
T.C. 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI 

 
 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 

TEYİTLİ ÇEK 
 
 
 
 
 

HASAN ONUR AKAY 
 

2501070519 
 
 

  
 

TEZ DANIŞMANI: 
 

PROF. DR. ABUZER KENDİGELEN 
 
 
 
 
 

İSTANBUL - 2011 





V 
 

“TEYĠTLĠ ÇEK” 

 

Hasan Onur AKAY 

 

ÖZ 

 

Çekte öngörülen kabul yasağı nedeniyle muhatap bankanın, kabul manasına 

gelmeyecek, çeşitli garanti taahhütlerine ihtiyaç duyulmuştur. Çekin teyidi de, bu tür 

garanti beyanlarından birisidir. Bu çalışmada da teyitli çek (özel hukuk çerçevesinde) 

ele alınmıştır. Öncelikle teyitli çekin de, bir çek olması nedeniyle çeke ilişkin genel 

bir giriş yapılmış; bu kapsamda çekin tarihçesi, hukuki niteliği, çek keşidesi için 

aranan şartlar (ehliyet ve çek keşidesine ilişkin ön şartlar) ve çeke ilişkin şekil şartları 

incelenmiştir. Daha sonrasında teyitli çek, benzer hukuki kurumlarla 

karşılaştırılmıştır. Son bölümde ise teyitli çek başlığı altında teyitli çekin hukuki 

niteliği, teyitli çekin işleyişi, karşılığı bulunmayan bir çeke teyit verilmesi ve teyidin 

hükümleri ile çekin teyidinin, muhatap bankanın ödeme yükümlülüğüne etkisi 

hususlarına yer verilmiştir. 
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“CERTIFIED CHECK” 

 

Hasan Onur AKAY 

 

ABSTRACT 

 

 Because of the inhibiton of acceptance in checks, some promises of the 

drawee was needed. Certification is one of these promises of the drawee. This study 

analyzes the certified check as part of the civil law. Because of certified check is, 

above all, a kind of check, some information was given about check in general at first 

such as history of check, legal grounds of check, conditions of drawing a check (such 

as ability and some pre conditions), and form of a check. Subsequently, certified 

check was compared with some other similar legal institutions. At the last part, under 

the certified check headline, legal grounds of certified check, process of a certified 

check, certification of a uncovered check and results of certification of a check and 

the effects of it to the payment obligation of the drawee. 
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ÖNSÖZ 

 “...Bilim adamları bütün edindikleri bilgiyi başka kitaplara, başkalarının bu 

alandaki çalışmalarına ve tüm insanlığın bu alandaki birikimine borçlu olduklarını 

bilirler. Ortaya yeni bir şey atarlarken bile kendilerinden önce bu alanda 

çalışanların omuzlarına bastıklarının, sırtına çıktıklarının ve onların bu birikim 

tepeciği sayesinde uzak ufukları daha iyi seçebildiklerinin farkındadırlar. Bir yandan 

insanlığa yeni bir şey getirmenin sevincini duyarken, bir yandan da kendilerine omuz 

veren kolleglerin birikimine şükranlarını unutmazlar. Bunu da gerek önsözlerinde, 

gerek dipnotlarında belirtirler. Bir bilim adamı, olgunluktan, iç disiplinden filan 

önce sırf bu kollektif dayanışmanın vazgeçilmezliğinden ötürü, istese de istemese de, 

alçakgönüllü olmak zorundadır. Kendinden öncekiler olmasa idi, esamisinin 

okunmayacağını bilmekten gelen bir sağduyu gereğidir bu. Bir bilim adamı ki 

kibirlidir, bilin ki o bilim adamı, bilim adamı değildir. Olsa olsa bir tezgahtardır ya 

da bir şarlatan.” (Taner, Haldun, EleĢtiriye Kulak Vermek, Devekuşuna 

Mektuplar, Milliyet, 01.03.1981, s. 2, naklen Teoman, Ömer, Hukuki Yönden 

Kredi Kartı Uygulaması, (Kredi Kartı), İstanbul, 1996, s. IX). 

İncelememize başlarken öncelikle, belki bir bilim adamı değil ama; bir bilim 

adamı adayı olarak, bu çalışmayı gerçekleştirirken faydalandığımız ve faydalanmayı 

unutmuş olabileceğimiz eserlerin sahiplerini bu ufak alıntıyla anmak ve kendilerine 

teşekkür etmek istiyoruz. Nitekim onlar olmasaydı bu inceleme de ortaya 

çıkmayacaktı. 

Teyit, çekin piyasadaki itibarını artırma hususunda en önemli muhatap banka 

taahhütlerinden biridir. Ne var ki, çekin teyidi ne Türk Ticaret Kanunu’nda ne de 

Çek Kanunu’nda açık bir şekilde düzenlenmiştir. Bununla beraber konu, doktrin 

tarafından tamamen ihmal edilmiş değildir. Fakat doktrinde bugüne kadar yapılan 

monografik çalışmaların makale seviyesinde oluşu, bu tür daha geniş kapsamlı bir 

çalışmanın yapılmasında önemli rol oynamıştır. Teyitli çekin ortaya çıkması 

muhtemel hukuki sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırması nedeniyle, fazla sayıda 

Yargıtay kararına da rastlanmamaktadır. Bu durum ise, çalışmamı hazırlarken 

zorlanmama sebebiyet vermiştir. 

 Yaklaşık olarak iki yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkan bu eserin 

hazırlanması sırasında şüphesiz ki zaman zaman güçlüklerle karşılaştım. Bu 

güçlükleri aşmamda ve dolayısıyla bu çalışmanın ortaya çıkmasında ise maddi ve 

manevi pek çok kişinin katkısı oldu. Yaptığı katkı ve yardımlarından ötürü şükran 

duyduğum kişilerin başında hiç şüphesiz, adımın onun yanında anılması bile benim 

için büyük bir övünç kaynağı olan tez danışmanım Sayın Hocam Prof. Dr. Abuzer 

Kendigelen gelmektedir. Sayın Kendigelen, Sayın Hocam Prof. Dr. Hüseyin Ülgen 

ile beraber, lisans eğitimimde üçüncü sınıf öğrencisi olduğum dönemde beni, ELSA-

Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu VI. Kurgusal Duruşma Yarışması’na 

göndererek akademik çalışma yapmanın zevkine varmamı sağlayan kişilerden biri 

olmuştur. 

