l1k oranlar1n1n kullan1lma

mas1 Ulke ekonomisi Uzerinde olumsuz etkiler yapabilir. 

Kaydi paranin para arz1 i~inde sUrekli artmasi sonucu top

lam talepte arti§ olacaktir (16). Bunun ulke ekonomisi 

Uzerinde enflasyonist etkisi olur. Ozellikle, Ulkemizde 

enf lasyonist egilimin ~ok yUksek oldugu gozonUne olinirsa, 

~ek kullan1m1n1n yay1lmas1, dolay1s1ylo kaydi poran1n para 

arz1 i~inde pay1n1n artmas1 sonucunu dogurocaktir. Bu du

rumda mevduat kar§1l1g1 aroc1n1n kullan1lmos1ylo enf lasyo

nist etkileri onlemek mUmkUn olacakt1r. Olkemizde para or-

( 16) 1 NAN, N. ; o. g . e . , s . 8. 
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zinin yillar itiboriyle durumunu O§agidaki tablodan izle-

yebiliriz. 

PARA ARZI (Mil}:'.or TL.) · 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Ml (Dor T onim) 704 972 1341,9 1940,9 2252,6 3208,7 5016,6 

Dola§imdoki para 217,5 280,6 411, 8 547,5 735,5 1011 1415 

Vadesiz Tic. 
Mevduat 286 458,4 651,2 806 1042,6 1596, 6 2618 

Vadesiz Tas. 
Mevduati 197,4 228,4 275,4 567,8 442,7 .580, 7 967,4 

Merkez Banko-
sindaki Mevd. 3 4,4 3,3 19,4 31,7 19,8 15,7 

M2(Geni~ Tanim) 881,9 1637 2554 3288 5178, 9 8145 11643, 9 

Vadeli Tic. 
Mevduat 1 2,8 6,2 11 116, 6 302,7 562,7 

Vadeli las. 
Mevduat 177 662 1205 1336 2809,7 4634 6064,6 

Koynak: T.C. Merkez Bankasi Bulteni. 

~ek kullaniminin yeterince yayilmadigi Ulkemizde 

nakit para kullonimi (dola§imdaki para) para orzi (Ml) 

i~inde de gorUldUgU gibi % 30 1 unu te§kil etmektedir. Fakat 

yinede kaydi poranin hacmi kU~Umsenmeyecek orandadir ve 

yillar itibariyle sUrekli artJ.§ gostermektedir. Olkemizde 

~ek ile odemelerin yayginla§mOSJ. durumunda bankalardaki 

~ek 1 e tabi mevduatin hacminin geni§lemesi, nakit p4ra kul

laniminida ozaltacagindan kaydi paranin para arzi i~indeki 

payinin ~ok bUyUk boyutlaro ulo§masini saglayacaktir. Boy

lece para otoritesi olarok Merkez Bankosinin bankolor Uze

rindeki etkisi artocaktir. Tobloda gorUldUgU gibi kaydi 

paronin artmasina kor§ilik para arzi i~indeki dola§imdoki 

parade (~akit kullan1m1n1 gosterir) oyni oronda ortmakto 

ve para arzinin % 30 1 unu te§kil etme durumunu korumaktodir. 

~ek kullan1m1nin yayg1nla§mas1 holinde bu durumun kaydi 
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para lehine geli§ecegi ve kaydi paranin hacmini (kaydi pa

ra ~arponi etkisiyle) daha do artt1rocag1 kesindir. Boyle

ce Merkez Bankasi kar§1l1k oranlor1n1 degi§tirmek suretiy

le para arz1 Uzerindeki hakimiyetini, yani ek~riominin li

kiditesini etkileme imkan1na daho etkili bir §ekilde sahip 

olocaktir. Sermoye piyasas1n1n geli§medigi, menkul kiymet

ler borsos1n1n yeterince hareketli olmod1g1 ve doloy1s1yla 

a~ik piyasa i§lemlerinin de yeterince yap1lmad1g1 Ulkemiz

de mevduat kar§ilik oranlar1n1n degi§tirilmesiyle para ar

z1n1 istenilen ol~Ude etkileme imkan1 olacaktir (17). Mev

duat kar§1l1klar1n1n degi§tirilmesinin para orz1 Uzerinde

ki etkisi a~ik piyosa i§lemleriyle benzer sonu~lor dogur

maktadir. 

Odemelerin nakit paroyla yap1ld1g1 Ulkelerde bank

not basma, eskiyenleri toplayip degi§tirmenin ve banknot

lorin saklanmas1 zahmetli ve masrafl1d1r. Bunlorin mosraf

lari devlet b~t~esinden kar§ilanmaktadir. Onemsiz gibi go

rUlsede, ~ek ile odemelerin yayg1nla§mos1 halinde bu mas

rof lardan onemli ol~Ude tasarruf saglanmi~ olmaktodir. ~e

kin Ulke ekonomisi 0~1s1ndon bir diger onem~ ise, devletin 

vergi gelirleri ve bunlorin kontrolU a~1s1ndon sozkonusu 

olobilir. ozellikle Ulkemizde vergi gelirlerinin tom olo

rok tesbitindeki ve kontrollerin yop1lmas1ndoki gU~lukler, 

~ek kullon1m1n1n oneminin daha iyi onlo§1lmas1n1 sogloyo

bilecek hususlordir. Ki§ilerin odemelerinde yoygin olorak 

~ek kullanmasi sonucundo, nezoman, kime, nekodor odeme 

yopt1g1n1 dolay1s1ylo ki§ilerin moli durumlar1n1 takip 

edebilmede koloylo§ocokt1r. Boylece vergi ka~1rma oloy1-

n1nda bir ol~Ude onlenebilmesinin mUmkUn olocog1n1 soyle

yebiliriz. 

(17) ~ELEB1CAN, G.; o.g.e., s. 25, 29. 
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3.2. ~EK 1 iN IKTISAD1 FONKS1YONUNU YERiNE GETiRMES1NDE 

TAKAS MEKAN1ZMASI :· 

3.2.l. Takes Mekanizmas1n1n 1§leyi§i 

~ekin iktisadi fonksiyonunu yerine getirmesi nakit 

paronin kullan1lmamos1 veyo s1n1rl1 kalmosino bagl1d1r. 

~ek ile odemeler, alocak ve bor~lorin kar§1l1kl1 olarak 

takes ve mohsup edilmesiyle nokit kullon1m1n1 gerektirme

digi ol~Ude yarorl1d1r. ~ekin hamili, ~ek Uzerindeki meb

lagi nakit olarak ~ekmeyip bankadoki hesabina kaydettirme

lidir. Bunun i~inde bankada hesabi olmas1 gerekir. ~ayet 

alacakli (hamil) ile bor~lunun (ke§ideci) hesaplari ayni 

bankada ise ;ek meblag1 bor~lunun hesab1na bor;, alacakl1-

n1n hesob1na alacak kaydedilerek odeme i§i ger~ekle§mekte

dir. Hesaplor1n ayr1 bonkolarda olmosi durumunda takas ve 

mahsup i§i takes odalar1 yard1m1yla yap1labilmektedir. 
-

Ba§ka bir ifodeyle, bankalor arosinda meydana gelecek ala-

cak ve bor;l~r1n takes odalar1 orac1l1g1yla takes ve mah

sup edilmesi ile saglan1r (18). Bunun ger~ekle§ebilmesi 

i~in bankalarin takes ile ilgili birbirleriyle anla§m1§ 

olmalari ve toraf larin bankalardo hesaplar1n1n olmas1 ge

rekmektedir. Olkemizde bankalorin Merkez Bankosindaki he

saplari tokes i§leminin sonu~land1r1lmas1nda do kullan1l

maktod1r. 

Tokes odasindaki takes olanag1, odayo kay1tl1 banko 

say1s1na bagl1 olarak degi§mektedir. Takes odasino kay1tl1 

banka soy1s1 11 n 11 ise tokes ~ifti soy1s1 yani tokes imkan1 

ise 11 n(n-l)/2 11 dir (19). Ornegin takas odasina kay1tl1 

banka say1s1 14 ise, 14X(l4-l}/2 = 91 takos ~iftinin ve 

takes olanag1n1n oldugu anlom1 ~ikmaktadir. 

(18) ZARAKOLU, A.; a.g.e., s. 115. 

( 19) U RGANC I, H. ; a. g . e . , s . 8 9. 
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Bankaloraras1 tokes mekanizmas1n1n nas1l i§ledigini 

basit bir ornekle izah edebiliriz (20). Tokes odasina U~ 

bankan1n kay1tl1 oldugunu, bunlor1n belli bir ando birbir

lerinden alacok ve borc;lar1n1n O§ag1doki gibi oldugunu 

varsayal1m. 

Alacakh Borc;lu Bankalor (Bin TL.) Toplam 

Bankalar A B c Alocak 

A 100 250 350 

B 160 200 360 

c 300 150 450 

Toplom Bor!i 460 250 450 1160 

Bankalor aros1ndo tokes i§leminin olmad1g1 bir du

rumdo, A bankos1n1n B ve C bonkolor1ndon olon toplom 350 

bin lira olocog1n1 tohsil edebilmesi i~in bir gorevlisini 
·-· 

gondermesi ve B, C bankalarino olon borcunu bu bonkolor-

dan gelen gorevlilerin toplom 460 bin lira tutor1ndoki 

~ekleri ibroz1yla odemesi gerekecektir. Takoslo~mo olmod1-

g1 zaman bankolor1n bu §ekilde birbirlerine yapacoklor1 

odemeler i~in l milyon 160 bin lira poronin ta~1nmos1 ve 

dolay1s1yla her banka bor~lu oldugu miktor kadar poroyi 

kasalor1nda ot1l tutacaklord1r. 

Fokot takes odas1na dahil bu U~ banka oros1ndo ~ok 

toraf 11 takoslo~mo yap1ld1g1 zaman bore; ve olocak durumu 

~Hyle olmaktod1r. 

Alocok Bor~ 

Banko Bor~lu Alacakh Baki~esi Baki~esi 

A 460 350 110 

B 250 360 110 

c 450 450 

(20) Paro ve Banko ; Anadolu Univ. A~ik Ogretim Fok. Ya
y1nlar1, No:21 FosikUl 1, Ankara 1984, s. 30. 
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Boylece toplam 1 milyon 160 bin liralik -odeme i~in 

110 bin liralik para nakli yeterli olmaktadir. 1 milyon 

160 bin liralik ~ok sayida ~ekin teker teker tahsili i~in 

gerekli zamandan do tasarruf edilmi§ olur. Haita hi~ para 

nakline gerek kalmodan bor~ ve olacok bokiyeleri bonkala

rin Merkez Bonkosindoki hesoplarina alacok-bor~ koydedil

mek suretiyle odenir. Doloyisiylo tokes odalari para kul

lanilmadan odeme sisteminin geli§mesinde gerekli kurumlar

dir. Gereksiz para ta§1nmos1n1 onleyerek ~ekle odemelerin 

geli§mesinde ve yayginla§masinda onemli yer tuttuklari 

soylenebilir. 

3.2.2. TUrkiye'de Takes Mekonizmasinin Durumu 

Ulkemizde takes mekanizmasinin yeterince geli§mi§ 

ve yaygin oldugu soylenemez. Tokes ile ilgili yasal dUzen

lemeler 3167 say1l1 ~ek Yasosi ile yeniden dUzenlenmi§tir. 

Ticoret Konunum~zun 710 moddesi ~eklerin takes oda

larino ibraz edilebilecegini ve takes odolarina ibraz1n 

muhatop bankoya ibroz say1locog1n1 belirtmi§tir. Ayrica 

muhatap bankanin ~eki herhangi bir nedenle odememesi du

r umunda ~ekin Uzerine takes odasinco konulacok kaydin pro

testonun yerini alacagi hUkmU vardir (TTK. 720/3). Ancok 

Ticaret Kanunu takes odalarinin nasil kurulacogi ve i§le-

yecegi konularinda herhongibir dUzenleme getirmemi§tir. 

Bu konudo T.C. Merkez Bankasi Konununun 55. moddesinde 

a~ikloma yapilrnJ.§, " ...... Banko mevcut veya ilerde §Ube

lerinin bulundugu yerde a~ilabilecek bankolararosi tokes 

odasi i§lemlerine nezoret eder 11 ve buno gore bugUn 16 ili

mizde takes odalari kurulmu§ ve holen faaliyet gostermek

tedir. Bu illerimiz, Ankara, Istanbul, fzmir, Adana, Bursa 

Sam:Sun, Mersin, Deniz .Ii, Konye, Eski§ehir, Kayseri, Gazi

antep, Trabzon, Diyorbakir, iskenderun ve fzmit'dir. 
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Tokos odolor1n1n kurulu§lor1ylo ilgili herhongi bir 

yosol dUzenlemelerin olmomas1 nedeniyle, bonkolororosindo 

tomomen ozel nitelikteki sozle§meden olu§on Tokes Odosi 

Esos Nizamnomesine doyon1lorok bu odolor kurulmu§tJ. Her 

tokes odosi birbirlerine benzer hUkUmler i~eren fokot oyri 

oyri nizomnomelerle ~oli§ml.§lordir. Tokes odolorindo i§

lemlerin birbitlerinden forkli §ekillerde yUrUtUlmesi, so

runloro sebep olmu§ ve bunloro tUzel ki§ilik kozond1r1lo

momi§tir (21). Doha sonro yUrUrlUge giren 3167 soyili ~ek 

Yososinin 6. moddesi, tokes odolorino tUzel ki§ilik kazon

dirorok yeniden dUzenleme yapilmi§tir. Bu moddeye gore, 

"T.C. Merkez Bankasi, ~eklerin banka §Ubeleri orasindo he

soben tesviyesini sogloyacak tUzel ki§ilige hoiz sistemi 

kurmoyo ve gozetim olt1nda yUrUtmeye yetkilidir". T.C. 

Merkez Bankasi §Ubesi bulunmoyon yerlerde bu yetkisini uy

gun gorecegi ba§kO bir bonkoyo devredebilmektedir. 

T .C. Mefrkez Bankasi 25 EylUl 1985 torihinde "Banka

lororosi Tokes Odalori Merkezi Yonetmeligi 11 ni yoyinlami§

tir. Buno gore, T.C. Merkez Bankasi gozetimi oltindo Mer

kezi Ankora'da bulunan ve faaliyeti ozel hukuk hUkUmlerine 

tobi 11 Bonkolaroras1 Tokos Odalori Merkezi 11 odiylo bir tU

zel ki§ilik kurulmu§tur. Bu yonetmeligin omoci, ~ek kullo

n1min1n yoyg1nlo§t1r1lmos1 ve bonkalarorosi para nokil ho

reketlerininin ozalt1lmos1n1 temin etmek, bankalororos1 

takos odolorino ibraz edilen ~eklerin, Bonkolarorosi Tokes 

Odalari Merkezi aroc1l1g1ylo Uye bonkolor arosindo hesoben 

tesviyesi i~lemlerinin yUrUtUlmesi ve bu merkezin yoneti

mini ve ~oli§mo esoslarini dUzenlemektir (m.2). 

Bonkolororosi Tokes Odalori Merkezi, Bonkalororosi 

Tokes Odolor1 Yonetim Kurulu, bonkolororos1 tokes odolori 

Yonetim Komiteleri ve bonkolororos1 tokes odolorindan 

olu~moktadir (m.5) (22). 

( 21) RE! soc:; Lu I s. ; a . g. e . I s . 8 l. 
(22) Yonetim kurulunun, komitelerinin ve tokes odolarinin 

kurulu~, toplanti nisobi ve gorevleri i~in bakiniz 
Yonetmelik mod. 6-11, Ek. 3. 
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Tokas odolor1n1n bulundugu yerde §Ubeleri olon bon

kalor, takas odalori faoliyetlerine en oz bir §Ubeyle ka

tilmak zorundodirlor. Ancok y1ll1k i§lem hacmi Bonkolore

ros1 Tokes Odolori Merkezi Yonetim Kurulunco ;optorion mik

torlordon yUksek olen bonkolor, o yerdeki tokes odesino 

birden fozle §Ubeleri ile kotilobilirler. Bonkolar, takes 

odolor1 Uyeliginden oyrilomozlar. Ancak YUrUrlUkteki mevzu

ot geregince bonkoc1l1k i§lemleri yopmo yetkileri kald1r1-

lan, diger bir bankoyo devri yopilon veya birle§en yoda 

tasfiye olunon bankalarin takes odalari Uyelikleri kendi

liginden sona ermektedir. Bu bankaloro Bonkalararosi Takes 

Odalari Merkezi odino satin alinon goyrimenkuller i~in yep

t1klar1 odemeler dohil herhangi bir geri odeme yop1lmomok

tod1r. 11 Ancak mU§terek mUlkiyet esasino gore onceden eli

nan gayrimenkullere ili§kin haklari ile i§letme masraf lari 

kar§1l1klar1ndan kalan alecaklari veya bor~lar1n1n ne §e

kilde tosfiye edilecegi, Bankalararasi Takes Odalari Merke

zi Yonetim Kurulunca karar verilir" (m.10). 

Takes Odalari Yonetmeliginin 12. maddesi bankalarin 

mali yUkUmlUlUklerini dUzenlemi§tir. Buna gore, bankalare

rasi tokes odalari hizmet binalar1n1n satin alma giderleri

ne bankalor e§it hisselerle katilmak zorundadirlor. Takes 

odolarina sonrodan katilon bankalardan her yil tesbit edi

lecek miktarda kira al1nmaktad1r. Hizmet binalar1n1n kira

lanmasi durumunda ve ayrica yapilocak bUtUn masraflar 

(1s1tma, telefon, matbuat, aydinlatma vs.) ile takes oda

larinda ~ali§an personele odenen Ucretler Uye bonkalar ara

s1nda i§lem hacmine gHre payla§t1r1l1r. 

Yonetmeligin ikinci bolUmU 11 Bankelaroras1 Takes 

Odalari 1§lemleri 11 ba~l1g1n1 ta§imaktadir. Yonetmeligin 

14, 15, 16. maddelerinde tokes odalarina ~eklerin ibroz 

edilmesi, takes i§lemlerine ili§kin toplant1lar1 ve ibrez 
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edilen c;eRlerin tesviyesi konulari dUzenlenmi§tir. Bu mad

delere gore; Takes odalarina, takasa katilan bankalar Uze

rine dUzenlenmi§ c;ekler, tutarlar1 ne olursa olsun hesaben 

tesviye edilmek Uzere muhotap bankalara ibroz edil{rler. 

~ehir ic;i ve §ehir di§1 c;ekler birlikte ibroz edilirler. 

~ehir ic;i c;ekler, takes odas1n1n bulundugu §ehirdeki taka

sa kot1lon bonkalar1n §Ubeleri Uzerine c;ekilen c;eklerdir. 

~ehir d1§1 c;ekler ise, bo§ka il merkezleri ile otomotik 

telefon §ebekesine bogli ilc;e merkezlerindeki bonka §Ube

leri Uzerine c;ekilmi§ c;eklerdir. ~ehir d1§1 c;ekler ilgili 

bonko §Ubelerinden provizyon sorulmak suretiyle i§leme 

ol1n1rlar. Tokes odalor1ndo ilk ve tesviye olmak Uzere her 

i§ gUnU iki toplonti yap1l1r. BUtUn Uye banka §Ubelerinin 

temsilcileri belirlenen sootlerde odalardo bulunmal1d1r

lar. ilk toplant1n1n ba§loma saotinde bulunmayanlar o gUn 

tokes i§lemine kotilomazlar. Tokes odas1na ibraz edilen 

§ehir ic;i c;ek~er ayni gUn, §ehir d1§1 c;ekler en gee; erte

si i§ gUnU provizyon alinarak tesviye edilirler. ~ehir di

§1 c;eklerin herhangi bir sebeple provizyonu al1namamas1 

halinde kar§1l1g1 clan c;ekler gibi i§leme dohil edilirler. 

Ancak doha sonra kor§1l1g1n1n olmad1g1n1n anla§ilmasi ha

linde kar§1l1ks1z c;eklere ili§kin hUkUmler uygulanorak, 

ilgili bankanin borcundon dU§Ulerek, ibroz eden bankoya 

mU§terisine (as1l c;ek homiline) geri verilmek suretiyle 

iade edilir. Takes odas1nca yap1lacak tesviye i§lemi so

nunda bankalar1n takostan dogan bore; ve alocok bakiyeleri

ni gosteren vaziyet cetvelleri en seri §ekilde Ankara ta

kes odosino intikal ettirilir. Ankara tokes odasinca, di

ger takes odalorina gonderilen voziyet Cetvelleri bile§ik 

hale getirilerek o gUnki takes sonuc;land1r1l1r. Bu sonuc;

lar en gee; ertesi i§ gUnU soot 12.00 1 ye kadar bankolorin 

T.C. Merkez Bankasi Ankara §Ubesindeki hesoplorindan tes

viye olunur. 

Bonkalororos1 Tokes Odolor1 Merkezi, yonetmeligin 

18. moddesi uyorinco tokes odolorindo yopilon i§lemlerle 
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ilgili bir izahname haz1rlam1§ ve butun takes odalar1na 

gonderilmi~tir. BugUn bUtUn takes odalor1nda i§lemlerin 

yap1lmas1nda yeknesakl1k getirilmi§ ve takes mekanizmas1-

n1n iktisadi fonksiyonunu ifa edebilmesi a;1s1ndan ~nemli 

od1mlor at1lm1~t1r. 

Olke~izde nakit kullonmedan odeme sistemi yeteri 

kadar geli~medigi halde, takes odalar1ndaki i§lem hacmi 

sUrekli ort1§ gostermektedir. Olkemizde ilk takes odes1 

1stanbul'da kurulmu§tur. Doha sonra 1942 1 de Ankara ve he

men arkas1ndon izmir takes odos1 kurulmu§tur. Uzun y1llar 

bunlar1n d1§1nda takas odelar1 kurulmam1~ dahe sonra diger 

illerdeki odelar kurularak bugUn soy1lar1 16 1 ya ule~m1§

t1r. Muhtelif y1llarda takes odalar1ndeki i§lem hacimleri 

§oyledir ; 

!stanbul, Ankara, 1zmir 
1 $::lanbul Takes Odas1 Takes Odelar1 Toplam1 

Senet Tutari Senet Tutari 
Soy1s1 (Milyon Tl) Sal1s1 (Millon TL) 

1922 287 1953 580.015 6.906 

1930 112.990 566 1966 1. 609 .112 48.518 

1948 163.472 1.740 1972 3.407.015 180.160 

1953 449. 977 4.839 1977 7.222.223 740.156 

1966 1. 263. 959 33.625 

1972 2.545.987 120. 250 

1977 5.487.532 539 .588 

Koynak: T.C. Merkez Bankasi Ay hk Bultenleri. 

Yukor1doki tablolordon gorUldUgU gibi tstonbul ta

kos1 odos1ndoki i§l~m hocmi, u~ ilin toplom takes hocminin 

ortolamo 2/3 1 sini te§kil etmektedir. BugUn Ulkemizdeki 16 

tokes odos1n1n toplam i~lem hacminin yaklo§ik %50 1 si ts

tonbul takes odasinda ger;ekle§mekte, takes hacmi ile il-
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gili yoklo~ik degerler ise §oyledir (23); 1986 y1l1 lston

bul Tokos Odosindo yopilon §ehir tokosindo yoklo§ik 19 

Trilyon tutorindo 2,5 milyon kodor ~ek tokos edilmi1 1 1987 

y1l1ndo bir oylik 1ehir tokosindo yoklo~ik 2 Trilyon. tuto

rindo 250 bin ~ek, to§ro tokosindo ise yoklo§ik 250 Milyar 

tutorindo 160 bin kodor ~ek'in takos1 yop1lm1~t1r. Ankara 

Takes Odosinda ise oylik ortolomo 900 Milyar - 1 Trilyon 

tutorinda ~ek takos edilmektedir. Bu tutarin yokla~ik l/3'U 

kodor ta~ro ~ekleri takos edilmektedir. Genel olarok bugUn, 

lstanbul ve Ankara takes odolar1n1n y1ll1k i~lem hocmi, 

TUrkiye takes odoleri toplem i§lem hacminin % 70-SO'lik 

k1sm1n1 te~kil ettigi soylenebilir. BugUn bu yakla§ik re

kamlor 1977 y1l1 rekamlar1yla ker11le§t1r1ld1g1nde Ulkemiz

deki tokes i~lemi hecminde nekader bUyUk arti§lor oldugu ve 

tokes mekanizmes1n1n ne koder geli~tigi gorUlmektedir. 

(23) T.C. Merkez Benkasinco Ulkemizdeki takes hecmiyle ilgi
li istotistiklerin uzun y1llerd1r yay1nlanmamos1 ve 
istetistikleri alebilmek i~in yapt1g1m1z giri~imlerin
de sonu~suz kelmos1 nedeniyle, bugUn Ulkemizdeki tokos 
hocminin durumu hakkinda oncak 1stonbul ve Ankara Ta
kes Odoloriyla gorU1memiz sonucu elde ettigimiz bilgi
lerle yokla~1k ra~amlor verebilmekteyiz. 
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SONU~: TORKIYE'DE ~EK UYGULAMASI, SORUNLAR VE 

ALINAB1LECEK TEDB1RLER (24} 

3167 say1l1 ~ek say1s1, Ticaret Kanunundaki bo~luk

lari doldurmayi ama~larken, ozellikle bankalarin sorumlu

luklar1n1 onemli ol~Ude artt1rm1~t1r. Bankalar bu sorumlu

luklar1n1 gozonUne alarak ~ekle i§leyen hesap a~arken, ~ek 

karnesi verirken daha dikkatli davranmaktadir. Yeni yasadan 

once uygulamada bankalarin hemen hemen her isteyene gerekli 

ara§tirma yapmadan ~ekle i~leyen hesap a~masi, kar§1l1ks1z 

~eklerin ve ~ek'e gUvensizligin artmasina neden olmu§tU. 

BugUn bankalar, ~ek hesabi a~arken mU§terisi hakkinda ge

rekli kimlik ara§t1rmas1 ve istihbarati yapmaktadir. Kimlik 

ara~t1rmos1n1n yap1lmas1 onceki uygulamada "naylon ~ek he

saplar111 olarak adlandirilan, kotUniyetli ki§ilerin dolan

d1r1c1l1k amaciyla sahte isimlerle ~ek hesabi a~t1rmalar1n1 
-

onlemek a~isincran yararli olmu§tur. Bankalar yeterince ta-

n1mod1klar1 mU~terilerine ~ek karnesi vermemekle birlikte 

bu konuda bankalar orasinda fa~kli uygulamalar sozkonusu 

olmoktodir. Bozi bonkolar mU~terileriyle bir sure ~ali~tik

tan sonro, baz1lar1 ise mevduatin belirli miktar1n1n bir 

sure bloke edilmesini isteyerek ~ek kornesi vermektedir. 

Bankalor ~ek kornelerini genellikle 10 ve 20 yaprokli olo

rok bostirmi~lardir. !yi tanimadiklari mU~terilerine oz 

yaprakli ~ek karnesi vermekte ve ~ek karneleri bitmeden bir 

yenisi,ni vermeyebilmektedir. Bir karnedeki ~eklerin heps'i 

bitmeden yani homilleri tarafindan bankaya ibraz edilip 

odenmeden yeni ~ek karnesi vermemeleri, uygulamoda ~ekle 

odemelerin yopilmasini engelleyecek niteliktedir (25). 

Ozellikle i~lem hacmi yUksek olan kurulu~lar gozonUne ali-

(24) Bankolarda ~ek uygulamasiyla ilgili olarak bu konuda 
yazilanlar; Akbank, 1~ Bankasi, Yapi ve Kredi Bankasi, 
Pamukbank, Turk Ticaret Bankasi, Garanti Bankasi, Di~
bank, Anadolu Bankasi yetkilileriyle yopilan gorU~me-
ler sonucudur. · 

(25} TEOMAN, O.; "Cek Kanun Tasarisinin Bonkalara Getirdigi 
YUkUmlUlUkler", DUnya Gaz·etesi, 1 ~ubot 1985, s. 5. 
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n1rsc boyle bir uygulcmc odemelerini genellikle ~ek kullc

norok yopanlcri zor durumlcra dU~Urebilir. 

Bcnkclcr kendilerine ibrcz edilen ~eklerlni tOm ~u

beleriyle odeme zorundodir. Bir bonko ~ubesi kendisine ib

roz edilen bc§ka bir ~ubesi Uzerine ~ekilmi§ bir ~eki pro

vizyon clarok odeme, yoni provizyon istemek zorundcdir. An

cok Ulkemizde tam olarak geli~mi§ bir haberle~me orgUtUnUn 

olmcd1g1 gozonUne ol1n1rso, bcnkalarin bu konudc yUkUmlU

lUklerinini yerine getirmelerindeki zorluklcr dchc iyi 9n

lo§1 lmcktod1r. Bankolarin, ~ekin kor§1l1ks1z ~1kmcs1 hclin

de 20 bin lirayo kodor odeme ve kcr§1l1g1n1n olmod1g1n1n 

~ekin orkcsinc yazma yUkUmlUlUklerinin uygulamodo tam ola

rak i§lerliginin oldugunu soylemek gU~tUr. ~ek'in kor§1l1k

s1z ~ikmasi sonucu bonkonin 20 bin lirayo kodor odemesi, 

ozellikle bUyUk mebloglordoki kor§1l1ks1z ~ek i~in boyle 

kU~Uk bir miktorin herzcmon lehtcr torof 1ndcn cl1nmos1no 

gerek duyulmoyabilmektedir. Boyle bir durumdo lehdcr ~ekin 

kor§1l1ks1z oldugunun orkcsina yaz1lmos1ylo yetinmekte ve 

bunu boski oroci olar·ak kullon1p ke§ideciyle irtiboto ge~e

rek ~ek'i tohsil etmektedir. Bonkolor genellikle ~ekin or

kos1no kcr§1l1ks1z oldugunu yazmodon once, mU~terisini ko

rumok ve/veyo koybetmemek omcc1ylo durumdcn hcberdcr edip 

lehtcrlc cnlc~mclcr1n1 scglcycbilmek i~in giri~imlerde bu

luncbilmektedir. Bunc benzer uygulomclorc ragmen, bankclc

r1n ~ekin arkos1no kor§1l1ks1z oldugunu yczmo zorunlulugu, 

bu yUkUmlUlUgU yerine getirmeyen bonkoyc uygulonon cezoi 

mUeyyideler ve kor§1l1ks1z ~ek yczon k~ideciye uyguloncn 

cezoi mUeyyideler, kor§1l1ks1z ~eklerin onlenmesinde bUyUk 

kotk1s1 olmu§ ve yosodon sonra kor~1l1ks1z ~eklerde bir 

ozalma ile birlikte bono'ya dogru bir yoneli§ ger~ekle§mi§

tir (26). 

Merkez Bcnkos1nca ~ek kullonmo ve ~ek hesob1 o~tirmo 

(26) Kcr§1l1ks1z ~eklerle ilgili bu ycrgiya bcnkoc1lor1n 
genel gorU§leri sonucu vormcktayiz. 
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yosagi olonlarin bUtUn bonkolaro duyurulmosi, bu duyurulo

rin sagl1kl1 ve h1zl1 yap1lmas1n1n yosagi olan ki~ilere ~ek 

karnesi verilmemesi ve ~ek hesabi 0~1lmamos1 a~1s1ndan onem

lidir. Ancak bankalor1m1zdo elektronik sistemin yaygin olo

rok kullon1lmamos1 nedeniyle bu duyurulorin bir merkezden 

yap1lmas1 henUz sozkonusu degildir. 1leride her tUrlU bil

gi ali~-veri~inin ve i~lemlerin daha soglikli ve h1zl1 ya

p1lmas1yla ~ek uygulomas1 doho saglam bir yopiyo sohip olo

caktir. 