 Ayrıca tezin yazılması aşamasında bana her konuda destek olan Hocalarım 

Yard. Doç. Dr. Ali Paslı ve Cenker Değirmenci’ye de sonsuz teşekkürlerimi sunmak 

isterim. 
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 Hayatımın her anında desteğini benden esirgemeyen annem Belgin Akay ve 

babam İlhan Akay, kuşkusuz tezimin tamamlanmasında manevi olarak en büyük 

desteği sağlamıştır. Kardeşim Anıl Can Akay, ayrıca tezimin düzenlenmesi işini de 

üstlenerek beni büyük bir yükten kurtardığı için kendisine özel olarak teşekkür 

ediyorum. En büyük teşekkürü hiç kuşkusuz onlar hak ediyor. 

 Tezin yazımı sırasında verdikleri fikirler ve yaptıkları eleştiriler ile tezin 

olgunlaşmasına yardımcı olan arkadaşlarım Araş. Gör. Faruk Celep, Av. (LLM) 

Erkan Sarıtaş, Av. Esra Uzunkaya, Av. Şeyda Dursun, Av. Taylan Gökmen, Ufuk 

Küçükdağlı ve Ayşegül Küçükdağlı’ya ve özellikle tezimin en sıkıntılı dönemi olan 

son dört ayda verdiği manevi destek için Ülkü Gagalı’ya teşekkürü borç bilirim. 

Ayrıca Sayın Celep, bazı kaynaklara ve Yargıtay kararlarına ulaşmamda ve Sayın 

Sarıtaş tezin planının yapılmasında da yardımcı oldular, bunun için de kendilerine 

teşekkür ederim. 

 Son olarak yüksek lisans eğitimimin ilk iki senesinde sağlamış olduğu burs 

ile maddi anlamda destek olan TÜBİTAK’a (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu) ve bu kurumun değerli başkan ve yöneticileri ile bu kurum 

bünyesindeki BİDEB’in (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) değerli idareci 

ve çalışanlarına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. 

 

 Türk hukukuna katkı yapacak daha iyi eserler yaratabilmek ümidiyle... 
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GĠRĠġ 

TTK’da kambiyo senetleri sınırlı sayıda olup; poliçe, bono (emre muharrer 

senet) ve çekten ibarettir. Bunlardan çek, diğer iki kambiyo senedi olan poliçe ve 

bonodan öncelikle bir kredi aracı olmaması; salt bir ödeme aracı olması yönüyle 

farklılık göstermektedir. (Belirtelim ki, bu durum, 5941 sayılı ÇekK’dan önceki 

durumu ifade etmektedir. Gerekçelerini ileride açıklayacak olmakla beraber, şimdilik 

sadece çekin –artık- salt bir ödeme aracı olmadığını belirtmekle yetinelim). 

 Çekin, diğer iki kambiyo senedinden bir diğer farkı da uygulamada gerek 

poliçeden gerekse de bonodan (bu yönden uygulamada kullanılma bakımından 

yoğunluk sıralaması yapmak gerekirse en yoğun olarak kullanılan kambiyo senedinin 

çek, en az kullanılan kambiyo senedinin ise poliçe olduğu görülmektedir) daha fazla 

kullanılmasıdır. 

 Çek, diğer iki kambiyo senedinden poliçeye –üçlü bir ilişki olmasından 

dolayı- daha çok benzemektedir. Bununla birlikte çekte kabul müessesesinin 

yasaklanması ve çekte muhatabın daima bir banka olması zorunluluğu, çeki 

poliçeden ayıran unsurların ikisidir. 

 Çekte muhatabın her zaman bir banka olması, yani bir güven kurumu olması 

nedeniyle ödeneceğine olan güvenin, poliçenin ödeneceğine olan güvenden daha 

fazla olması beklenmektedir. Bununla beraber az önce de belirtmiş olduğumuz üzere 

çeklerde kabul, TTK m. 696 uyarınca yasaklanmıştır. Bunun altında yatan 

gerekçelerin en önemlisi ise muhatabın hiçbir biçimde kambiyo ilişkisine dahil 

olmamasının istenmesi; bu şekilde devletin para basma (emisyon) tekeline zarar 

verilmemesidir
1
. 

 Çeklerde kabul yasaklanmış olduğu için çekin ibrazında ödeneceğine olan 

güvenin, özellikle muhatap bankanın vereceği çeşitli garantilerle sağlanması, çekin 

piyasadaki itibarının artması açısından gereklidir. Bununla beraber anılan garantinin 

kabul manasına gelmemesi gerektiği de unutulmamalıdır. 

                                                           
1
 Bkz. aşa. IV-A-1 no’lu başlık. 
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 Çekin teyidi de muhatap bankanın, çekin ödeneceğine yönelik güvenin 

artmasını sağlayan beyanlarından biridir. Buna karşılık çekin teyidi, Türk hukukunda 

pozitif hükümlerle düzenlenmiş değildir. Bu nedenle çekin teyidine yönelik bir 

incelemenin, konunun kapalılığı dikkate alınarak, uygulamada oluşan tereddütleri 

giderecek biçimde yapılması gerekmektedir. 

 Bu kapsamda dört bölümden oluşan incelememizin birinci bölümünde konu 

kısaca takdim edilmiş; kullanılacak terminoloji belirlenmiş ve incelemenin sınırları 

çizilmiştir. 

İkinci bölümde çek genel olarak tanıtılmıştır. Nitekim bir çekin teyidinden 

bahsedilebilmesi için şüphesiz ki her şeyden önce bir çek bulunmalıdır. Bu bağlamda 

çekin tarihçesi, hukuki niteliği, çek keşidesinin ön şartları, çekin şekil şartları 

incelendikten sonra kısaca teyit ve teyitli çek kavramları üzerinde durulmuştur. 

Üçüncü bölümde teyitli çek, benzer hukuki kurumlarla karşılaştırılarak 

benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda teyitli çek; 

çekin kabulü, muhatap bankanın aval kaydı, vize kaydı, garantili çek, banka çeki, 

kefalet ve garanti sözleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Dördüncü ve son bölümde ise teyitli çekin hukuki niteliği, teyitli çekin 

işleyişi, bu kapsamda çekin teyidini talep edebilecek kimseler; teyitli çekin 

geçerliliği için özel olarak aranan şartlar ve muhatap bankanın teyit beyanının 

geçerlilik süresi, karşılığı bulunmayan çekin teyit edilmesi ve teyidin hükümleri ile 

teyidin muhatap bankanın ödeme yükümlülüğüne etkisi ile teyitli çekte müracaat 

hakkının kullanılması üzerinde durulmuş ve karşılıksız çeke ilişkin cezai hükümler, 

teyitli çek çerçevesinde kısaca değerlendirilmiştir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM (I): KONUNUN TAKDĠMĠ, ÖNEMĠ, 

SINIRLANDIRILMASI ve TERMĠNOLOJĠ SORUNU 

A. KONUNUN TAKDĠMĠ ve ÖNEMĠ 

Çek, keşidecinin muhatap bankaya tevdi ettiği karşılık üzerinde doğrudan 

tasarruf etmesine imkan veren ve lehtara karşı çeşitli ilişkilerden doğan para borcunu 

ifasına yarayan havale ilişkisine dayalı bir ödeme aracı olarak düşünülmüş ve bu 

şekliyle kanuni düzenlemeye konu edilmiştir
2
. 

Bir ödeme aracı olarak düşünülmesine rağmen uygulamada çekin bir kredi 

aracı olarak kullanıldığı da bilinen bir gerçektir. Zira keşide tarihi olarak ileri bir 

tarih yazılı olan çeklerin kredi aracı olarak kullanılması hali söz konusudur. 

Gerçekten de, çekin, üzerinde yazılı olan keşide tarihinin herhangi bir şüpheye yer 

bırakmayacak şekilde belirli ve mümkün olması gerekliyse de fiili olarak gerçekten 

keşide edildiği tarihi yansıtması şart değildir
3
. Bu açıdan TTK m. 707/2’de yer alan 

“Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz 

günü ödenir.” düzenlemesi uyarınca çek yine görüldüğünde ödenecektir; yani çekin 

ödeme aracı olması hali devam etmektedir
4
. 

Çekin bir ödeme aracı olmasının yanında hamilin, çekin ibrazında karşılığı 

bulunduğuna, dolayısıyla ödeneceğine olan güveninin korunması ise ayrıca çekle 

ödemelerin yaygınlaşması açısından gerekli ve özel önemi haizdir. Zira, çekle 

ödemelerin yaygınlaştırılması, ödemelerin daha hızlı ve güvenli yapılmasını 

sağladığı gibi ülke ekonomisine de faydalı olacaktır. 

                                                           
2
 Bkz. Kendigelen, Abuzer, Çek Hukuku (Çek), İstanbul, 2007, s. 16. Yazarın aynı sayfadaki 51 nolu 

dipnotunda da belirttiği üzere para borcunun bir özel hukuk ilişkisinden kaynaklanması zorunlu 

değildir; kamusal nitelikteki vergi borçlarının ödenmesinde de çek sıkça kullanılan bir senettir. Bizim 

inceleme konumuz olan teyitli çek de uygulamada özellikle vergi daireleri ve gümrük müdürlüklerince 

talep edilmekte olan özel bir çek türüdür. 
3
 Kendigelen, Çek, s. 86-87. 

4
 Özellikle 5941 sayılı Çek Kanunu’nun Geç. m. 1/5 uyarınca ileri tarihli çekler, kanun koyucu 

tarafından da kabul edilerek uygulamanın yarattığı çekin kredi aracı olması durumu 

kanunlaştırılmıştır. İnceleme konumuz açısından özel önemi haiz bu konuya ileride daha ayrıntılı 

olarak değineceğiz. 
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Aşağıdaki satırlarda daha ayrıntılı bir biçimde inceleyeceğimiz üzere, bir 

güven kurumu olan bankaların çeke teyit kaydını koymak suretiyle o çekin 

karşılıksız olmadığını beyan etmesi de çekin karşılıksızlık nedeniyle ödenmeyeceği 

ihtimalini ortadan kaldırarak hamillerin çeke olan güvenini artıracağından teyitli 

çekin özel bir önemi haiz olduğu şüphesizdir. 

B. TERMĠNOLOJĠ SORUNU 

Teyit ifadesi, kanunda doğrudan kullanılmış olmakla birlikte teyitli çek, 

TTK’da düzenlenmiş değildir. İnceleme konumuz açısından çekin teyidi sadece, 

“Kanunlar İhtilafı” düzenlemesi başlığı altında yer alan TTK m. 734’te yer 

almaktadır. Anılan hükmün çekin teyit edilip edilemeyeceği ve bunun sonuçlarının 

ödeme yeri kanununa tabi olacağını belirten 3. fıkrası aynen şu şekilde kaleme 

alınmıştır:  

“3. Çekin; kabul, tasdik, teyit veya vize edilip edilemiyeceği ve bu kayıtların 

ne gibi neticeler doğuracağı;...” 

Bu açıdan bakıldığında ilk olarak çekin kabulünün, tasdikinin, teyidinin ve 

vizesinin farklı kavramlar olduğu akla gelebilir. Nitekim bu düşünce kısmen 

doğrudur. Zira aşağıda daha detaylı olarak değineceğimiz üzere çekin kabulü ve 

vizesi, (aksi görüşte olan yazarlar olmakla birlikte) teyidinden farklıdır. Bununla 

birlikte çekin teyidi ve tasdiki aynı hukuki durumu ifade ettiğinden
5
 kanaatimizce 

burada anlam karışıklığına sebebiyet verebilecek “tasdik” ifadesinin, TTK 

Tasarısı’ndan çıkarılması yerinde olacaktır. Zira Tasarı’nın da “Kanunlar İhtilafı” 

başlığı altında yer alan 822. maddesi gereğince çekin; kabul, teyit, tasdik veya vize 

edilip edilemeyeceği ve bunların ne gibi sonuçlar doğuracağı, ödeme yeri kanununa 

göre belirlenecektir. Tasarı’nın madde gerekçelerine bakıldığında da 822. maddenin 

gerekçesi olarak “Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 734. maddesinden, dili 

güncelleştirilerek aynen alınmıştır.” demek suretiyle teyit, tasdik, vize kavramlarının 

niteliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

                                                           
5
 Tekil, Müge, Çekte Muhatap Bankanın Hukuki Sorumluluğu, İstanbul, 1997, s. 107. 
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Görüldüğü üzere gerek TTK’da gerekse de Tasarı’da inceleme konumuz 

açısından terim olarak teyit ve tasdik kelimeleri tercih edilmiştir. Arapça kökenli bir 

kelime olan teyidin sözlük anlamı “gerçekleme”dir
6
. 