~ek Yasasi vadeli veyo ileriki tarihli ~eklerle il

gili herhangi bir dUzenleme yapmom1~t1r. Vadeli ~ekler bu

gUn yaygin olarok kullanilmakta, vadelerinde tahsil edil

mek Uzere bankolara teminat olorok verilmekte, hotto bonka

larca bonolarda oldugu gibi iskonto ve i~tiraya ali~abil

mektedir. Bu ~ekilde uygulama ~ekin amocindan sapt1r1l1p 

kredi oroci gi9i kullan1lmas1, bankolorin kredi limitlerini 

o~masi ve damg~ vergisi 0;1s1ndon oldugu gibi bazi sorunla

rido beroberinde getirmektedir (27). Ki~ileri vadeli ~ek 

kullanmaja yonelt~n etkenlerden biri ~ekin damga vergisin

den muaf olmas1d1r. 1kinci onemli etken ise bona'yo gore 

tahsil kolayligi yoni kar~1l1ks1z ~ek ~ekmenin ozel olarak 

cezoland1r1lmas1n1n baski arac1 olarok kullon1lmas1d1r. Ke

~idecinin ve lehdarin arolarinda anla~arak dUzenlenen vade

li ~ekler genellikle vadelerinden once bonkcyc ibrcz edil

memektedir. Bankclcr tohsile veya iskontoya ald1klcr1 vade

li ~ekleri, vcdelerine kodor beklet~ektedir. Bcnkclorin bu 

§ekilde uygulcmolari bir ol~Ude vad~li ~eklerin kullan1lmo

s1n1 te~vik edici nitelik to~1moktod1r. Bonkalordo oldugu 

gibi, bazi ki~ilercede vodeli ~ekler iskonto edilmekte, 

hotta gozetelerde bu konudo 11 vodeli ~ekleriniz ~ozUmlenir" 

(27) Geni~ bilgi i~in, TANDO~AN, H.; Sonroki Tcrihli ~ekler 
ve Ticoret Kanunu ile 3167 Sa ili Kcnun A isindon Or
tayc ~1kcrd1g1 Sorun or, TUr iye Ban clar Bir igi Ya
y1nlor1, 2.Bosi, Ankara 1986. 
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~eklinde benzer ilanlar verilmektedir (28). Olkemizde vade

li ~ek kullan1m1 yerle~mi~ durumda olup, kullan1lmalar1nda 

piyasadaki nakit para darl1g1n1nda etkisi oldugu soylenebi

lir. Olkemizde vodeli ~eklerin ger~ek ihtiya~tan dogup dog

mod1g1, A.B.D. ve lngiltere'deki uygulamo ~ekilleriyle Ul

kemizde de uygulonip uygulanomayocag1, en az1ndon 20-30 

gUnlUk vodenin toninmasi konulori ve bunlarin sonu~lorinin 

neler olabilecegi tarti~ma konusu olmaktadir (29). Vodeli 

~ekler konusunun incelenip, kesin dUzenlemelerin yap1lmasi 

ve ~ek yosasindo bunloro yer verilmesi yararli ~lacoktir. 

Ulkemizde ~ek doho ~ok ticari fooliyetlerde kullo

nilmaktadir. Bu dogrultuda ki~ilerin vergi dairelerine ya

pacoklari odemelerde pek yaygin olmamokla birlikte ~ek kul

lan1lmaktad1r. Ki~ilerin normal odemelerinde ~ek kullan1m1 

yok denebilecek kador ozdir ve bunlori sogloyocok yopi 

~lu~mom1~t1r. ~rnegin bazi bonkalor su, elektrik idareleri

nin tahsilot Liierinide yerine getirmektedir. Ancak bunla

rin ~ek'le odenmesi sozkonusu olmamakta, bonkolorca nakit 

talep edilm~kte, bozilar~ ~U~terilerine hizmet omoc1yla, 

~ek'in nokte ~evrilmesiyle odemenin yapilmosi ger~ekle~mek

tedir. Vergi dairelerine yopilan odemelerde ke~ide ~eki, 

bloke ~ek, ~izgili ~ekler kullanilabilmektedir. Bonkalorda 

genellikle bu omo~la ke~ide ~ekleri kullan1lmaktad1r. Ke~i

de ~ekleri ozel olarok ~ifrelendirildigi i~in lehtar 0~1-

s1ndan gUvence soglomokta ve suistimali azaltmoktadir. 

~ek hakkinda halk1m1z tom bir bilgiy~ ve ol1~kanl1ga 
sohip degildir. Bankalarda ozellikle tasarruf hesaplari 

Uzerine ~ek kullan1m1n1 te~vik etmek i~in yeterli foaliyet

lerde bulunmomoktodir. Bonkolorin ~ek'e gUvenirliligi ve 

(28} Bak1n1z, HUrriyet Gazetesi, Seri llanlar MUteferrik 
K1sm1, 28 Ekim 1987, s. 13. 

(29) Bok1n1z, Kar~1liks1z ~ek ve protestolu senetlere ili~
kin sorunlar ve ~ozUm yollari Paneli, lst.Tic.Odasi, 
seminerler dizisi No: 13, 15 Nisan 1983. 

T. C. 
Y11kseko~rettm ICurulu 
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isekin yayg1nla~mos1n1 soglamok amociyla "Garontili <;ek" uy

gulamolari vardir. Bunlar genellikle 10 yaprakli olorok 50 

bin, 100 bin veya 200 bin liroya kador provizyonsuz odeme 

yopilobilen <;eklerdir. Ancok bankalor her mU~terisine bu 

<;ekleri vermekten ka<;.tnmokta, daho <;ok bonkodoki hesabi 

fazlo olan ve/veyo gUvendikleri mU~terilerine vermektedir

ler. Ayr.tea sadece birka<; bonkada ve fazla yaygin olmayan 

"~ek Kort1 11 uygulamas.t vardir. Bunlarin her yerde kabul 

gormemesi ve bankalor.tn oyni iekilde belirli ~ortlarda ver

mesi yayg.tn olarok kullon1lmosin1 engellemekted~r. 

Bu uygulomolor ve b eraberinde getirdikleri sorunlar 

zoten yoygin olarok kullanilmayan <;ekten ka<;L~.l ve nakit 

para kullan1m1n1n tercih edilmesinde etkili olmaktod.tr.~ek 

kullan1m1n1n bir Ulkenin iktisadi geli~me ve dolayisiyla 

halkin gene! kUltUr dUzeyindeki yUkselmeye bogli olorok 

yoyg1nlaiacog1 _soylenebilir. Olkemizde, ortolama kUltUr dU

zeyinin dU~UkltfgU ve -bonknot kullonma konusunda ge<;mi~ten 

beri kazonilon al1~konl1klor <;ekin yoygin olorok kullon1l

mas1n1 etkileyen foktorlerdir. Halk1n ol1~1k oldugu bank

nottan vazge<;mesi zor olmakla birlikte <;ekle odemelerin ko

loyl1k ve foydolor1n1 onloyobildigi ol<;Ude ~ek kullon1m1 

yoyg1nla~acokt1r {30). Halkin tan1d1g1 ve kullond1g1 nakit 

para yerine, bilmedigi bir odeme aroc1n1 kullanmas1 ve ko

bul etmesi kolay degildir. Ayni zamondo <;ek kullan1m1n1n 

bir Ulkede yerle~mesi, ihtiya<;, zamon ve ol1~konl1go bogl1-

d1r (31). iktisodi geli~me ve so~oyileimeyle birlikte ge

rekli ~ortlar.tn kendiliginden ~u~acog1 ve <;ek kullonim.tn.tn 

yayg.tnloiacog.t soylenebilir. 

~ek 1 in tahsilinde <;abukluk ve koloyl.tk soglond1g1, 

formolitelerin azalt1ld1g1 ol<;Ude yayg1nla~mos1 do h1zlono

cokt1r. Bu sebeple, bonkolarin Ulkenin her yonindo, hizl1 

(30) ERG1N, F.; ~ek ile Odeme Sistemi, a.g.e., s. 102. 

(31) Ibid. 
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ve formalitesiz hizmet vermeleri gerekmekterir. Bu konuda 

di~er bir etkende Ulke ~apinda sogl1kl1 bir haberle§me sis

teminin eksikligidir. Hoberle§me sistemi, bonkalarin pro

vizyon almalorinda ~abuklugu ve kolayl1g1 saglamas1 0~1s1n

don onemlidir. Ancak Ulkemizde, ~ek'in tahsilinde provizyon 

ol1n1rken uzunca bir sure beklemek sozkonusu olabilmektedir. 

<;ek kullon1m1n1n yaygin olmamas1n1 etkileyen bir 

foktorde halk ile bankalor orasindaki ili~kilerin kuvvetli 

olmomos1d1r. Ancak nUfusun yogun oldugu bolgeler ve bUyUk 

merkezlerde halk ile bankolor arasindaki ili§ki gU~ludur. 

Ger~ektende, ~ek kullon1m1n1n yayg1nla§t1g1 Ulkelerde de 

~ekin once ticari ve sanayi foaliyetlerinin yogun ve nUf u

sun kalabalik oldugu bolgelerde yay1ld1g1 gorUlmektedir(32). 

Olkemizde iktisadi faaliyetler belirli merkezlerde yogun

la§m1~t1r. Buralarda ~ek'in yayg1nla§mas1n1 saglamak daha 

koloyd~r. Ancak yogunlugun belirli merkezlerde olmas1 ~ek'

in TUrkiye genelinde yayg1nla§mas1n1 etkileyecektir. NUfu

sumuzun yakla§ik yar1s1 kU~Uk merkezlerde ve kirsal kesimde 

yerle§iktir. !lk O§amada bUyUk merkezlerde ~ek kullan1m1n1 

yayg1nla§t1rma faaliyetine giri§mek daha kolay olacaktir. 

Ba§longi~ta ~ek'e olan gUvensizlik ve gUveni soglo

yacak hukuki onlemlerin olmamasi do ~ek kullan1m1n1n yay

g1nlo§rnas1n1 onlemiitir. Hukuki mevzuotin yonli§ uyguloma

lara mUsoit olmas1, bonkalarin yUkUmlUlUklerini yerine ge

tirmelerindeki yetersizlikleri gibi sebeplerden oturu, Ul

kemizde uzun y1-l~ar ~ek osli fonksiyonundan sapt1r1lm1§ ve 

ozellikle kotUniyetli ki~ilerce kar~1l1ks1z ~eklerin dUzen

lenmesi ~ek'e olan gUveni sarsmi§tJ.r. Kendisine ~ek verilen 

ki§i, kar§1l1g1n1n bankoda oldugu ve ~ek'i ibraz ettiginde 

hemen odeme yop1lacag1ndan emin olmak ister. ~eklerle ode

meleri dUzenleyici ve ~ek hamillerini korumayo yonelik 3167 

Say1l1 <;ek Yosasi gerekli dUzenlemeleri yapmi§, ozellikle 

kar§1l1ks1z ~ek ~ekme su~unu ozel olarak dUzenlemi§, cezai 

( 32) <;E LE B 1 CAN, G. ; a. g. e . , s. 2 9. 
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mUeyyideler getirmi§tir. Boylece daha once c;ek kullan1m1n

daki yanli§ uygulamalari duzenleyerek ~ek'e gUven konusunda 

gerekli hukuki §Ortlari saglamayi amac;lami§tir. Fakat yosa 

c;ek kullon1m1n1 yayg1nlo~t1rmoyo yonelik dUzenlemeler ge

tirmemi§tir. 

~ek kullan1m1n1 yayginla§tirmaya yonelik alinabile

cek onlemlerin ba§inda halka c;ek hakkinda bilgiler vermek

tir. Halk1n al1§kanl1g1n1n di§inda, nasil kullanacog1n1 

bilmedigi ve hukuki himayesi hakkinda bilgiye sahip olmad1-

g1 bir odeme arac1n1 benimseyip kullanmasi dU§UnUlemez. Bu 

yUzden halkin c;ek ile odeme sistemi hakkinda bilgisini ort

tirmaya'·yonelik ogretici nitelikte propaganda ve tan1t1m 

faoliyetine giri§ilmelidir (33). Holka c;ek kullan1m1n1n 

saglad1g1 faydalar ve sahip oldugu hukuki teminatlar hak

kinda bilgi vermek aydinlatmak gerekmektedir. ~ek kullan1-

min1n yayg1nla1mas1 en fazla bankalara yarar sagl1yacakt1r. 

Bu nedenle ~ek; ··-hakkinda ogre tici pr opoganda f ca li ye ti ni n 

bankalarca yap1lmas1 dU§UnUlebilir. Bu Devlet taraf1ndan do 

yapilabil~cegi gibi~ bankalarin kat1l1m1yla birlikte yapi

lacak tan1t1m foaliyetleri daha etkilidir. 

~ekle odemelerin kolay ve h1zl1 bir §ekilde saglan

masi ic;in gerekli tedbirleri almak gerekir. ~ekle odemeler 

nekadar h1zl1 ve formalitesiz olarak yap1l1rsa c;ek kullan1-

m1 o olc;Ude yayg1nla§1r. Bunun ic;in oncelikle formalitele

rin azalt1lmas1 gerekir. ~ek hesabi ac;1l1rken gerekli on

lemlerin ve formalitelerin tamamlonmo~1, daho sonro odeme

lerin yop1lmas1 s1ras1nda zorlo§t1r1c1 i§lemlerden kac;1n1l

mos1 gerekir. Odemelerin h1zl1 bir §ekilde yopilabilmesi 

bankalor1n c;ol1§malor1ylo ilgili oldugu kadar sogl1kl1 bir 

hoberle§me sisteminin vorl1g1n1da gerektirir. Bu yUzden ho

berle§me sisteminin yeterli ve sogl1kl1 bir yopiya kovu§tu

rulmosi gerekir. BugUn i<;in butun bonkolar1m1zda elektronik 

(33) DREZE, J.; "Banko Mevduati ve ~ek Kullon1l1§1", (~evi
ren: A.OzgUven-A.tlkin), Banko Dergisi, 1964, Soyi:4, 
s. 32. 
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haberle§me sisteminin kurulmas1n1n zamon olocagi oncok bu

nun ger~ekle~mesinin sonucundo ~ek'in yoyg1nlo~mos1ndo bU

yUk etkisi olocogi kesindir. Bu konudo olinabilecek diger 

bir tedbir ise Takes Odalorinin hizli bir §ekilde yoyg1n

lo§mos1n1 yoni butun illerimizde kurulmas1n1 soglomoktir. 

~ekle odemelerin yayg1nla§mos1n1 soglomok i~in ki§i

lerin ~ek ile odemelere kor§i duydugu gUvensizligi yok 

edecek tedbirlerinde ol1nmos1d1r. Bunun i~in ~ekte sohteci

ligi ve tohrifati onleyici hukuki teminatlorin soglonmosi 

gerekir. Ayrico ki§iler ~ek'in kor§1l1g1n1n olduguno emin 

olmak isterler. Ki§ilere bu konudo gUvenlik saglayocok bir 

tedbir ise tosdikli ~eklerin kullon1lmas1d1r. Tastikli ~ek

ler, ozellikle bUyUk meblaglorin sozkonusu olmosi halinde, 

ke§ideci tarofindan bonkaya gotUrUlerek ~ek'in kar~1l1g1n1n 

mevcut oldugunu ve bloke edildigine dair ~ekin Uzerine ban

konin onay1n1 ~oydurtarok, ~ek'in kcr§1l1ks1z ~ikma tehli

kesini ortodan·Kald1r1r. Ancak Ulkemizde tosdikli ~ekler 

uygulonmomakta ve hukuki yonden ge~erli olup olmad1g1 tor-
e 

t1,mal1d1r. "Ancok, tosdikli ~eklere hukuki muteberlik to-

niyan bir yorumun, Ulkemizde ~ek kullonmo usulUnUn yoy1lmo

s1n1 koloylo~t1rocag1 ~Uphesizdir" (34). BUyUk meblo~lor 

di§indoki odemeler i~in provizyonsuz odemeyi sogliyocok ve 

holen bonkolor toraf1ndan s1n1rl1 olorok uygulonan goronti

li ~ek uygulamos1d1r. Bu uygulomanin yoyg1nlo§tir1lmos1 ho

linde ~ek'te gUven ve sUrot soglanmi§ olacoktir. Olkemizde 

tastikli ~eklerin uygulonmad1g1 oncok bloke ~eklerin benzer 

ozellik ~O§imosi ve hukuken ge~erli olmosi, tasdikli ~ekle
rin yerine kullonilmosinin yayg1nlo§tir1lmos1 dU§UnUlebi

lir. BugUn s1n1rl1 yerlere yap1lon (daho ~ok vergi doirele

rine) odemelerde kullanilan blbke ~ekler, normal odemelerde 

te§vik edilerek ~ek kullan1m1n1n yoyginla§mosindo etkili 

bir onlem alobilir. 

(34) ~ELEBtCAN, G.; o.g.e., s.31. 
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Alinobilecek onemli tedbirlerden biriside Ulkemizde 

holen birkoc; bonka torof indan s1n1rl1 olorok uygulonon "c;ek 

kort1 11 sistemidir. c;ek karti, 11 sohibinin belirli bir olc;Uye 

kodor gUvenirligini dogruloyan bir belge, bir nevi hUviyet

tir" (35). Kort sohibi belirli bir limite kodar c;ek kullo

nobilecek ve c;eklerin kabul edilecegi hakkinda bir gUvene 

sohip olacaktir. Kort sohibinden belirli miktor mevduat bu

lundurmasi istenebilecek fakat mevduotin bloke edilmesi 

sozkonusu olmayac1kt1r. c;ek karti ile birlikte dUzenlenen 

c;eklerin kobullerini te~vik etmek ic;in sozkonusu c;ek kort1-

n1n kabul edilecegini belirten omblemlerin mogazalora ve 

benzer yerlere (mUesseselere) konulmosi yororl1 olocoktir. 