Doktrinde de teyit kelimesi genel olarak kabul görmekle birlikte teyitli çek 

yerine tasdikli çek; bloke çek; çekin sertifikasyonu ibarelerini kullanan yazarlar 

bulunmaktadır. Ayrıntısına ileride değineceğimiz için burada kısaca belirtelim ki 

vize ve teyidin aynı durumu anlatan kavramlar olduğunu (kanımızca hatalı olarak) 

belirten ve teyitli çeki anlatmak için vizeli çek terimini kullanan yazarlar da 

bulunmaktadır. 

Biz incelememizde “teyit” terimini kullanmayı tercih ediyoruz. Bloke çek 

terimini kullanmanın, banka tarafından, çekin keşide edildiği tutarın keşidecinin 

hesabından bloke bir hesaba aktarılması suretiyle işleyen teyitli çeki ifade etmekte 

daha başarılı olduğu savunulabilirse de hem muhatap bankanın hukuken böyle bir 

zorunluluğu bulunmaması nedeniyle hem de TTK ile terim birliğini sağlamak 

açısından “teyit” teriminin kullanılması fikrimizce daha isabetli olacaktır. 

C. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 

Yukarıda da
7
 belirttiğimiz üzere teyit kelimesi, kelime anlamı olarak 

gerçekleme manasına gelse de inceleme konumuz açısından ayrı ve teknik bir 

manaya sahiptir. Gerçekten de (hukuki olarak özel ve teknik bir manaya sahip olsa 

dahi) her türlü gerçekleme, inceleme konumuz bakımından teyit olarak 

değerlendirilmeyebilir. Bu açıdan ileride daha ayrıntılı olarak değineceğimiz için 

burada akreditifin teyidiyle çekin teyidinin farklı hukuki kurumlar olduğunu 

belirtmekle yetiniyoruz. 

Bu açıdan ayrıca teyitli çekin, Türk hukukunda teyit kavramının kullanılması 

hasebiyle karıştırılma riski bulunan, TTK m. 23’te düzenlenen teyit mektubundan 

                                                           
6
 (Çevrimiçi) http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=teyit&ayn=tam (24.09.2010) 

Söz konusu kelimenin günlük hayatta kullanılan bir kelime olmayışı da çalışma konumuzun diğer bir 

zorluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
7
 Bkz. yuk. I-B no’lu başlık. 
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farklı olduğunu belirtmemiz gerekir. TTK m. 23’ün teyit mektubuna ilişkin son 

fıkrası şu şekildedir: 

“Şifahen, telefon veya telgrafla yapılan mukavelelerin veya beyanların 

muhtevasını teyit eden bir yazıyı alan kimse, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde 

bir itirazda bulunmamışsa teyit mektubunun yapılan mukaveleye ve beyanlara uygun 

olduğunu kabul etmiş sayılır.” 

Görüldüğü üzere buradaki teyit mektubu, sözlü olarak; telefonla veya 

telgrafla yapılan sözleşmelerin ya da beyanların içeriklerini doğrulayan yazılı bir 

belgedir ve sözleşmenin kurulması safhasıyla ilişkili olup teyit mektubunu 

düzenleyen lehine aksi ispat edilebilir karine getirmektedir
8
. Oysa çekin teyidi 

işlemi, en yalın haliyle, çeklerin karşılıksızlık gerekçesiyle ödenmemesinin önüne 

geçebilmek amacıyla uygulamanın gereksinimleri sonucunda ortaya çıkan bir hukuki 

işlemdir. 

Ayrıca incelememiz, genel olarak, özel hukuk çerçevesinde yapılacağı için 

kanun koyucunun çeke ilişkin olarak öngörmüş olduğu ceza hükümleri de detaylı bir 

biçimde ele alınmamış; karşılıksız çeke ilişkin cezai hükümler, teyitli çek 

çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

İnceleme konumuz olan teyitli çekin, ayrı ve özel bir teknik manaya sahip 

olduğunu ve teyit mektubuyla karıştırılmaması gerektiğini belirtmiş olduğumuz bu 

faslın ardından aşağıdaki satırlarda öncelikle çekin tarihi gelişimi ve hukuki niteliğini 

inceleyeceğiz. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Nomer Ertan, N. Füsun (Ülgen, Hüseyin/Teoman, Ömer/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, 

Abuzer/Kaya, Arslan), Ticari ĠĢletme Hukuku, İstanbul, 2009, s. 228, N. 688-689;  Arkan, Sabih, 

Ticari ĠĢletme Hukuku (İşletme), Ankara, 2008, s. 148. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM (II): GENEL OLARAK ÇEK ve TEYĠTLĠ 

ÇEK KAVRAMLARI 

A. GENEL OLARAK ÇEK 

1. KAVRAM ve TARĠHĠ GELĠġĠMĠ 

Çek, TTK’nın üçüncü kitabının (Kıymetli Evrak) dördüncü faslının 

(Kambiyo Senetleri) üçüncü kısmında poliçe ve bonoyu düzenleyen hükümlerin 

ardından, m. 692-735 arasında düzenlenmiştir. Çeke dair olan TTK hükümleri de, 

tıpkı Türk hukukunda kıymetli evraka dair hükümlere kaynaklık eden diğer 

hükümler gibi İsvBK’dan –bazı istisnalar hariç olmak üzere- aynen alınmıştır
9
. 

Çekin, TTK’da poliçe ve bonoya ilişkin hükümlerin ardından gelen 

hükümlerle düzenlenmesine rağmen, ÇekK’da
10

 da çeke dair hükümler yer 

almaktadır. ÇekK’nın amacı ÇekK m. 1/1’de belirtildiği şekliyle: 

“Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, 

kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına 

alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması 

ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında 

uygulanacak yaptırımları belirlemektir.” 

3167 sayılı (eski) ÇekK’da da aynen yer alan ÇekK m. 1/2 uyarınca: 

“Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır.” 