Kort sahibinin imtos1n1nda bulundu§u c;ek kort1, c;ek'i dU

zenlerken odemeyi yopocag1 ki~inin HnUnde c;ek 1 i imzaloyoca

gindon ve c;ek kort1n1 gostereceginden odemenin yap1ld1g1 

ki~ilerin gUveninide sogloyacaktir. ~ek korti, kart1 c;ikor

tan bankanin b~tUn ~ubelerinde, muhobirlik onla~masi yoluy

lo diger bankal6r1 (ve ~ubelerini) ve bunlori kabul edecek 

diger mUesseseleride kopsoyacok ~ekilde geni§ bir kullonim 

olan1 olu~turuldugu olc;Ude ~ek kullon1m1n1n yoy91nla~mos1n

da yarorl1 olocoktir. 

Butun bu tedbirlerin di~indo bankalarin c;ekle i~le

yen hesaplori te~vik omaciylo diger vodesiz mevduat hesap

lar1no oranlo bu hesoplara biroz doho yUksek foiz uygulamo

lor1 dU~UnUlebilir. Ayrica, ki§ilerin Ucretlerinin c;ek ile 

verilmesinin c;ek kullan1m1n1n yayg1nlo§mas1n1 saglayacogi 

do dU~UnUlebilir. Ne varki c;ek kullon1m1n1n benimsenmemi~ 

6lmasi nedeniyle moo~ ve Ucretini c;ek ile clan ki~i oyn1 

gUn banka ~ubelerine giderek c;ek'i nakit olorok tahsil et

mektedirler. Sistemin kobul gormesini soglomak Uzere bonko

lor oncUlUk yopobilirler. Bonkolarin, personeline Ucretleri 

c;ekle odeyip, hesaplarino gec;irmeleri ve c;ek ile odemeleri 

(35) DURAKBA~A, N.; 11 ~ek Kort1 ve Bankalar1m1zdo Uygulomo 
!mkonlor1 11

, Banko ve Ekonomik Yoruilor Dergisi, 1972, 
Soyi: 5, s. 4. 
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te~vik etmeleri, ~ek ile ~deme sistemini yakindan taniyan 

banko personeli torof~ndon kolayca benimsenebilir. Bu ki§i

lerin bankalarda ~ali§malari ~eklerine olon gUvenirlilik 

duygusunu crttiracak U~UncU ki~ilerin bu ~ekleri kabul et

mesini sogloyacaktir. 
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Qck karncli:rlnln bU!:!lu !jckhne dulr e:>!Ullar TUrkiye Bunlco.hlr Birliginln goril~il 
ahnu.ru.lt 'r. C. Mcrkcz. Uu.n.k~mcu. tc:1plt e®lr. 

llan.kala.r, <;t:k ko.rne!il ve1·<llkler1 mil-:iterilerin!n o.c;1k klmJUdcrln! 'I'. C. Mcrl,c:.?: 
Ilwlka.,;ma ulldirmc.k wrundiLdLrlur. 
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lbraz ve Odeme 

MAD.DE 4. - cekle i§leyen hesabm bulundug·.u ban.ka §Ubesl, ibra.z edildig-1 
anda. kar111llg1 bul·wum c;eki, Odemek mecburiyetindedir. <;ekin karg1hgmm lusmen 
bulunmas1 ha.linde i.Se bu mikta.r <>denir. Muha.tap bankanm c;e.k hesab1 ac;1lrm!I ol:i.n 
fUbesl ID§md.ak.l herhangi bir §Ubesine ibraz edllen c;ek, kaTl}lhgi 0 f}Ube tarafmda.n 
provi:.:yon (kar31hk) istemek suretiyle &lenir. 

M-uhatap ban.ka deyimi, gekle t.oleyen hesabm ac;1ld1g-1 bankay1 ifade eder. 

Qek kar111llg·uun odenmemesi 

:MADDE 5. - Cekin ilzerinde ya.z1h tutarm kismen veya tamamen Oderuneye
ceg-lnin tespltl halinde, lbraz tarihl ile kllimen veya tam.amen odenmem.1t sebebl c;ekin 
ilzerine yazilmak suret!yle ham:nw gerf verilir. 

Hesaben tesviye 

MADDE 6. - T. C. Mel'lkez Banka.e1, c;eklerin ban.ka eubelerl ara.smda hesa.be:ri 
tesviyesinl saglayacak tilzelkigllig-1 haiz slstemi kum1aya ve gozetimi altmda ytirilt
meye yetkilidir. T. C. Merkez Ban.ka.s1, §U.besl bulunmayan yerlerde bu yetklslnl uy
gun goreceg-i ba.4ka bir ban.kaya devredebillr. 

Hesapla!]ma sisteminin kurulu!] ve i!lleyi~i. T. C. Merkcz Bankasmca ~1knnla
cak bir yonetmelikle dilzenlenir. 

lhtar 

MADDE 7. - Yeterll kar1:1hg-1 olmadlg-t l1;in c;ekl kismen ve)'a tamamen tlde
meyen muhatap banika, he.sap sah1b1nin kendislnln veya vekil ve temsllcilcrlnln elinde 
bulunan bilUin c;~~ karnelerini ald1t1. ban.kalar-a gerl verme1.1lnl, 8 Incl madde hilkilm· 
Jeri gereg-ince dilzeltme ·Ji1lemlerlni yerlne getlrmeden blr yil milddet lle 1;ek ke3lde 
edemeyeceg-ini ve aksine davra.ni3lann cezaJ: mileyyideleri gerektireeeg-lnl, ibraz tari· 
hin1 izleyen on i3gilnU ilJ!,nde, he£a.p sahihine la.dell taah:hUtlU me.ktupl.a tebll~ etmek 
zorundadlr. 

Dilzeltme hakk1 

MADDE 8. - Hesap sahib! ihtar mektubunu ald1g-1 veya 12 nci maddeye gtlre 
n.lm1§ saYlldig-I tarihten ltlbaren yedl 13giinil 1c;lnde c;ek tutaruu veya kur31hksiz ka
lan bolilmilnil % 10 tazminat1 ve gecikme faizlyle birli.kte hamil adlna ·muhatap ban
kaya yahrdlg-1 takdirde c;ek ke§ide etme hakk1m yenlden knzamr. 

Dilzeltme hakk1 1 karl}1hks1z c;ekln lbraz tarlhlni taklp eden bir y1l lc;lnde ancak 
ikl defa kullarulalbllir. 

Blldirme ve duyuru 

MADDE 9. - Muha.tap banka, yeterll lu;.r31hgi olmad1gi lc;;in c;ekin Odenmedl· 
g-ini ve hesap sahlbl h.akkmda. gereken bilgileri, T. C. Merkez Bankasma bildirlr. Bll
dirme, hesap sahfblnin dilzeltme hakk1 :yok lie c;ekin lbraz tarihinden; dilzeltme haklti 
var 1se, dilzelt:i:ne silresl sona erdigl tarihten Wbaren on l§gilnil1 ic;;inde yap1hr. T. C. 
Merkez Bankasi, du1•umu en fazla 30 l§glinil ic;;inde ban.kalara duyurur. 

T. C. Me.rkez Bankasmm duyurusuna 1ubt> tarafmdan ittua ve herhalde duyuru 
ta?"ihllli ta.kip eden onbeii!ncJ gilniln bitlmlnd~ lUbaren, bir yll sili"e ile hesap sahi
bine veya vekil ve milmessillerine c;ek karnesl verlltrie.z ve c;ekle ifl11yecek hesap e.c;1l
ma2. 

B<mkanm mesul 014,ug-u miktar 

MADDE 10. - K8J1i1hg1 bulunmasa veya yetersiz kalsa bile muhatap banke, 
mUddetinde lbriu edilen ylrmibin llraya kada.r clan c;ekler lie bu miktar llierindekl 

Yaaama l>6'10mu S11Y1a : 2 
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her f:tkin yirmibln lirasnu ke~idecinln dl§mdakl hamlle odcmeye mecLurdur. 7 ricJ ve 
8 incl madde hilkilmleri sakbd1r. Bu husus, hes::p sahib! lie muhatap banka aiasmda, 
karnenin tesliml Slrasmda yap1Jm1§ olan donillemeyecek bir kredi sozle§mcsi hilkmiln
dedir. 

Birincl f1krada belirtilen mesuliyet tutar1, Ba§ba.kanhk Hazin<! ve D1§ Ticarct 
Milste~arllg1 tarafmdan yay1mlanan «Toptan E§ya Fiyatlar1 Y1lllk 1ndekslt- ndeki ar
b§lar gi:izonilnde bulundurularak T. C. Merke:! Bankasi tarafmd:m artlnlabllir.,.,,... 

T. C. Merkez Bankasmca ilan edi!Jcek hususlar 

MADDE 11. - T. C. Merkez Bankasi, veklerin tahsile almmas1 ve odenmesi 
konusunda ·bankalararas1 munasebetleri duzenleyen esaslar ile 7 nci madde geregin
ce yap1lacak ihtarm muhtevasma, 9 uncu madde uyarmca yeterli ka~1hg1 olmayan 
vek ke~ide edenlerin bildirilmesine, 7 ve 16 nc1 maddeler uyannca vek :hesll.bl a~mak
tan ve eek kullanmaktan yasaklananlara ait duyurulara dair hususlan Turkiye Ban· 
kalar Birliginin goru~unu ala.rak tesbit eder ve Rl*lmi Ga.zetede yay1mlar. 

Tebligat adresi 

MADDE 12. - Bu K'anun uyannca yap1lacak ihtarlar. herhang1 bir ad.res degi
~ikligi bildiriminde bulunulma.d1g1 rnuddetee eek hesab1 sahibinin hesab1 actmrken 
bildi1·digi adrese yap1lmakla gecerli olur. 

lhtara ve yasaklamaya uymayanlar 

MADDE 13. - Bu Kanunun 7 nci maddesi uyarmca banka tarafmdan yap1lan 
ihtan alc:Ugi veya alm1~ say1ldlg1 tarihten itibaren yedi i!i gi.inii ivinde gecerli bir .se
bebe dayanmak~zm eek karnelerini geri vermeyenlere, ilgili bankanm ihban i.izo
rine yirmibin liradan ikiyuzbin liraya kadar agir para cezasi verilir. llgili b1:1.nka bu 
ihban yapmakla mukelleftir. 

Kanunun 8 inci mu.ddesinde belirtilen di.izeltme i!jlemi yap1lmad1g1 hnldo 7 nci 
ma.ddedeki bir y1ll1k rnuddet icindo veya 16 nc1 madde geregince hukmolunun si.ire 
icinde eek ke!]ide edenler, fiillcri b~ka bir sue meydana getirse bile ayncn il~ aydan 
alt1 aya kadar hapis v~ yirmibin liradan ikiyuxbin Jjraya kndar ag1r para cczast ile 
cei.alandmlirlar. 

Yetkili ohruid1g1 haldo r;:ek karnesi basan veya basuranlar 

MADDE 14. - Bu Kanuna gore eek bastirabilecek kuri.!u~lar W!Jmda eek kar
nesi basan veyu. bast1runlar hakk1ndu Ti.irk Caza Kunununun 323 uncu maddesi uy· 
Ii:ulanir. 

Bankalara uygulanacuk :ezular 

MADDE 15. - Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 13 i.incu muddelerinde ya:ul1 mukellefiyet· 
leri yerine getirmeyen veya geciktin:n banka hakkinda onbin liril.dun yuz.bin lira.ya 
kadar agir p.ro. cezasma; 7 ve 9 uncu maddelerinde yazill ~ii.kellefiyotleri yerine 
getirmeyel'l veya geciktiren banka hakkmda iso bc~yuzbin liradt1n ikimilyon lira)•a 
kadar agir para cezasma hukmolunur. 

Ko.n;1liks1z eek 
MADDE 16. - lbraz suresi icindo veya uzerinde yaz1l! ke!iide tarihinden once, 

4 iincu maddeye giiro ibraz odlldigindc, yeterli kar!j1hg1 bulunmamas1 scbebiyle k1s
m0n de olsu iidenme;·en i;:eki ke>1ide eden kifiilcr bir y1)d!l11 be!j y1Ja kadar hapis co· 
zas1 ile cczuland1nhrlur. Muhkemc a1·nca i~ltmen sucun ;ffinhiyetine gore bir yll ile 
bc!j yil arusmda belirloyecegi bir mllddet ic;in failin bankalardu \Ok he:s11b1 U(mas1· 
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nm ve c;ek ke$ide etmesinin yasaklanmasma karar verir. Yasaklama karaq butlin 
bankalara duyurulmak uzere T. C. Merkez Bankasma bildirilir. 

Bu fiillt'rden dolay1 takibat yap1lmasi c;ek hamilinin $ikayeline ;baglldir. $ika
yetten vazgec;me, hukum kesinle!jinceye kadar gec;erlidir. Fiili i$leyenin 8 inci mad
deye gore dW.eltme ha.kJnm kullunmak sure.tiyle hl'lmilin zara.nm k~1lam~ olmas1 
veya duzelime hakk1 yoksa, amln.n maddede belirtilen muddet ic;inde c;ek bedelinin 
kar$1hks1z kalan k1sm1m % 10 tazminat1 ve gecikme faiziyle birlikte muhatap ban
kaya veya herhangi bir i;ubesine yatirmii; bulunmas1 halinde i;ikayet hakk1 dogmaz. 

GEC1C1 MADDE - Kanunun yururluge girdigi tarihten once, kari;1hks1z c;ek 
ke$ide etmi$ olanlar hakkmda hazirhk tahkikatma btt$lanmii; veya dava ac;ilnui; ve 
mahkilmi!'et. hukmu kesinle$memi;; oldugu t.akdird.e; 

a> Yuriirliik tarihini t.alrip eden ui; ay ic;inde c;ek tutannm veya kar!jll1ks1z 
kalan bOlii.miiniin % 10 taz.minau ve gecikme faizi He birlikte muhatap bankaya ve
ya herhungi ·bir $Ubesine yat1r1lma.s1, 

b> Cek tutan odenmemi$ olsa bile $ikayetten va.zgec;ilmi11 olmas1. 

cl Cek tutannm daha once odenmi~ bulunmas1. 

Hallerinde, hazirhk 'tahkikat.u:~da takiLata yer olmad1gma. a<;1lm1i; davalarm 
dii~fuiilmesine karar verilir. 

Yururlii.k 

MADDE 17. - Bu Kanunun l, 2, 4, 5 ve 16 nc1 maddeleri ile Gei;ici Maddesi 
Kanunur. yaymu taribinde. diger maddeleri yay1mmdan alt1 ay sonra yiiriirliigo 
girer. 

Yurutme 

MADDE Hs. - Bu Kanun hukiimlerini Bakanlw- Kurulu yuriit.11r. 

2/-t/1985 

Y11~ama f!olUmu Sarf11 · 
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Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasmdan : . 
·--· ............ --· - ··~· _,.,._ -· ~· .. 

<;ekle Odemeleri.n D\lzenlenmesl ve Cek HamlUuinln Korumnns1 
Hakkmda 3167 S1ly1h Kanuna ~kin Tebll~ 

· lSira No 1 11 
Kapsam: 

Madde 1 - 3167 say1b Kanunun T.C. Merkez Banknsma verdiki yetkiye isti· 
nade.n eek kamelerlnin bask1 §ekline ili§kln esasla.r, eek kamesi verilen hesap sa 
hiplerinin kimlikleri ile k1smen veya tamamen odenmeyen r;ekler ir;ln hesap sah!· 
bine gonderilecek ihtar mektubunun muhtevas1, eeklerl Odenmeyen hesap sahiplerl 
ile t;ek hesab1 ar;ma ve eek ke9ide etme yasa.ki konularilar hakkmda. bankalar ve 
T. C. Merkez Ba.nkasmca yap1lacak bildirlm ve duyurular bu teblig hiikiimlerine 
tabidir. · 

· Cek Karnalerinin Bask1 $ekH: 
. Madde 2 - <;ck karneleri bankalar tarafmdan a~ag1da gOsterJlen esaslara 

gore bas1hr veya basbnhr: 

a> Cek karnelerl, yapraklannm boyutlan yeknesak olmak uzere, koi;an ha· 
ric. enl 75 mm. boyu 145 min ebadmda bastmhr. 

b) Manyetik miirekkeple kodlama yapmaga fmk~ vermek ilzerc yukan.ja 
boyutlan vorllen eek yapraklannm alt k1smmda 15 mm l.>O!iluk b1rak1lir. 

cl <;ek ya.praklannm bns1mmda, ilzerinde yap1lacak herhangt bir tahrifat1 
Onloyecek nitelikte duyarh katritlann kullamlmas1 zorunludur. 

d> <;ek karnelerinin ihtlva. edeceki r;ek yapraklarmm adedi, llgili bauka. ta
rafmdan tesb!t e41Jir. 

el Bank al.area eek yapraklan 1stenilen renk ve desende ba.stinlabilir. 0 t.r:
rine a.mblem ile ayrica reslm konulablllr. 

fl Cek yapra.klan iizerine lehde.r lmzasm1n a.hnmasma imkdn verecek !le
kilde bir !bare konulabilecegl glbl, ·y~anda trn21151 bulunan• ibaresl de eklenu
bilir. 

g) <;eklerln her yapragma, eekle 1.!Jleyen hesabm bulundugu banka !iUbesl
nin adJ. vo ke!ildecislntn hesap numa.ras1 lle adm1n yazi}masma ve imzasuun .atil· 
masma. tmk{l.n verecok ibareler konulur, · · · · 

hl DOviz uzerinden diizenlenen ... eklerin bas1m1 da yuka.ndalq esaslara. IA 
bidir. 

ii <;:c;klerin bas1mmda, 3167 say1b Kc.nun ile bu tebligdo .b&lirtilen hususlut~ . 
d.l!imda, cekin k~ide yeri ve ke!ilde tarihi da.hll TO.rk Tice.ret Kanununda. yer alan 
cekin 9elcline ili!ikin diger unsurlann da gOzon\i.nde · bulundurulacag1 tablidir. 

Cek Karnes! Verilcnlerin Kimliklerinin Bildirilmesi : 
Madde 3 - Bn.nkalarca ~ek karnesl vertle~ mil!jterilerin ae1k kimlikleri 11€. 

llgili olarak T.C. Merkez Bank!isma yapllacal!: bildirimlordo hesap sa.h1binin; 

a> Adi ve soyad.!, CTUzel k~llerde ya.ln1z tlcaret unvan1 yaz1lacaktir.l 
b> Baba Wh. · ' 
c> Dogum yeri ve iarihL 
d> Varsa. hesap sahib! ta.rafindall blldirtlen vergi hesap pumaras1 
el Adresi, . 
fl Cekle i~leyen hesabm bulundugu banka ,$U~sinm ad.I, 

g) Cekle i9leyen hesabm nutnaras1, ·.i.. '". 
yer al1r. 

Yll11it;, v• lc!iir• llOlllmll Sayla : 10 
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Yukandaki bilgilerl ·kapsayan ili~ik ornek l'a gore banka ijubelerince dil· 
:zenlenecek listeler ilgili bankalann genel mudurluklerince CYabanc1 bankalann 
merkez ~ube mudurluklert> blrl~ik hale getirtlerek c;eklerin hesap sahiplorine 
vtirildlgi a.yhk donemler itibariyle duzenlenir ve ayhk donemleri tal~ip eden ay so· 
nuna. kadar mektup ekinde T.C. Merkez Bankasma g<lndertlir. 

Bankalarca 3/10/1985 tarihinden once c;ek kamesi verilmi§ hesap suhiplerina 
ait bildirifnler, sazkonusu tarihten itibaren 2 ay lt;:ertsinde yuka.ndaki esaslara gore 
lntika.l ettirilir. 

Bankalarca.. 3167 say1h Kanunun ilgili maddelerl geregince veya hesap kapat· 
ma. halinda yahut hesap sahibinln kendi isteml ile lade etmesi gibi sebeplerla gerl 
alman c;eklerin hesup sahiplerinin ac;1k kimlikleri, Hk b!ldlrimlerine Ugi yap1larak 
yukandaki esa.slara gore T. C. Merkez Bankasma bild!rtllr. 

lhtar Mektubunun Muhtevas1 : 
Madde 4 - Yeterll kar!j1hkt olmamas1 nedeniyle k1smen veya tamamen Oden

meyen c;ekler ic;in hcsa.p sahlbine, hesabm bulundugu banka !jUbesince gonderilecok 
ihtar moktubund.a. a!jag1dakl hususlar yer ala.caktlr: 

A :- Hesap suhiblnin duzeltme hakk1 bulunmas1 halinde banka !jubelennce; 
lertnce; 

al c;ekin; 

l - Keflide tarihi, 
2 - Numa.rasl, 
3 - tbraz tarihi. 
" - lbraz edlldigi banka $Ubesi, 
5 - Tutart, 
6 - Ke!jide edildigt banka i;ubeslnln a.d1 ve hesap numaras1, 
7 - lbra.zmda veya provlzyonun almdlktnda hesabm bakl· 

yesi, 
a - Ka.Jl1hks1z kald1kt mlktar, 
» -- Hamilin ad.t ve adresi, 

b> !htar mektubunun tebligi tarihlnden ltibaren yedi l~giinu lc;inde hesap 
sahibinin kendlsinin veya vekil ve temsllcilertnln ellnde bulunan butiln eek karne· 
lertnl ald.tg1 bankalann !jubelertne geri vermesi, aksi takdir-de ilgill bankalann ka-
nuni mercilere ihbar zorunda kalacaklart, · 

c> 3167 sa.y1h Kanunun a inci maddest uya.nnca, yedi i!jgiinu ic;inde eek tuta· 
nru veya kar!j1hks1z kalan . ooli.imuni.i % 10 tazminatl ve gecikme falzi ils birlikte he· 
sabm bulundugu banka !jubesine gondertlmek uzere hamil adma yat1rmak surotlyle 
duzeltma hakk1ru kullana.bilecegl, aksl halda, ~ekln lbra.z tarlhinden itiba.rcn bir y1I 
silro ile eek ke!jide edemeyecegi, 

d> Aksine davrani!jlnnn kanund.a. ongorulen cezai mueyyideleri gerektirc· 
cegi, 

hususlan hesap sahlplerine bildirilir. 
B - Hesap sahiblnin duzeltme hakkt bulunmamas1 halinde; 
Duzeltme hakk1 bulunmayan hesap sahlplertne banka !jubelarince gondorile. 

eek ihtar maktubunda; CA> f1krasmm a. b ve d bendlerinde yer a.lan hususla.r ya.nm,. 
da., ke!jidecinin ~akin ka~ll1ks1z kalan kmrum % 10 tazminatt ve gecikme faizi ile 
·bidlkte muhatap bank:a !jubesine veya ilgili bankanin herhang! bir ~ubesine ks.nun· 
da angorulen silre i<;inde yat1rm1~ bulunmas1 hallnde hamilin !likayet hukkmm dog
maya.cagi belirtilecektir. 

YQrOtmiS lf4. fdllra Billilmil s.yt1 : t I 
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Muhatup bunkarnn c;ek hcsabmm ac;1ld1g1 !iUbesi d1~mdaki diger bir ::;ubesino 
ibnlz edilen ve yetcrli kur~1hg1 olmamas1 nedeniyle kismon vcya tamumen odenme· 
yen c;ekler hakkmdu. gerekli bilgiler, c;ekin .ibraz edildigi ~ube tarafmdan hesabm 
bulunclugu ~uboye bildirilcrek ihtar mektubunun gonderilmesi snglanir. 

Kar$1hks1z Ceklerin Bildirimi : · 
Madde 5 - Cekle i~leyen hesabm bulundugu muhatap banka !;iUbosinco ken

disine veya diger bir 1;iUbesine ibraz edildigi halde yeterli kar!;j11Jg1 olmadig1 ic;in c;ekl 
odenmeyen hesap sahibi hakkmda gerekli bilgiler hesabm bulundugu bunka lill
bosi tara!mdan kanunda belirtilen sure ii;inde ornek 2'ye gore diizenlenecek bl! 
mektuplu T. C. Merkez Bankasma bildirilir .. 

T. C. Mcrkez Banlrnsmca Yap1Jacak Duyurular: 
Maddc li - al Tebligin 5 inci maddesi geregince banka 1;iUbelerince tama

mon veya k1smen kar~1hks12 kalan i;eklerle ilgm ola.rak intikal ettirilen b.ilgiler ka
nunun 7 nci mi.lddesi geregince diizeltme ililemini yerine getinnemoleri nedenlyle 
1 y1l sure ilo c;ek ko~ide edemeyecok besap sahipleri, 1 y1l sure ii;inde i;ek karnesi 
vorilmeyccek ve <;:ekle i$leyocek hesap a~1lmayacak hesap sahipleri ile duzeltme1 
hukk1 bulunmamasma ragmen kar~1hks1z i;ek ke!lide eden hesap sahiplerinin ai;1li 
kimliklerl T. C. Me1·kez Bankasma intikal tarihinden itlbaren 30 i$glinii iclnde, 

bl Kanunun 16 nc1 maddesi geregince mahkemelerce T. C. Merkez Bo.nkasmtr · 
bildirilcn bankalarda \.ek hesab1 w,:mas1 ve c;ek ke$ide etmesi yv.saklanan hesap sa
hiplerine ait bilgiler, 
banka gene! mudilrlUklei-ine intikal ettirillr. 

cl Bankalar, kendilerine T. C. Mcrkez Bankasmca intikal ettirHen bu bilgi
leri birlo$tirerek degerlendirmek. suretiyle, kanunun kendilerine ve_rdigi gorev ve 
mukellefiyeti yorin~. gctirirler. 

Bildil'im Adresi : 
Ma.dde 7 - Bu tebligin Bankam1za intikai ettirilmesini ongordi.igu bildirimler, 

·Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi ldare Merkezi - Bankac1hk Gene! Mudurh:igii, 
Cari Hesaplar ve Havala· Miidilrliigu - ANKARA.• adresine bildirilir. 

Oo\:icl Mndde : 3167 say1h Kanun ve bu tebligin y\.irilrlUge girdigl ta.rihten 
uncu bankalnrca hesap sahiplerind· vcrilmi1;i veya tiankalarm st.oklanndu bulunnn 
<;:ek ka.rneleri iize~lerine, kanuni:Ia 6ng6rulen kei;idecinizl 'hesap numaras1 ve mu
hatap banka $Ubesinin a.di yaz1lmak kayd1,yla 3/4/1986 tarlhine kadar kullarulabllir. 

Yiiri.idlilc: 

Madde a - Bu teblig, 3/10/ 1985 tarihinde yururlUge giror. 

Ek Mektup Orn~gi 1 

TORK.1YE CUMHURlYET MERKEZ BANKASI 
ldare Merkezi 
Bankacihk Genel Mudiirllij'ii 
Cari Hesapla.r ve Havale Mudil.rlugu 
ANKARA 

3167 say1b Kanunun 3 lincii maddesi geregince Banka.mizca ................. . 
ay1 1c;inde c;ek karnesi vc:rilen rnu!;jtcrilerin a.Qlk kimlikleri lll!;iik listede belirtll
mi$tlr. 

Kcyfiycti bilgilerine arzederiz. 

.. ................ BANKASt 
Genel Mudilrlugu 

YOrutmo va !dare Bll!UmQ Suyfa : 12 
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Ek: ... 

Mektup eki liste ornegi : 
llin ad1 Cll · 

$ubenln adl 

Adi ve Dogum yeri 
Sira No. Soyadi (2) Baba adl ve tarihi Hesap No. 

1 -

Vergi 
Hes. No. 

(1) ·tie bagh ilcelerdeki banka fiubeleri listeye dahil edilecektir. 
(2) Tiizel ki$ilerde yalmz Ucaret unvam yaz1lacakt1r. 

I 

Ek Mektup Ornegi 2 

Ad.rcsi 

TO"RKtYE CUMH:URlYET MERKEZ BANKASI 
1dare Merkezi 
Banka.c1hk Genel Mudurlugii 
Cari Hesaplar ve Hava~e MudiirlUgu 
ANKARA 

A$akida ac1k kimligi belirtilen hesap sahib! tarafmdan dO.zenlenon Banka
rruz . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . $ubesine/$ubemize ibra.z edilen c;ek. yetcrU ka~1hg1 olma· 
dig1 ic;~n Odenmen;r~!J olup. hesap sahibl duz.cltme hakkm1 kullanm1$hr/kullanm11r 
rru$t1r. 

Hesap sahibinin: 

• ..... . ..•.•..•... BANKASI 
. .•............... $ubcsl + 

Adi ve Soya.di : CTiizel ki$11erde yalmz ticaret unva.m yaz1lacaktir.> 
Baba ndl ·: 
Dogum yeri vo tarihi : 
Adresl: 

c;ekin: 

Hesap numaras1 : 
Ke~lde tarihi : 
lbraz tarihi : 
SE>ri ve sirn. numaras1 .: 
Tuta.n : <TL. veya dOviz 

olarak belir
tilecektlr J 

Duzeltme ha.kkm1 
kulland1g1 tarih : 

+ Hesabm ac1ltllg1 !jUbe 

1. dfrzeltme 
hakk1 

$ubemiz nezdindeki 

1kinci duzeltme 
hakk1 kullamld.iktnn 

2. duzeltme sonra ke$ide edilen 
hakk1 kar$1hks1z c;ekin : 

Yllrlltmo ve !dare Boliimu Say!& : 1J 
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Yonetmelik 
Tiirklye Cumhurlyet Merkez Banknsmdan : 

Ba.nkalarar8Bl Ta.ke.6 Oda.la.rt Merkezl Y6netme«Jgt 

I. BOL'OM 
Genet Hilkumler 

Kurulu$: 
Ma.dde 1 - 3167 say1ll Kanunun 6 nc1 maddesl geregince ccklerln banka $UbO· 

Jeri ara.smda hesaben tesviyesln! sagla.mak il1,cre, T. C. Merkez Bankns1'mn g51.et1ml 
a.ltmda, merkezl Ankara'da bulunan ve faaliyetlerinde ozel hukuk hiikiimlerine tAbi 
• Banka.Ia.raras1 Taka:s Odalan Merkezl• ad1yla. bir tilzel! ki$illk kurulmu1jtur. 

Am~: 

Mndde 2 - Bu yonctmeligln amac1, i;ek kullan1mmm yaygmla.5tinlmasm1 ve 
banka.lararast para nakll harekeilerinln a.za.lt1lmasm1 temlnen, bn.nka.lararas1 ta.kas 
odalann.a J:bra.z edHen r;ekler!n, Sanka.la.rara:s1 Takas Odalan Merkezi ara.c1hgiyta 
\!ye bnnkalar arasmda hesa.ben tesvlyesi 1$lemlerln1n yiiriitiilmesinl ve bu merkezln 
yonetlmini ve cah$rna esasla.nn1 diizenlemektlr. 

Bankalararas1 Ta.kas Odalan Merkez.i, a.ma.cmm gerektirdlgi he-r tiirlii faali
yette bulunabllir. hukukl 1$1emler yaps.bl.Ur. 

Kapsnm: 
Madde 3 - f $bµ yonetmellk Bankala.ra.r8:!1J Ta.kas Odailan Merkezi lie banka

la.ra.ras1 ta.kas odala.nna ilye bankalann uyecaklan esaslar1 kapsar. 

Ba.nkalararasr Takes Oda.Ian Merkezlnln Yonetlmi : 
Madde 4 - Bankalara.ras1 Takas Oda.lnn Merkezinln organlan, Bankala.raras1 

Takas Odalan Merkezl Yonetlm Kurulu, banka.la.ra.ras.1 takas odalan yonet.im ko
miteleri ve bankalararas1 takas odalo.nnda.n lba.rottir. 

Bankalara.ras1 Ta.leas Oda.Ian Merkezl Yonetlm Kurulu: . 
Madde 5 - T. C. Morkez Ba.nkas1'run U.gill Genel Miidiir veya Genet Mudiir 

Yard1mps1 Ile Tiirkiye Bankala.r Blr)Jgl YOnet!m Kurulu'nu olU$turan dlger banka
lann en az ~ube miidiirii sevlyeslndekl "temsllcilerlnden te$ekk\il eder. 

Bankalara.ras1 Ta.kas Oda.Ian Merk~zl Yonetim Kurulu Ba~kanhk · gClrevlnl, 
T. C. Merkez Bankasi temsilcisl yiirii.tiir. 