                                                           
9
 Kendigelen, Çek, s. 22. 

10
 14.12.2009 tarihinde kabul edilen 5941 sayılı Çek Kanunu (ÇekK)’dan önceki yıllarda da çeke 

ilişkin kanuni düzenlemelerin yer aldığı yegane mevzuat TTK değildi. 1985 yılında kabul edilen ve 

amacı adından da anlaşılan 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 

Korunması Hakkında Kanun”, ÇekK ile yürürlükten kaldırılana kadar TTK ile birlikte çeke ilişkin 

düzenlemelerin yer aldığı mevzuat olarak karşımıza çıkmaktaydı. Anılan Kanun, 3863 sayılı Kanun; 

4358 sayılı Kanun; ve son olarak da 4814 sayılı Kanun ile değiştirilmiş; özellikle son değişiklikten 

sonra adeta yeni bir kanun haline gelmiştir. Bu hususta daha ayrıntılı bilgi için bkz. Kendigelen, Çek, 

s. 28; Moroğlu, Erdoğan, “3167 Sayılı Çek Kanunu’nda 4814 Sayılı Kanun’la Yapılan 

DeğiĢiklikler”, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, (Kocayusufpaşaoğlu Armağanı), 

Ankara, 2004, s. 533 vd; Arkan, Sabih, “3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 

Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’da Yapılan DeğiĢiklikler” (ÇekK Değişiklikleri), 

BATİDER, 2003, C. XXII, S. 1, s. 5 vd. 
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Bu hükümden de açıkça anlaşılabileceği gibi ÇekK, TTK’daki çeke ilişkin hükümleri 

yürürlükten kaldırmamakta; sadece özel kanun-genel kanun ayrımı dikkate alınmak 

kaydıyla TTK hükümleri de uygulanmaya devam edecektir
11

. Bir diğer ifadeyle 

ÇekK, TTK’daki hükümleri değiştirmek amacıyla değil; fakat tamamlamak amacıyla 

kabul edilmiştir. Yargıtay da 1992 tarihli bir içtihadı birleştirme kararında aynen: 

 “… Bu kanun Türk Ticaret Kanunu’na gore hem özel kanun, hem de daha 

sonraki kanun olması dolayısıyla öncelikle uygulanması gerekmekle beraber, 

kanunun 1. maddesindeki “Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler 

uygulanır” hükmü nedeniyle çek yasasında hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret 

Kanunu’nun çekle ilgili hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Şunu belirtmek 

gerekir ki, bu kanunun uygulanması bakımından çek Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine tabi olmakta devam etmektedir…” 
12

 

Çeke ilişkin mevzuat, sadece TTK’da ve ÇekK’da yer alan hükümlerden 

ibaret değildir. TTK m. 727’de yapılan, pasif çek ehliyetine ilişkin atıftan dolayı 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu (BankK), kambiyo senetlerine ilişkin özel takip 

hükümleri öngören İcra ve İflas Kanunu (İİK) ve belgede sahtecilik suçlarına ilişkin 

hükümlerde açıkça kambiyo senetlerinden bahseden Türk Ceza Kanunu (TCK) da 

çeke ilişkin hükümlerin yer aldığı diğer başlıca kanunlardır. Niteliği itibarıyla bir 

kambiyo senedi olan çek hakkında, diğer kanunlarda yer alan kambiyo taahhüdüne 

dair hükümler de uygulama alanı bulacaktır. 

Görüldüğü gibi çeke ilişkin hükümler genel olarak TTK’da düzenlenmiş 

bulunmaktadır. Bununla birlikte ne TTK’da ne ÇekK’da ne de anılan diğer 

mevzuatta çeke ilişkin bir tanım verilmiştir. Bu nedenle doktrinde muhtelif yazarlar 

çeke dair çeşitli tanımlar vermişlerdir. 

                                                           
11

 Kendigelen, Çek, s. 29. 
12

 Yargıtay İBBGK’nın 14.12.1992 T., 1992/1-5 sayılı kararı. Kararın tam metni için bkz. Kazancı 

Ġçtihat Bilgi Bankası (Kazancı İBB). 
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Bunlardan Poroy/Tekinalp’e göre çek, “kanunda öngörülmüş sıkı şekil 

şartlarına bağlı olarak keşide edilmiş, para ödeme amacına özgülenmiş, yazılı ve 

soyut bir havaledir.”
13

 

Buna karşılık çeke ilişkin bir tanım vermekten imtina eden yazarlar
14

 da 

bulunmaktadır. 

Türk kanun koyucusu, belirtmiş olduğumuz gibi çeke dair bir tanım 

vermemiştir. Bu nedenle her şeyden evvel çekin ne olduğunu ortaya koymamız 

gerekir ki, teyitli çek daha iyi anlaşılabilsin. 

Çekin tarihî gelişimi dikkate alındığında ne çek kelimesinin ne de çek 

kurumunun tarihçesi konusunda kesin bilgiler mevcut olmakla beraber çek ilişkisine 

ilk defa İlk Çağ’da rastlanıldığı ileri sürülmüştür
15

. Nitekim ticarî hayatta mübadele 

aracı olarak kullanılan madenî paralar ve eşyalar, muhafaza edilmek üzere belirli 

kimselere tevdi edilmeye başlanıp, bu para ve eşyalar üzerinde tevdi mahalline 

gitmek zorunluluğu olmadan tasarruf etme ihtiyacı hâsıl olunca çekin temelinde 

yatan havale ilişkisi ile havale senetleri de ortaya çıkmıştır. 

İlk olarak Orta Çağ’da görülen havale senedi ise çek değil; fakat temelinde 

havale ilişkisi yatan bir diğer kambiyo senedi, poliçe olmuştur. Yeni Çağ’da ise çek, 

özellikle İngiliz hukuk çevrelerinde geliştirilerek bir ödeme aracı olarak yaygınlık 

kazanmış ve bu durum, diğer ülkelere de sirayet etmiş ve çekle ödemeler giderek 

yaygınlaşmıştır
16

. 