Toplant1 Nisab1: 
Madde 6 - Bnnkalararas1 Ta.kas Odalan Merkezl Yonetlm Kurulu, bll.$knrun 

istemi iizerlne toplanabllecegl glbi, yonetlm kurulu iiyeletinden en a.z be$ banka.rtm 
miira.caati iizerlne de topla.na'billr. 

Bankalarara.s1 Takas Odalar1 Merkezl Yonetim Kurulu"nun toplana.bilmesl lcin 
y5ne1im kurulu iiyelerinin en a.z 2./3'sfnin toplantJya kahlmas1 gerekir. j 

Bankala.raras1 Ta:kas Odala.n Merkezi Yonetim Kurulu iiyelerinin hirer ;ii oy 
hakkl varchr. · 

Ba.nkalararas1 Takas Odalan Merkezi Yl>netlm Kurulu topla.nt1lannda yalmz 
gundemde yE'lr ala.n maddeler gOrll$iiliir. 

Kararlar. toplanbda buluna.n)a.nn eotunlugu ile alm1r. E$itlik halinde B~ka.
nm katildlg1 tarafm oyu kabul edllm~ sa.y1hr. 

Toplant1da yeterll i;ogunluk saglanamad1g1 takdirde, ilk toplanb tarihinden 
ltibaren 15 giinden az olmayacak $ekilde tesblt edllecek tarlhte yeruden toplanti ya
pihr. Bu toplantJda i;ogunluga lliQkin $art a.ra.nmaz. 

YilrOtrnto ve Ider• BOIOmD Sayf• : 2 
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-
B&.nkillarara.s1 Tukas Odalan Mel"kezi Yonetim Kurulunun Gorevleri: 
Maude 7 - .£,!unka.larura.s1 Takas Oda.lan Merkcz.i ve bu merke:lo ba/;;'h bunka

lararus1 lakas odalannm ti.im faaliyelleri ile llgill hususlarda gerekli goruleri kc.n~l·· 
hir1 almak vc uygulamaya konulmasm1 saglamakt1r. 

Bankaliu·an1s1 Takas Odalan Yonetim Komiteleri: 
Ml:l.ddo 6 - Ba.nkal.a.rarB.!it takas oda:!:.1 kurulu buluna.n yerlerdeki T. C. Merkez 

Bankas1 $ube Mi.idi.iri.i veya MU.di.ir Yard1mclli1 ba!ikanll.guuia, bankalararas1 takas 
odas1 faaliyetlerine katilan 3 uye bankarun mudur veya mudi.ir. y&rd.lmc1s1 seviye. 
sindeki temsilcilerinden Qlu!'jur. Bu 3 uye, &nkalararas1 Takas Oda.Ian Merkezi Yo
ntttim Kurulu Larafinda.n 2 y1l sure i1e ve mi.inavftbeli olariik Sti<;illr. Her oonkalar
u.ras1 takus odas1 yonetim komitesi icin aynca 1 er de yedek uye secilir. 

Btinkalu.raras1 Takas Odala.n Yonetim KomHelerinin GOrevleri: 
Madde 9 - Bankalararas1 TakllS Odalan Merkez.i Yonet.im Kuruh1nca, banka~ 

lararas1 t.aki:is odalarmm faaliyelleri ile i1gili olarak. ahnilll!i kararla.n uygulu.mak, 
gunli.ik takw; i~lemlerini yi.iri.itmek ve bunu teminen gerekli her tii.rlU idari onltJmleri 
almukt1r. 

·aankalararas1 Takas Odala.rmm Kurulu!.iu ve Oda Fa.aliiyetlerino Kat1lmo. zo. 
2unlulugu: 

Madde 10 - !3ankalararas1 tali.as odalanna ibraz edilen ceklere ili,skin gi.inlii.k 
ta.kas i!;lemleri. bu od<:ilar arac1hg1 He yurutUlilr. ' 

Ekonomik ve ba.nka.ctl1k faaliyetlerinin yogun oldugu yerlerde bankalara.ras1 
takas odttl11nmn kurulmasma, Bankalararas1 Taka.s Odalan Merkezi Yonetim Kuru
lunca kara.r verilir. Bu karar, 3167 say1h Kanunun 6 nc1 maddei;i geregincc. T. C. Mer
lwz BanktU;t Yoneum Komitesi Karan He yuri.irlilke konulur. 

T. C. Merke:l ·Bankai;1, .kurulu bulunmadig1 y6rlerde faa.llyete ge<;ecek banka
lru·aras1 takas oda.lannl.Jl kun.ilu!ju ve gazetimi lle ilgill yeLkilerinl bu.'}ka. bir ban. 
kaya dt:vredebi1ir. , 

3162 say1h Banka!ar Kanununa t~bi olup, blinyesinde cekle Meyen hesaplar1 
bulunan ve bankalararas1 ta.ka.s odas1 kurulu bulunan yerlerde !jubelerl oh:Ln ba.n
kalar, bankalw-aras1 t.a.kas odala.nrun faaliyetlerine &n az blr !jubelerl ilo kat1lma 
zorunlugundadtrlar. Ancak y1lhk ~!em bacml Banka.lurnn1s1 Takas Odalan Mtwke<l 
Yonetim Kurulunca saptanacak mikta.rlarda.n yillcsek olan banka.la.r, o yerdeki bun.' 
kalararas~ taka.S odasma birden fa.zla $Ubelari ile katilabilirler. 

Yi.iri.irli.ikt.eki mevzuar geregince bankac1hk lslemlerl yapma yelkileri kaldm
lun, diger bir bankaya devri yap1lan veya birle$en ya da t.asfiye olunan bankalarm. 
bu.nkalararas1 takas odalan uyeliklerl kend.iliginden sona erer. Bu bankalann banku.· 
lararas1 takliS odalarma i!,itlrak ettikleri gayrlmenkuller dl!ilndaki haklan lade cdil
mez. Oyeligi sona eren bankalarm borclanmn ne $ekilde ta.sf!ye ed.ileceglne ise Ban
kala.raras1 Takas Odalar1 Merkezi Yonetim Kurulunca ka.rar verllir. 

Banka Subelerinin Bankalararas1 Taka.s Odalarmda Temsill: 
Mtt.dde 11 - Bankalararas1 takas odalarmm faaliyetine kat1lan banka !jubeleri, 

giinlilk takas i!'j)emlorlni. bu i!ilemleri geregince yapabilme nlteligine ve im2a sirku· 
lerlerinde $Ubelerini temslle yetkili k1hnrnl!'j imza.lan haiz temsilcileri ile yiiri.itiirler. 

Banka $Ubeleri, odaya temsilcl ola.rak gonderecekleri kif,iilerin gorev ve unvan· 
larm1 belirten hirer resimli ve onayh temsil yetkisi belgesini onceden llgili bankala.r
aras1 t.akas odilsma bir yaz1 e!jliginde gonderirler. 

l~iemlerin yap1lmas1 sirasmda odaya gorevlllerden ba)ikas1 ahnmaz. 
T. C. Merkez Bankasi Subeslnin banka.la.raras1 takas odasmdaki temsilcisl, 

gil.nliik lslemlez·ln yi.iri.ltiilmesini. gozctlr. 

Yi.iriitme ,,., ldue li()lumu S~tl• . ~ 
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Bankalararas1 takas odalar1 i!;lemlerinde gorev ahm T. C. Merkez Bankasi per
soneline aynca ucret odenmez. 

Mali HU.kllmler : 
Ma.dde 12 - Bankalara.ra.s1 takas oda.la.rmm emrine tahsis olunan ycrin kiras1 

ve bu yerin 1S1tma, aydmlatrna, telefon ve diger biitiin ma.sraflan He T. C. Murkei 
Bimkas1 tarafmdan oda 1i;in ya.p1lacak t.esisat, matbua ve snir masraflW'" butun h;li· 
rake! ba.nkalar arasmda i!;lem hacimlerine gore p11yl~tmhr. Jilu musraflarm iesvi
yesi her ue ayda bir yap1hr. 

Bankalar, ba.nka.lararas1 takas ode.Ian hizmet binalarmm satm alma giderlcri
ne e!iit hisselerle kat1lmak zorundadlrlar. Bu giderlere ka.t1lma pa~·lnn, satm alma 
s1rasmdu. bankalardan tahsil edilir. 

Bankalara.ras1 takas odalarma sonradan kat1lan bankalardan, bankalararas1 
takas odalan yonetim komitelerince her y1l tesbit oluna.cak maktu bir kir.a ulm1r. 

Bankalara.ras1 Takas Oda.Jan Merkezinin T. C. Merkez Bankasi ile lli!ikileri: 
Mf.l.dde 13 - T. C. Merkez Bankasi, Bankala.rarbS1 Takas Odalan Merkezinin 

gozetimine ve her tiirlu i!;lernlerini tefti11, tetklk vc tahkike yetkili olup, hor· turlii 
b!lgi ve t>elgeyi istey&bilir. ' 

II. BOL"OM 
0

Bankalararas1 Ta.fas Odalar1 1!;lemleri 
Bankalararas1 Takai> Odalarmda. Muhatap Banka.laru. lbra.7. Edilen <;ekler : 
Mf.l.dde 14 - Bankala.raras1 taka.s odalannda, bu odul1:1.ra katllan bankular uze

rine duzenlenmi!; cekltir, tutarlan belirli bir limitle sm1rl11ncLnlmuks1:t.m, hesaben 
tesviye edilmek uzere muhatap bankalara ibra.z edilir. 

Bankalararas1 takas odala.rmda, bafika ii rnerkezlerl ile otomatik telefon !jebe
ke.sine bagh ilee merkezlerinde bulunan banka !;Ubtlleri neutindeki hesaplar i.izerlnc 
dii.zenlenmi11 !jehir. dl~1 cekler, bu banka 11ubelerinden provi:t.yon sorulmak surotiylo 
illleme a.luur. 

Gunliik Taka.s hlemlerine 1li!;kin Toplantilar: 
Mf.l.dde 15 - Bankalarai-as1 takas odalannda ilk ve tesviye olmak Li:t.ere h.,r i9 

giiniinde iki toplantl yap1hr. <;ahi;ma saat.leri Bankahu-arl\s1 Tu.kas Odu.lan Merke:t.i 
Yonetim Kurulwica belirlenir. But\in uye banka !;Ubelerinin temsilcileri, belirltmecek 
saa.tlerde odalarda haz1r bulunmak zorundacLrlar. llk toplantmm ba!jlama saatinde 
bulunmaya.n t.emsilciler o gunku takas i11lemine katllamazlar .. 

Bankalarca Bankalararas1 Taka.s Odalanna lbraz Edilen <;eklerin Tesviyesi : 
Mf.l.dde 16 - llk toplant1da uye banka §ubelerince kaI'1'1hkh olarnk aluup veri

len cekler, muhatap bankalara ibraz edilmi11 say1lir. 
Bankalararas1 takas odasma ibra.z edilen §ehir ici cekler aym gun, f;Chir di!j! 

eekler en gee ertesi if;gunu provizyon a.hnarak tesviye edilir. Ancak, !iehir dt!;l vekler 
provizyon Etlillamamas1 halinde kar!;1hg1 olan diger i;ekler gibi i!;lem gorlir. 

Tesviye toplant1s1 sonucunda. ilgili bankalann takastan dog1m bori; ve alacak 
bakiyeleri, bankalararas1 takas odalannca en sari !jekilde BTkulararas1 Ankara. Ta-
kas Odasma inLikal ettirilir. _ 

Banka.lara..ras1 Ankara Takas Odasmca, diger bankalararas1 takas odalan ta· 
rafmda.n intikal eUirilen takas vaziyet cetvellerinin sonuclan birlef;ik hale getirilerek 
o gunkll ta.k.as sonuelandlnhr; bu sonuclara gore elde edilen ba.nkalara ait bore ve 
alacak bakiyeleri en gee ertesi ill gunu saat 12..00"ye ka.dar T. C. Merkez BankAS1 An, 
kara $ubesi nezdindeki hesaplanndan tesviye olunur. 

Bankalararas1 Ankura Takas Odasmda nihai tesviye i~lemi sonuc;:Jwuncaya ka
dll.r lehtar banka 11ubeleri tarafmdan muhatap banka ~ubel~l"inc verilcn i;cklcr, bu 
banks !jubelerinin mulkiyetine dahil olmay1p, nezdlcrinde emanel olurnk bulunur. 

Vwutme ve fllar• BOlilmll Sayfa : 4 
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Glln!Uk takas i!llemleri sonucunda elde edllen vc Bankaluraras1 Ankara Takas 
Odasmca gerr;t1kle~~irilen butlin bankalarnras1 litkas odulrmna ait nihal htkas so-. 
nur;l~m kesin olup, hir; bir liekilde gunluk takns bozula1ru.1.1.. 

Disiplin Hi.ikilmleri: 
M1~ddo 17 - hbu yonetmellk hiikumlcrine uymuyun vcrn bnnknlnr£1ru.s1 wk1u, 

odalan i:;lomlerini olumsu:z. ~kilde etkih;ycn i.>anka !,iubelcr.i Ho bi.mkn. gone! mud11r
liiklerl hakkinda Banku.lu.rarn.s1 Ta.lms Odahm Mnrkc;d Yunetill} Kurulunca g.:ri>kli 
kararlar aluur ve T. C. Merkez Bankasmu bildirillr. 

Bankala.raras1 Tukns Odalar1 J~lcmlori tai.hna.mosl : 
Madde 18 - B1:1nk1:1laran1s1 TH.lrns Od11lan Merkezi tnrnf'mcL:m tek tip Dunkf',· 

lH1·nras1 T11kas Od11l;1n hlcmled l1.uhn11mcsi hal.1rl1111u-. 

GL~(ici Maddo l - Hnfon takas odalannda. t:ikas odalnn yunetim ku1·ullanm:u,..,,... · 
. istihdam edilon idurl ve ya.rd!mc1 pcrsonel nrasmda yap1lrm!i vo dovam eden i;; u.kil· 
lerl ha.kkmda Bankalararas1 Takas Odalan Merkezi Yonellm KurulLmca. gerekli ka-
rar alm1r. 

Cei,;ici Madde 2 - Halen uygulanmakta bulunttn tnkus odalan Hna suzle~mosi 
hukumlerinden h;bu yonetmelige aykin olmayanlar, 18 incl ma.ddode s<i.t.konusu odi
len Bankalarnni.s1 Tak.as Odalan l!ilemlod l:z.ahnamesl hazirlamncaya kE><lar ~0\'01·
lidlr. 

Yurilrliik: 

Maddo rn - Ilu yi>nnlrnelik. 3/10/1985 tarihindc yuriirlugo girer. 

Yurutme: 

Madd0 20 - ffu yonetmellk hukumlcrinl '[. C. Merke1. Bankasi yiirunir. 
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y onctlnclik 

Tlirkiye Cumhuriyet J\krkc!l fiankasmdan : 

ll;rnk;1Jararas1 T;,1k;is Odalan l\krkc:t.i \' 01ll'lmcli gi 'nin Ha:tJ 

J\h1dckll•rindc I>egi~iklik \':ip1lmasrn:i Dair \'onelmdik 

l\1;1JJe J - Bankal;.1raras1 Takas Od;ilan Merkeli YoneLmeli~i'nin degi~ik JO uncu m;.id

desinin son f1kras1 n~ag1daki ~ekilde degi~t irilmi~tir. 

"Yiiriirllik1eki mevzu:ll gere;'.:in.:e hankacil1k i~lemleri yapma yetkileri k.ild111la.11, diger 

bir b:rnknya devri y;1pilan veya birle~en ya da tasfiye olunan bunkaJ;mn bankafar;1ras1 takas 

odal.in 1iyclikli:ri kt'ndili~imkn sona erer. Du banblara Bankalararas1 Takas OJ;if;m J\krl;e-

zi ud111u s;itrn al1n;in gayrimenkullt:r i~in yopuklan 6demeler dahil hc.-rhangi bir i;.eri odeme,..,,.. · 

yapilmaz. Ancak mi.i~terek millkiyet esasrna gOre Onceden sot1n alman garyimenkulkre ili)kin 

ha klan ile i~ktme masral1;m kar~1l1kl:mndan kalan alacoklan veya bor~ l anmn ni: ~el..ilde Las

fiye edilec·egine, Il:rnkalararas1 Takas Odalan l\frrkezi Yonct im Kurulunca karnr verilir . " 

Mudck 2 - l3ankalarar.as1 Takas Odalan YOnetmeliginin 12 nci maddesinin degi )ik (h) 

ve (.:} f1krnlan a~ag1 daki ~ekilde de[:i~tirilmi~ ve uym maddeye bir (d) f1kras1 ilave edilmi~tir. 

' ' b) n :rnkalarar_;:s1 takas odalannda coh~an personele Odenen i.icreL ve sair gidt:rkr ile 

bankalararas1 takas odalannm emrine tahsis olu.nan yerin kiras1, bu yerin 1s1tma, ayd111la tma, 

tt:lt:fon, matbu:i gibi i~leLme masraflan Dankalararus1 Takas Odalan Merkezine k:itll;in tlim 

bankalar urasinda b(llUn takas odalanntlaki toplam -isim1 hacim!rrine (Lakas odabnna veri

len toplam eek adt>dine) gore p:iyla~tmhr." 

"c) HizmeL binas1 mil~terek millkiyeL esasma gOre saun al111m1~ bankulararns1 takas 

odalaona sonradan kaulan bank.olardan, Dankalararas1 Takah Odalan \krkezi Yone1im Ku

rulun.:a belirlenen miktardo kauhm pay1 alm1r." . 

"tl) (b) f1 krasinda bdirtilen i~leune masraflannm kar~ililnmas1 i.;i n her yil1 n ii k haf1a

s1 i,·inde, bir onceki y1lda yap1lan i~kLme masraflan tutan dikbne almural.. ilgili bunkalardan 

avrms 1;1h;,il eJilir. 

T:ih;,il t>dilt'n avans1n o yll i.;inde yap1lan rnasranan kar~ilamayac:a~mm a11la}1hnas1 du

rumuncla, bahsekonu av:insrn bdli oranda antmlmasma ve Dankalararas1 Takas Od;tlari Mer

.kezi' ne yd i~inde kaulan bankalardan tahsil edil~cek a\·ans Lutarlunnm tesbitine, Donkal~raras1 
Tubs Odalan Merkezi Yonr1im Kurulunca karar verilir." 

"Ge.;ici .J\.fadde - l/7/1987 - 31/12/1987 donemi icin_yapilacak i~letme masrallan, 1986 

y1l1mn aym dOnemine ai1 ger.;ekle~en i~letme masraflan 1utan esas almarak 1/7/1987 Larihin

de bankalardan •wans o!urak tahsil edilir." 

.\lndde 3 - nu yonetmelik l/7/1987 tarihinde yi.irurllige girer. 

J\1adde 4 - Du y6netmdik hlikilmlerini T.C. Merkez Dunkas1 ylirli1iir. 

Yu1vrn,.; •e i°"'~ 001umu Say1a : 2 
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Turk Ticoret Konununun ~ekle 1lgili HUkUmleri 

Al l}ekil. 

I - Unsurlar. 

692. - <;ek: 

<;ek 

Birinci Ayinm 

_Ce<klerln ke§idesi Ve ~kli 

1. «<;;'.ek» kelimesini ve eger senet Tilrk!;eden ba§ka bir dille yaztlrru§ 
ise o dilde «~eb 'kar§1hg1 olarak kullamlan kelimey.i; 

2. Kay1tsiz ve §artsiz muayyen bir bedelin' odenmesi i1;in hava:leyi; 
3. Odeyecek kimsenin «muhatabm» ad ve soyadm1; 
4. Odeme yerini; 
5. Ke§ide gliniinii ve yerini; 
6. <;;eki !;eken kimsenin (ke§idecinin) imzas1m; 

ihtiva e.der. 

II - Unsurlarm bulunmamas1. 

693. Yukariki maddede goslerilen hususlardan birini ihtiva etrniyen 
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bir senet a§ag1daki f1kral:arda yazili haller d1§mda, eek say1lmaz. 
~ekte sarahat yoksa mu'hatabm ad ve soyad1 yarunda gosterilen yer, 

odeme yeri say1llr. Muhatabm ad Ve soyad1 yamnda birden fazla yer gos
terildigi 1akdirde eek, ilk gosteri.ilcn yerde odcnir. BoyJe bir sarah~t ve. ba~ 
ka bir kay1t da mevcut degilse eek muhatnbm i§ merkezinin bulundugu 
yerde odenir. 

Ke§ide yeri gosterilmem~ olan eek, ke§idecinin ad ve soyad1 yanmda 
yaztl1 olan yerde cekilmi~ say11Ja:'. 

BJ Miin.ferit unsurlar. 

I - Muh.atap. 

1. Muhatabolma ehliyeli. 

694. - Tilrkiy'de odenecek ceklerde. muhata!bolarak ancak ibir banka 
gosterhlebilir. 

Diger bir kimse ilzerine cekilen eek; yalmz havale hiikmilndedir. 
Havale say1lan bir eek hakkmda Damga Resmi Kanununun eeklere ait 

hilkiimleri tatbik olunmaz. 

2. Kar§l]Jk. 
695. - Bir eekin ke§ide edilebilmesi icin, muhatabm elinde ke§ideci

nin emrine tahsis edilmi§ bir kar§1hk bulunmas1 ve ke§idecinin bu kar§ihk 
ilzerinde eek ke§ide etmek suretiyle tasarruf hakk1m haiz bulunacagma <lair 
muhntapla ke§ideci arasmda ar;1k veya z1mni bir anla§ma mevcudolmas1 
'§artt~r. ~u kadar ki; bu ihiikfunlere riayetsizlik halinde senedin eek olarak 
muteber olmasma halel gelmez. 

Ke§ideci; muhatap nezdinde cekin ancak bir k1s1m kar§1hgm1 haz1r bu
Iundurdugu takdirde muhatap bu k1smi kar§Iligm tutarini odemekle mil
kelleftir. 

Gosterilen :paraya mukabH muhatap· nezdinde kar§1llgr ibulunmadan 
bk !:ek ke§ide eden kirnse; eekin kapatilrn1yan miktarmm yiizde be§ini ode
mekle miikellef oldukta•n iba§ka hamilin bu yiizden ugrad1g1 zaran tazmine 
mecburdur. 

II - Kabul yasagi: 

696. - C.ek hakkmda kabu1 muamelesi cari degildir. Cek ilzerine yaz1l-
m1§ bir kabul §erhi, yaz1lrnam1§ say1llr. · 

III - Kim.i.."l. lehine ke§ide edilebilecegi. 

697. - Cek: 
1. «Emre yaz1h" kaydiyle veya bu kay1t olmadan muayyen bir kimseye; 
.2. <-Emre yazm1 degildir» kaydiyle veya bunn bcnzer bir kay11Ja 

muayye-n bir kimseye; 
3. Veya hamile; 

ode.nmek iizere ke§ide cailebilir. 
Muayyen bir kimse 1ehine olarak veya «hamiline» kelimesinin yahut 

buna benzer dige.r bir tabirin Havesiyle ke§ide k1lman eek, hamile yaz1h bir 
~ek say1hr. 

Kimin lehine kei.;ide edildigi gosterilrnemi§ olan bir eek, hamile yaz1h 
1;ek hi.ikmiindedir. 

IV - Faiz §arh. 

698. - (;ekte miinderi~ her hangi bir faiz ;;:irt1, ·yazilmam1§ say1lir. 
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v - Adresli vo i:kametgahh ~k. 

699. - Cek. muhatabm ikametgahmda veya ba§ka bir yerde il<;ilncii 
bir ~hrs tarafrndan odenmek ilzere k~ide edilebilir; §U kadar ki; bu il~n
CU §ahs1n bir bank.a olmas1 §a.rthr. 

A) Devir kabiliyeli. 

ikinci Aynun 

Devir 

700. - Sarahaten «Emre yaz1ll~ kaydiyle veya bu kay1t olmadan muay
yen bir kimse lehine odenmesi §art k1lman bir <;ek, Ciro Ve teslim yoliyle 
davredilebilir. 

«Emre yaztlt degildiri> kaydiyle veya buna benzer bir kay1tla muayyen 
bir kimse lehine odenmesi §art k1lman bir <;ek ancak alacagm temliki yoliyle 
devrediiebilir ve bu devir, alacagm temlikinin hukuki neticelerini dogurur. 

Ciro, ke§ideci veya qekten dolay1 bon;lu olanlardan her hangi biri Ie-
hine de yapilabilir. Bu kimseler <;eki yeniden ciro edebilirler. 

B) Ciro. 

I - Umumi olarak. 
701. - Cironun, kay1ts1z ve §arts1z olmas1 I3.z1md1r. Ciro, §artlara tabi 

tutulmu§Sa bunlar yaz1lmam1§ say1hr. 
K1smi ciro ve muhatabm cirosu bii.t1ldir. 
Hamiline yazL11 ciro beyaz ciro hilkmi.indedir. 
Muhatap lehindeki ciro yalmz makbuz hilkmi.indedir; meger ki, muha

tabm birden fazla §U'hesi olup da ciro, qekin i.izerine ~kildigi §ubeden ba~ 
ka bir ~be ilzerine yaz1lml§ bulunsun. 

11 - Hmk sahipligini ispa1: vazifesi. 
702. - Cirosu kabil bir i;eki elinde bulunduran kimse son ciro beyaz 

ciro olsa bile kendi hakk1 milteselsil ve birbirine bagh cirolardan anla~u
d1g1 takdirde salahiyetli hamil say1hr. Cizilmi~ cirolar bu hususta yazilma· 
m1§ hilkmiindedir. Bir beyaz ciroyu diger bir ciro takibederse bu son ciroyu 
irnzahyan kimse i;eki ,beyaz i;iro ile iktisaootmi~ say1hr. 

III - Ham:ile yazili ~e>k iizerine yapdan ciro. 

703. - Hamile yaz1ll bir qek i.izerine yapilan bir ciro cirantay1, milra
caat hakkma dair hi.ikilmler geregince mesul k1larsa da senedin mahiyetini 
degi§tirerek onu emre yaz1h bir i;ek haline getirmez. 

C) Kaybedilen ~k. 

704. - <;ek, her hangi bir suretle hii.milinin elinden i;1km1§ bulunursa -
ister hamiie yaz1ll bir qek ha.his mevzuu olsun, ister ciro suretiyle nakle
dilcbilen bir ~k bahis movzuu olup da hamil hakk1m 702 nci maddcye gore 
ispat etsin • i;ek eline geqmi~ bulunan yeni hamil ancak i;eki koti.i niyetle 
iktisabetmi~ oldugu veya iktisapta agir bir kusuru bulundugu takdirde o 
i;eki geri vermelde miikelleftir. 

D) Protestodan Ve vadeden sonraki ciro. 

705. - Protestonun ke§idesinden veya ayn1 mahiyette bii tesbitten ya. 
hut 1braz mi.iddetinin gei;mesinden sonra yap1lan bir ciro, ancak alacagm 
temliki h~i.inde tutulur ve boyle bir temlikin neticelerini dogurur. 
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Aksi sabit oluncaya kada.r tarihsiz bir ciro, protesto veya aynt mahiyet
te bir tesbitin icrasmdan veya ibraz milddetinin gec;mesinden once yap1l· 
m1§ say1llr. 

A) Odeme. 

I - Aval. 

U~ilncil Aymm 

Odeme ve Odemeden imtina 

706. ~ <;ekte yaz1h b~delin odenmesi, k1smen veya tamamen aval ile 
temin olunabilir. 

Bu teminat muhatap haricolmak ilzere ilc;ilncil bir §ah1s ya'hut c;ek ilze
rinde esasen imzas1 bulunan bir kimse tarafmdan da verilebilir. 

II - Vade. 
707. - <;ek, g5riildilgunde odenir. Buna aykm her hangi bir kay1t 

yaz1lmam1§ hiikmiindedir. 
Ke§ide <!iinii olarak gosterilen giinden once odenrnek ic;in i:braz olunan 

bir c;ek ibruz giinii odenir. 

III - Odeme i~in ihraz. 

1. Umumi olaralc. 
708. - Bir c;ek, ke§ide ed!ildigi yerde odenecekse on giin; ke§ide. edildigi 

yerde baska bir yerde odenecekse bir ay ic;inde muhataba ibraz edilmelidir. 
Odenecegi memleketten ba§ka bir memlekette ke§id_~ edilen c;ek, ke§ide 

yeri ile odeme yeri ayn1 k1tada. ise bir ay ve ayr1 ayr1- kitalarda ise il.4; ay 
ic;inde muhataba ibraz edilmelidir. 

Bu bak1mdan, •bir Avrupa memleketinde c;ekilip de Akdeniz'de sahili 
bulunan bir memlekette odenecek ofan ve b1Imukabele Akde.niz'de sahili 
olan bir memlektte c;ekilip bir Avrupa memleketinde odenmesi Iaz1mgelen 
c;ekler aym k1tada ke§ide edilmi§ ve odenmesi §art ktlmm1§ sayilir. 

Yukarda yaz1h miiddetler, c;ekte ke§ide glinli olarak gosterilen tarihten 
itibaren i~ler. 

2. Takvim i.htilaf1. 

709. :- <;ek, takvimleri farklt olan iki yer arasmda <;ekildigi takdhde; 
ke;;ide gunil, odeme yerindeki takvimin mukabil gii.nilne irca olunur. 

3. Takas odas1. 
710. - <;ekin bir takas odasma ibraz1, odeme ii;in ibraz yerine gec;er. 

IV - <;ekten cayma. 

1. Umumi olarak. 
711. - <;ekten cayma, ancak ibraz miiddeti gec;dikten sonra hukiim 

ifade eder. 
<;ekten cay1lmam1;;sa, muhatap, ibraz mliddetinin ge!;mesinden sonra 

dahi i;eki odiyebilir. 
Ke~ideci i;ekin kendisinin veya ili;iincli bir kimsenin elinden rizas1 ol· 

makslZln c;1km1~ oldugu idd!asmda ise muhatabt i;eki odemekten menede. 
bilir. 

2. Hususi haller. 

712. - <;ekin tedaviile i;1kar1Imasmdan sonra ke§idecinin oliimli veya 
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medeni haklarrm kullaruna ehliyetini kaybetmesi yahut iflast c;ekin mute
ber!igine halel getirmez. 

V - Cirolann tahkila. 

713. - Cirosu ka;bil bir c;eki odiyen muhatap, cirolarm arasmda mun.ta
zam bir teselsilliln mevcudolup olmad1gm1 incelemeye mecbur ise de ciran
ta imzalarmtn s1hhatini tahkika mecbur degildir. 

VI - Yabanc1 memleket parafiyle odenecek ~ek. 

714. - <;ekin odeme yerinde ·rayici olm1yan. bir para ile odenmesi §art 
ko§ulmu§ ise bedeli, c;ekin ibraz gi1nilndeki k1ymetine gore o memleket pa
rast ile odenebilir. ibraz ilzerine odenrnedigi takdirde, hamil, c;ek bedelinin 
dilerse ibraz, dilerse odeme gilnlerindeki rayice gore memleket parasiyle 
odenmesip.i istiyebilir. 

Kanuni rayici olmryan paramn krymeti, odeme yerindeki tlcari teamiil- · 
lere gore tayin olunur. •Bununla beraber ke§ideci, odenecek mebiagrn gekte 
yaz1h muayyen bir rayice gore hesalbolunmasm1 §art ko§a:bilir. 

Ke§ideci, odemenin muayyen bir para He yap1lmas1 liizumunu §art ko;s
m~ ise (Aynen odeme §artt) ilk iki fikra hilkiimleri tatbik oltinmaz. 

<;ek bedeli; ke§ide Ve odeme memleketlerinde aynt ad1 ta§tyan Ve fakat 
k1ymetleri birb1rinden farkll ola.n para ile gosterildigi takdirde, odeme ye
rindeki para kasdedilmi§ say1lrr. 

VII - <;izgili ~ek. 

1. §ekil ve ~rtlnn. 

715. - Bir cekin ke§ideoisi veya hami:li, onu, 716 nc1 maddede gosteri. 1 
len neticeleri dogurmak iizere <;izebilir. 

<;ekin <;izilmesi, <;akin i<; yiizilne birbirine muvazi iki cizgi cekmek sure
tiyle yaptlrr. <;ek, umumi veya hususi olarak cizilebilir. 

iki c;izgi arasma higbir i§aret konrnamr~ veya «Banka» kel!rnesi veya 
buna benzer bir tabir konmu§ ise eek, umurni olarak cizilmi§ demektir. Eger 
iki c;izgl arasma muayyen bir bankamn ad1 yaz1lm1~ ise, c;ek. hususi olarak 
9izilmi§ demektir. 
Umumi cizgi, 1hususi cizgiye tahvil olunabilir; fakat hususi c;izgi umumi bir 
<;izgiye tahvil dlunamaz. 