İnceleme konumuz olan teyitli çekin temelleri ise Yeni Çağ’da 

görülmektedir. Zira Yeni Çağ’da bankere tevdi edilen paranın karşılığı olarak 

bankerin imzasını ve borç ikrarını taşıyan bir senet alınmaktaydı. Bu senetler, 

                                                           
13

 Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, İstanbul, 2007, s. 251, N. 425. 
14

 Örneğin; Kendigelen, Çek. 
15

 Cohn, Georg, “Zur Geschichte des Checks”, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 

(herausgegeben von Dr. Franz Bernhöft, Dr. Georg Cohn und Dr. J. Kohler), Erster Band, Stuttgart, 

1878, s. 117 vd., naklen, Kendigelen, Çek, s. 5. 
16

 Jacobs, Bertram, A Short Treatise On The Law of Bills of Exchange, Cheques, Promissory 

Notes and Negotiable Instruments Generally, Londra, 1943, s. 21. 
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bankerin imzasını taşıdığından daha güvenilir senetlerdi. Zira bu şekilde senetlerin 

karşılıksız olmadığı konusunda da haklı bir güven oluşmaktaydı
17

. 

Çekin tarihi gelişimine ilişkin olarak bu söylediklerimizden sonra çekin 

hukuki niteliği üzerinde durulması gerekmektedir. 

2. ÇEKĠN HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ 

i. Çek, her şeyden önce bir kıymetli evraktır. Gerçekten de TTK’nın 

sistematiğine bakıldığında görüleceği üzere çek, TTK m. 582 uyarınca bir kambiyo 

senedidir ve kambiyo senetleri de kıymetli evrakın özel bir türüdür. Bu nedenle de 

kıymetli evraka dair genel hüküm ve ilkelerin, çekler hakkında da uygulanması 

gerekmektedir
18

. 

Çeke ilişkin bir tanım TTK’da yer almamasına karşılık kıymetli evrak TTK 

m. 557’de de şu şekilde tanımlanmıştır: 

“Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunlarda mündemiç olan hak senetten 

ayrı olarak dermeyan edilemediği gibi başkalarına da devredilemez.”
19

 

Bu tanımdan anlaşılabileceği üzere kıymetli evrak, iki ana unsurdan meydana 

gelmektedir. Bunlardan ilki kıymetli evrakın maddi unsuru olan senet; ikincisi ise 

soyut unsuru olan devredilebilir bir haktır. Buna karşılık hak ve senet birlikteliği ile 

tedavül (dolanım) kabiliyeti, kıymetli evrakın unsurları değil; fakat özellikleridir
20

. 

                                                           
17

 Chedlow, Barry, Chalmers on Bills of Exchange –A Digest of the Law of Bills of Exchange, 

Promissory Notes, Cheques and Negotiable Securities, Londra, 1952, s. 18 vd. 
18

 Kendigelen, Çek, s. 33. 
19

 TTK’nın 557. maddesinde yapmış olduğu bu kıymetli evrak tanımına rağmen doktrinde TTK m. 

557’deki tanıma, TTK m. 558’de öngörülen düzenlemeyi eklemek suretiyle yeni bir tanım verenler de 

bulunmaktadır. Doktrinde kıymetli evrak hakkında yapılan tanımlar hususunda ayrıntılı bilgi için bkz. 

Ülgen, Hüseyin/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/Kaya, Arslan, Kıymetli Evrak Hukuku, 

İstanbul, 2009, s. 11 vd. N. 2 vd. Biz de kıymetli evrakın tanımı hususunda belirtilen yazarlar gibi 

TTK m. 557’deki tanımı yeterli görüyoruz. 
20

 Ülgen/Helvacı[Kendigelen/Kaya], a.g.e., s. 12, N. 5. Buna karşılık hak ve senet birlikteliğini 

kıymetli evrakın özelliği olarak değil unsuru olarak gören yazarlar da bulunmaktadır. Bkz. 

Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 21, N. 18. Kanaatimizce, unsur ve özellik kavramlarının yakınlığı, böyle bir 

tartışmaya sebebiyet vermektedir. Bu husustaki tartışmaya girmeksizin, hak ve senet birlikteliği 

bulunmayan bir senedin kıymetli evrak olarak nitelendirilebilmesinin mümkün olmadığını belirtmekle 

yetinelim. 
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Sonuç olarak bir kıymetli evrak olması hasebiyle çekin muhatap banka 

tarafından ödenmesinin talep edilebilmesi için senedin ibraz edilmesi; çekteki hakkın 

devri için de senet üzerindeki zilyetliğin nakli
21

 de zorunludur. Aynı şekilde çeki 

ödeyecek olan muhatap banka da sadece çekin kendisine teslimi karşılığında 

ödemede bulunmak suretiyle borcundan kurtulabilir
22

; aksi halde ödediği miktarı 

keşidecinin hesabına borç olarak kaydedemeyecektir. Özetle her kıymetli evrakın 

ortak özelliği/unsuru olan hak-senet birlikteliği kavramı, çek için de geçerlidir. Hak-

senet birlikteliği gibi, kıymetli evrakın hepsinde bulunan dolanım yeteneğinin 

bulunması da çekin özelliklerinden biridir
23

. Bu özellik, TTK’da yer alan kıymetli 

evrak tanımından anlaşılamamaktadır; fakat tedavül yeteneğinin bulunması, kıymetli 

evrakın iktisadi fonksiyonları bakımından cevap verdiği ihtiyaç gereğidir
24

. 

Yargıtay’ın da çekin kıymetli evrak özelliğini yansıtacak çeşitli kararları 

mevcuttur. Örneğin Yargıtay 19. HD 2004/12439 E. 2005/9791 K. sayılı kararında 

aynen; 

 “Çekin borçluya iadesi ödemeye karine teşkil edeceğinden, bu karinenin 

aksinin davacı alacaklı tarafından kanıtlanması gerekir”
25

 

diyerek çift taraflı ibraz kaydını vurgulamak suretiyle çekin, kıymetli evrak özelliğini 

yansıtmıştır. 

ii. Çek, bir kambiyo senedidir. Zira “Kambiyo Senetleri” başlığı altında yer 

alan TTK m. 582 şöyle demektedir: 

                                                           
21

 Burada sadece “teslim” değil; diğer zilyetliğin nakli hallerinin de (MK m. 977’de teslimle birlikte 

sayılan “araçların teslimi” ve “malın yeni zilyedin fiili hakimiyetine bırakılması” halleri; MK m. 