Qizgilerin veya zikredilen ·banka admm silinmesi, hiikiimsilz. say1hr . 

. 2. Hiikiimleri. 

716. - Umumi olarak c;izilen bir c;ek, muhatap tarafmdan ancak bir 
bankaya veya muhatabm bir mli§terisine 5denebilir. 

Hususi olarak cizilen bir c;ek, muhatap tarafmdan acak ad1 gosterilen 
bankaya veya bu banka muhatap ise onun mii§terisine odenebilir. Su kadar 
ki; adt gi:isterilen banka, bedelin tahsili i~in diger bir bankaya brrakabilir .. · 

Bir banka, <;izgili bir ceki, ancak mil§terilerinden veya diger bir ban. 
kadan. iktisaibedebilir. Kezalik onu, sozii gecen kimselerden ba§kalar1 hesa
bma · tahsil edemez. 

Qek, birden fazla hususi 018.rak c;izilmi§ ise muhatabm bu c;eki odeme
ye mezun olmas1 icin <;ekin ikiden fazla c;izrllmemi~ olmas1 ve c;izgilerden 
birinin, c;ekin bir takas odas1 tarafmdan tahsiJ. edilebilrnesi maksad1 ile yap1l
m1§ olmas1 §arttrr. 

Yukardaki hliklimlere muhahlf hareket eden muhatap veya banka, ~ek 
bedelini a§mamak uzere, 1has1l olan zarardan mesuldiir. 
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VIII - Hesaba ge~irilmek il%ere ~ekilen ~k. 

1. Umumi olarak. 

717. - Bir gekin ke~idecisi veya hamili <;ekin yiiz tarafma mailen endne
dogru «H~saba ge<;irilecektin kayduu veya buna benzer bir tabiri yazarak 
<;ekin nakden odenmesini menedebilir. Bu takdirde <;ek; muhatap tarai~ 
dan ancak hesaba alacak kaydi., takas, hesap nakli suretiy.le kayden Odene
bilir. Bu kayitlar odeme yerine ge<;er. 

«Hesaba ge9iriiecektir• kaydmm gizilinesi hilkilmsilzdi.ir. 
Yukardaki hilkiimlere aykin hareket eden muhatap, gekin bedelini * 

mamak lizere hasu olan zarardan. mesuldlir. 

2. H&rn.ilin haklan. 

a) iflas halinde. 
718. - Hesaba ge<;irilmek iizere gekilen bir <;ekin hamili; muhatap i.flas 

eimi~ veya odemelerini tatil etmi~ veyahut aleyhine yapdan her hangi bir 
icra takibi semeresiz kalmcy;a gek bedelini nakden odemesini muhataptan 
istiyebilecegi gibi imtina halinde miiracaat hakk1m da kullamr. 

b) Hesa.ba ge¢rilmeden i.mtlna halinde. 

719. - Hesaba gegidlmek uzere gekilen hir gekin hamili; muhatabm, 
<;ek: bedelini kay1ts1z ve ~arts1z alacak diye hesaba gegirmekten imtina veya 
odeme yerindeki takas odasmm, bu <;ekin, hamilin bor<;larma mahsubedi1· 
mek kaibiliyebini haiz olmad1g1m beyan etmi~ oldugunu._ispat ederse mlira
caat haklann1 kullanabilir. 

B) Odemeden i.milna. 

I - Hamilin miiracaal haklan. 

720. - Vaktinde ibraz edilmi§ olan gekin odenmemi~ oldugu ve Oden
meden imtina keyfiyebi : 

'1, Resmi bir vesika He (protesto); 
2. Muhatap tarafmdan, ibraz giinii de gosterilmek suretiy1e, c;ekin ilze

rine yaz11m1~ olan tarihli bir beyanla; 
3 .. Bir takas odasmm, gek vaktinde teslim edildigi halde odenemdigini 

tesbit eden tarihli bir beyani ile; . 
sabit bulundugu takdirde hfunil; cirantalar, kellideci ve diger c;ek borc;lula
rma kar~t miiracaat haklannt kullanabilir. 

II - Protesto. 

721. - Protesto veya buna muadiil olan tesbit, ibrnz milddetinin gegme
sinden once yap11mahd1r. 

ibraz keyfiyeti miiddetin son gilniinde vukubulursa protesto veya buna 
muadil tesbit, mi1taakip i~ giiniinde de yap1labilir. 

III - Miir'aca.at hakk1ni.n §WnUlil •. 

722. - Hamil, miiracaat yoliyle : . 
. 1. ~ekin odenmemi~ olan bedelini; 
2. ibraz giiniinden itibaren yiizde on faizini; 
3. Protstonun veya buna muadil olan tesbitin ve gonderilen ih.barna

melerin masrafl.an ile diger masraflar1; 
4. ~ek bedelinin binde ilc;iinii a~mamak ilzere komiisyon il~etini; 

istiyebifu. 
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IV - Miicbir sebepler. 

723. - Kanwien muayyen olan milddetler i<;inde qekin ibraz1 veya 
protesto yahut buna muadil tesbitin yap11mas1; bir devletin mevzuat1 veya 
her hangi bir milcbir sebep gibi a!jtlmas1 imkans1z bir mani yilziinden milm
kiln olmam1!j5a bu muameleler <;in muayyen olan milddetler uzar. 

HamH, milcbir sebepleri gecikmeksizin kendi ciraintasma ihbar etmeye 
ve bu" ihban <;eke yahut bir alonja i~aretle ;beraber altma yeril'lli. ve tarihini 
yazarak imzalamaya mecburdur. 635 nci madde hiiktimleri burada da tat. 
-bik olunur. 1 

Milcbir seooplerin ortadain kalkmasmd:in sonra hamil <;eki · gecikmek
sizin odeme maksadt ile ibraz ve iicabmda protesto veya huna muadil tesbiti 
yaptirmaya mecburdur. · · 

Miicbir sebep!er; •hamilin ibraz mi.iddetinin bitiminden once olmak ~ar
tiyle, mi.icbir sebep keyfiye~ini kendi cirantasma ihbar ettigi gilnden, itiba· 
ren on be~ giinden. fazla devam ederse <;ekin ibrazma ve protesto ke~id!$ine 
yaihut buna muadi1 tesbite liizum kalmaksizm miiracaat hakk1 kullamlabilir. 

Hamilin veya <;cki ibraza veya protcsto <;ekmeye yahut buna muadiil tes
bit yapttrmaya meinur ettigi kimsenin s1rf zatlarma ait olaylar mi.icbir se
beplerden sayilmaz. 

Dordiincu Ayiri'zn · 

c;e~i.tli hiikiimler 

I - Sah.te veya t:ihrif edilmi~ t;ek. 

724. - Sahte veya tahr.if · ·edilmi~ bir c;eki odemi~ olmasmdan dogan za
rar muhataba aidolur; meger ki, senette ke§ideci olarak gosterilen kimseye 
kendisine b1rak1lan i;ek defterini iyi saklamam1§ olmas1 gibi bir kusurun is. 
nad1 mlimkiin olsun. 

II - <;:ekin birden fazta ni.isha olarak tanzim edilmesi. 

725. - Hamile yaztll <;ekler miistesna olmak iizere bir memlekette ke
§ide edilip de diger bir memlekette veya aym memleketin deniz:i§1r1 bir k1s
minda .odenmesi sart olan ve aksine o1arak bir memleke'.in deniza§lrt bir 
k1smmda k~de edHip o memlckette odenmesi ~art olan veyahut aym bir 
memleketin deniza§!rl olan aym k1smmda veya muhtelif k1s1mbrmda ke§i· 
de edWp odenmesi §art olan her <;ek, birl.Jirinin aym olarak rnuhtelif nlishalar 
ha'linde ke§ide o!unabilir. Bu niisha[ar scnet rnetninde tcsdsi.il e·dcn s:ra nu
maralan ile gosterilir. Aksi takdirde her ni.isha ayn bir 1;ek say1hr. 

III - Miiruruzamun. 
726. - Hamilin; cfrantalarla ke§ideci ve diger <;ek borc;lularma kar~1 

haiz oldugu mliracaat haklari· ibraz miiddetinin bitiminden· i'.ibaren alti ay 
g~mekle miiruruzamana ugrar. '\ 

<;ek, bor<;lulanndan b<irinin digerine kars1 haiz oldugu miiracaat haklar1 
bu c;ek bor<;lusunun <;eki odedigi veya <;ckin dava yolu ile kendisine kar°§l 
dermeya.n edildigi tarihten itibaren alh ay gec;mekle miiruruzamana ugrar. 

IV - «BO:?lka• nln tarifi. 
727. - Bu fas1lda gei;en «Bankai> tabirinden maksat, Bankalar Kanu

nunun hlikiirnlerine tabi olan miiesseselerdir. 9u kadar ki; odeme yeri Tiir· 
kiye d1~mda olan qekliJr hakkmda «Banka» ke!imes!nden hangi milessese
lerin anla!}llacag1 odeme yeri kanunu ile tayin olunur. 
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V - Miiddetler. 

1. Ta!il gilnlerl. 
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728. - Bir <;ekin ibraz1 ve protestosu tatil gilnleri yaptlamay1p ancak 
bir i§ giiniinde yapi,labilir. 

(;eke miltaallik muamelelerin ve hususi:y-le ibraz ve protesto veya buna 
muadil tesbit muamelelerinin yap1lmas1 ic;in kanunla muayyen mi.iddetin son 
glinil, pazara veya diger bir tatil gilni.ine rasl::td1g1 takddrde bu milddet onu 
takibeden ilk i~ gi.ini.ine kadar uzar. Aradaki tatil gilnleri milddet hesabina 
dahildir. 

2. Miidde.l:lerin hesab1. 

729. - Kanunun bu k1smmda gi:isterilen mliddetler hesabedilirken 
bunlarrn ba§lad1g1 giln say1lmaz. 

VI - Tatbik olunacak hiikilmler. 

730. - Polic;eye ait a§ag1daki hiikilmler c;ek hakkmda da tatbik olunur: 
·1. Ke~idecinin bizzat kendi emrine, kendi iizerine ve tic;i.inci.i §ah1s hesa-

bma ke~ide edilen. poli<;e hakkmdaki. 585 nci made; 
2. Polic;ede gosterilen bedeller arasmdaki farklara miltaallik 588 nci 

madde; 
3. iBo~c;lanmaya ehil olmayan kimselerin imzasma' salahiyetsiz imzaya, 

ke§idecinin mesuliyetine ve ac;1k polic;eye ait 589 _ 592 nci maddeler; 
4. Ciro hakkindaki 595 - 597 nci maddeler; 
5. Polic;eye alt defiler hakkmdaki 599 ncu madde; 
6. Vekaleten yaptlan cirodan dogan hakfafa miltedaii- 600 ncii madde; 
7. Avalin ~ekil ve hlikiimlerine dair 613 ve 614 ncii maddeler; 
8. Bir makbuz istemek hakkma ve k1smen odemeye dair 621 nci madde; 
9. Pro.testoya ait 627 - 629 ncu ve 631 - 633 ncU maddeler; 

10.__ «Protestosun ~artma miltedair 634 ncU. madde; 
11. ihbar hakkmdaki 635 nci madde; 
12~ Polic;e borc;lularuun miiteselsil mesuliyetine dair 636 nc1 madde; 
13. Policenin odenmesi ha:linde mliracaat hakkma ve polic;e, protesto 

makbuzunun kendisine ver1lmesini istemek hakkma dair 638 ve 639 ncu 
maddeler; 

14. Sebepsiz iktisaptan dogan haklara dair 644 ncil madde; 
15. Polic;e kar~1hg1mn devrine dair 645 nci madde; 

·16. Poli<;e niishalan arasmdaki milnasebete ait 656 nc1 madde; 
17. Degi~iklikler hakkilldaki 660 nc1 madde; 
18. Mliruruzamanm kesilmesine dair 662 ve 663 ncU maddeler; 
19. Atlfet milddetlerinin kabul olunam1yacagma, poli<;eye miltaallik mua

melelerin yap1lmas1 laz1mgelen yer ile el yaz1s1 ile imzaya dair 666 - 668 nci 
maddeler; 

20. iptal hakkmdaki 669 - 675 nci maddelerle 676 nc1 maddenin 1 nci 
flkras1; 

21. Ehliyete, police ve bonolara mlitaallik haklarm muhafazas1 ile mil
racaat hakkmm kullamlmas1 ic;in liizumlu muamelelere i-li!iikin kanun iht.i
laflarma dair 678, 680 ve 681 nci maddeler . 

. . 634 ncli maddenin bir ve iic;Uncil ftkralariyle 635 nci maddenin birinai 
f1kras1 ve 639 ncu madde hliklimlerinin c;eklere tatbik olunmasindan pro
testo yerine 720 nci maddenin 2 ve 3 ncii flkralan geregince tesbit dahi 
muteberdir. 



J,ll_ __ 

Cilt: I - 1956 - 311 

Be§inci Ayi.rtm _, 

Kanunlar ihlilan 

I - Muhatabolma ehllyeti. 

731. - Bir c;ekin kimin ilzerine ke~ide edilebilecegini, c;ekin Odenecegi 
memleket kanunu ta.yin eder. Bu kanuna gore <;ek, tizerine ke~ide ediltnii 
olan kimsen,fa §ahs1 bakunmdan hiikilmsi.iz say1liyorsa ka-nunlarrndan boy. 
le bir hiiki.imsiiziiik sebebi bulunmtyan memleketlerde ~ek iizerine atJ.lan 
imzalardan dogan taa.h.hiitler muteberdir. 1 

· II - l}ekil ve miiddetleri. 

732. - <;;:eke ait taahhi.itlerin ~ekli, bu taahhUtlerin imza edilmi~ oldugu 
memleketin kanununa gore tayin edilir. Bununla beraiher, odeme yeri ka
nuniyfo emredilen §ekillere riayet k<lfidir. 

679 ncu maddenin iki ve iiqiincii fzkralarr da tatbik olunur. 

III - Ta.ahhii.tlerin hiikiimleri. 

1. Ke~de yeri kanunu. 

733. - <;ekten 'aogan taaihhiitlerin netliceleri, ,bu taahhii.tletin vukubul. 
tlugu memleket kanununa gore tayin· olunur. 

2. Odeme yeri kanunu 

734. - ~ag1da yazth hususlar c;ekin odeneceii memleket kanununa 
gore tayin O'lunur : 

l. <;ekin mutlaka gori.ildiigiinde mi oden'mesi gerektigi yoksa goruldiik· 
ten muayyen bir milddet sonra Odenmesi §artiyle de-ke~ide edilip edilemiye
cegi ve hakiki ke§ide giinilnden sonraki bir giini.in r;eke yazdmasml.ll ne 
gibi neticeler doguracag1; 

2. fbraz milddeti; 
3. <;ekin; kabul, tasdik, teyit veya vize edilip edilmiyecegi ve bu kay1t. 

!arm ne gibi neticeler doguracag1; 
4. Hamilin k1smen odemeyi istiyebilip istiyemiyecegi ve bOyle bir ode. 

meyi kabule mcbur otup olmad1g1; 
5. <;ekiin i;izilip i;izilemiyecegi yahut (Hesaba • ge~irilecektir) kaydin1 

veya buna muadil bir tabiri ihtiva edip edemiyecegi ve bu o;;izginin veya bu 
kaydm yahut ona muadil olan tabirin ne gibi neticeler doguracag1; 

6. <;ekin kar:;I11g1 ilzerinde hilmilin hususi haklart bulunup bulunmad1· 
gl ve bu haklann mahiyetinin ne oldugu; 

1. Ke§idecinin c;ekten cayabilip cayam1yacag1 veya ~ekin odenmesine 
itiraz edeb1lip edemiyecegi; 

8. <;ekin kaybedilmesi vcya <;almmas1 halinde almacak tedbirler; 
9. Cirantalara, ke:;ideciye ve diger c;ek boro;;lularma kar~1 olan milracaat 

haklartnrn muhafazas1 ic;in bir protesto veya buna muadil bir tesbit icra . et. 
menin Hizumlu olup olmad1g1. 

3. ikame!gab kanunu. 

735. - Muhatap ve ikametgahh o;;eki od.iyecek olan ilr;iincii §ahts aley. 
hine sebepsiz iktisaptan dogan haklar, ·bu kimselerin ikametgahlarlill.Il bu. 
lundugu memleketin.kanununa gore tayin olunur. 
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