978’deki temsilci aracılığıyla zilyetliğini kazanılması hali; MK m. 979’daki “hükmen teslim” ve 

“zilyetliğin havalesi” halleri) anlaşılması gerekir. Anılan bu kavramlar hakkında bkz. Oğuzman, 

M.Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe, EĢya Hukuku, (Eşya), İstanbul, 2006, s. 64 vd. 
22

 Bu durum doktrinde “çifte ibraz kaydı” olarak da isimlendirilmektedir. (Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 

20, N. 18.) 
23

 Kıymetli evrak tedavül amaçlı düzenlenir ancak tedavülünün zor olması, belli şartlara bağlı olması 

gibi durumlar tedavül imkanı bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Bunun gibi, senedin fiilen 

devredilmemiş olması da bu açıdan herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır. Önemli olan senedin 

tedavül kabiliyetini haiz olmasıdır. (Ülgen/Helvacı[Kendigelen/Kaya], a.g.e., s. 15, N. 13, 

Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 22, N. 20) 
24

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 22, N. 20. 
25

 Uslu, Kazım Menderes, Yeni TTK Yasa Tasarısı Nazara Alınarak Kambiyo Senetlerinde 

ZamanaĢımı, Ankara, 2006, s. 383, Kendigelen, Çek, s. 34. 
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 “Akit ile borçlanmaya ehil olan kimse, poliçe, çek ve bono ile borçlanmaya 

da ehildir.”
26

 

Görüldüğü üzere Türk kanun koyucusu, iradesini açıkça belli etmiş ve 

kambiyo senetlerinin sınırlı sayıda olduğunu ortaya koymuştur
27

. Anılan bu üç 

kambiyo senedi haricinde başka bir kambiyo senedi yaratılması mümkün değildir. 

İşte çek de bu üç kambiyo senedinden biridir. Bu bağlamda her üç tür kambiyo 

senedi açısından geçerli olan temel ilişkiden bağımsız/soyut bir kıymetli evrak olma, 

kanunen sıkı şekil şartlarına tabi olma, imzaların bağımsızlığı prensibinin geçerli 

olması gibi hususlar, çek için de geçerlidir
28

. 

Bununla birlikte doktrinde, çekin gerçek anlamda kambiyo senedi olmadığı 

fikri ileri sürülmüştür
29

. 

iii. Çek, bir kambiyo senedi olması nedeniyle, kanunen emre yazılı bir 

kıymetli evraktır
30

. Zira TTK m. 736, emre yazılı kıymetli evrakı şu şekilde 

tanımlamaktadır: 

 “Emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli evrak, emre yazılı 

senetlerdir.” 

İşte çek (ve diğer kambiyo senetleri olan poliçe ve bono), kanunen emre 

yazılı senetlerdendir. Nitekim TTK m. 700/1 hükmü şu şekildedir: 

 “Sarahaten “Emre yazılı” kaydiyle veya bu kayıt olmadan muayyen bir kimse 

lehine ödenmesi şart kılınan bir çek, ciro ve teslim yoliyle devredilebilir.”
31

 

                                                           
26

 Bu hüküm, sadece poliçede/çekte keşideci; bonoda düzenleyen açısından değil; kambiyo senedine 

imza koymak suretiyle herhangi bir sıfatla borç altına giren kimseler açısından da düşünülmelidir. Bu 

açıdan hiç şüphesiz örneğin ciranta ve avalistin kambiyo senediyle borçlanması hususunda da anılan 

hüküm cari olacaktır. (Ülgen[Helvacı/Kendigelen/Kaya], a.g.e., s. 75, N. 31). 
27

 Ülgen[Helvacı/Kendigelen/Kaya], a.g.e., s. 75, N. 28. 
28

 Kendigelen, Çek, s. 35, Ülgen[Helvacı/Kendigelen/Kaya], a.g.e., s. 70 N. 14 vd., Poroy/Tekinalp, 

a.e., s. 108, N. 152. 
29

 Can, Mertol, Çek Hamilinin Muhatap Bankaya KarĢı Hukuki Durumu, GÜHFD, 1998, C. II, S. 

1-2, s. 65 vd. Kanaatimizce kanun koyucunun açık iradesi karşısında böyle bir tartışmaya girmeye 

gerek bulunmamaktadır. 
30

 Helvacı [Ülgen/Kendigelen/Kaya], a.g.e., s. 47, N. 25. 
31

 Poliçe ve bononun da kanunen emre yazılı senetler olduğuna ilişkin olarak bkz. TTK m. 593; TTK 

m. 690/1. 
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Kanunen emre yazılı bir senet olması nedeniyle açıkça emre kaydını 

taşımayan bir çek, emre yazılı kabul edilecektir. Burada ayrıca belirtmek gerekir ki 

eksik nama yazılı senetlere ilişkin olan TTK m. 568 hükmü, çekler hakkında 

uygulanmayacaktır. Bir diğer ifadeyle TTK m. 697/2 gereğince; bir kimsenin adına 

yazılı olmakla birlikte hamile kaydını da ihtiva eden çek, eksik nama yazılı değil; 

fakat hamiline yazılı kabul edilecektir
32

. 

Bunun haricinde kanunen emre yazılı olan çeki, nama yazılı hale getirmek 

için açıkça “emre olmadığı”nın ya da “nama olduğu”nun belirtilmesi 

gerekmektedir
33

. 

iv. Çek, nitelikli bir havaledir. Poliçenin küçük kardeşi niteliğindeki çek
34

, 

hukuki niteliğinde havale temelini barındırması nedeniyle de poliçeye 

benzemektedir. Gerçekten de çek keşidesinde de üçlü bir ilişki söz konusudur; çekin 

keşidecisi, muhataba lehtara/hamile kendi hesabına ödeme yapma; lehtara/hamile de 

çek bedelini muhataptan talep etme hakkı vermektedir. 

Havale, BK m. 457-462 hükümleri arasında düzenlenmiştir. BK m. 457, 

havaleyi şu şekilde tanımlamaktadır: 

 “Havale, bir akittir ki onunla muhalünaleyh, bilvekale kendi namına kabza 

salahiyettar olan muhalünlehe muhil hesabına nakit veya kıymetli evrak veya sair 

misli şeyler itasına mezun kılınır.”
35

 

Havale ilişkisinde yollanan kişi (muhalünaleyh); para, kıymetli evrak veya 

sair misli eşyayı yollayan kişi (muhil) hesabına havale lehtarına (muhalünleh) 

vermeye; havale lehtarı da gönderilen edimi yollanan kişiden kendi adına istemekle 

yetkilendirilir
36

. Görüldüğü gibi bu durum, bir üst paragrafta belirtmiş olduğumuz 

çek işleyişine çok benzemektedir. 

                                                           
32

 Kendigelen, Çek, s. 34. 
33

 Helvacı [Ülgen/Kendigelen/Kaya], a.g.e., s. 42, N. 4. 
34

 Kendigelen, a.g.e., s. 10. 
35

 Havale ilişkisinin sözleşme niteliğinde olmadığı ve iş görme borcu doğurma özelliği bulunmadığı 

konusunda bkz. Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, 2007, s. 771,772. 
36

 Yavuz, a.g.e., s. 772. 
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Bununla birlikte çek, bazı hususlarda BK’da düzenlenmiş olan klasik 

havaleden de ayrılmaktadır. Öncelikle; 

 “Çekler ile kambiyo senetlerine mümasil havaleler hakkındaki hususi 

hükümler bakidir.” diyen BK m. 462/2 hükmü çeke, nitelikli havale özelliğini 

kazandırmaktadır. Bunun yanı sıra ayrıca çekin ancak muayyen bir bedel ödenmesi 

amacıyla keşide edilebilmesi; havaleyi yollayan kişinin –kural olarak- havalenin 

lehtarına vermiş olduğu tahsil yetkisini her zaman geri alabilmesine karşılık çek 

keşidecisinin böyle bir yetkisinin bulunmaması (karş. TTK m. 711) –hatta 

ödenmeme durumunda sorumluluğuna gidilebilmesi-, havalede kabul mümkünken 

çekte kabulün caiz olmaması hususları, çeki nitelikli havale yapan diğer bazı 

hususlardır
37

. 

BK’da havaleye ilişkin yer alan hükümler, hakkında özel hüküm bulunmayan 

hallerde ve mahiyetiyle bağdaştığı ölçüde, nitelikli bir havale olan çekler hakkında 

da uygulama alanı bulacaktır
38

. 

v. Diğer kambiyo senetlerinin aksine çek, bir ödeme aracıdır; bir kredi aracı 

değildir
39

. Bu nedenle de aksi iddia sahibince
40

 ispatlanıncaya kadar çek, bir borcun 

ifası amacıyla verilmiş olarak kabul edilir. Yargıtay’ın kararları da bu yöndedir. 

 “...Çek bir ödeme vasıtası olup, kural olarak mevcut bir borcun tediyesi 

amacıyla verildiğinin kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece çekin hatır çeki ya da 

teminat amacıyla verilen bir çek olduğu yolundaki iddianın davacı tarafça yazılı 

delille kanıtlanması gerek[ir].”
41

 

Yukarıdaki örnek karar metninden de görüldüğü üzere bu yöndeki bir 

iddianın ispatı da HUMK m. 287 vd hükümleri uyarınca yazılı delille mümkündür. 

                                                           
37

 Kendigelen, Çek, s. 35, Naci Kınacıoğlu, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara, 1999, s. 260. 
38

 Kalpsüz, Turgut/ Çelebican, Gürgan/Erem, Faruk, Ġktisadi ve Hukuki Yönden Çek, Ankara, 1974, 

s. 43, Kendigelen, Çek, s. 36. 
39

 Kendigelen, a.e., s. 37, Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 76. 
40

 Kendigelen, a.e., s. 40, Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.e., s. 76, N. 36. 
41

 Yargıtay 19. HD 2005/7046 E. 2005/1637 K. sayılı kararı. Kararın tam metni için bkz. Kazancı 

ĠBB. 
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Başka bir deyişle çekin bir borcun ifası haricinde bir sebeple verildiğini iddia eden 

taraf, bu iddiasını tanık deliliyle ispatlayamayacaktır
42

. 

vi. Çek keşidesi, ifa yerine değil; ifa uğruna edimdir. Zira “Hususiyle mevcut 

bir borç için kambiyo taahhüdünde bulunmak...tecdidi tazammun etmez.” diyen BK 

m. 114/2 hükmü bu durumu ortaya koymaktadır. Görüldüğü gibi bu husus, sadece 

çek açısından değil; diğer kambiyo senetleri açısından da geçerlidir. 

Bu nedenle çekin keşidesiyle asıl borç ifa edilmiş sayılmayacak; temel 

ilişkiden doğan adi alacak varlığını koruyacak; ayrıca çekten doğan kambiyo alacağı 

da devam edecek; bu iki alacak birbiriyle yarışacaktır
43

. 

Şüphesiz ki taraflarca çekin ifa uğruna değil; ifa yerine verildiği de BK m. 

114/2 c. son uyarınca kararlaştırılabilir. Bu durumda temel ilişkiden doğan adi 

alacak, tecdit nedeniyle sona erecek
44

 ve alacaklı/lehtar artık sadece çekten doğan 

kambiyo borcunu talep edebilecektir. 

3. ÇEKĠN KEġĠDE EDĠLMESĠ 

a. EHLĠYET 

(1). Aktif Çek Ehliyeti 

Bütün kambiyo senetleri açısından borçlanma ehliyetini düzenleyen TTK m. 

582 hükmü, “Akit ile borçlanmaya ehil olan kimse, poliçe, çek ve bono ile 

borçlanmaya da ehildir.”
45

demek suretiyle kambiyo senetleriyle borçlanmak için 

özel bir ehliyet şartı aramamış; MK’daki ehliyet hükümlerine
46

 yollama yapmakla 

                                                           
42

 Kendigelen, a.e., s. 38. 
43

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 70, N. 12, Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 115, N. 172. 
44

 Tecditin sonuçları hakkında bkz. Oğuzman, M.Kemal/Öz, Turgut, Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, İstanbul, 2009, s. 438-439. 
45

 İşbu hüküm, İsv. BK m. 990’dan alınmıştır. İsv. BK m. 990 şöyle demektedir: “Her kim ki akit ile 

borçlanmaya ehildir, poliçe ve emre muharrer senetle de borç altına girebilir.” (Poroy/Tekinalp, 

a.g.e., s. 116, N. 173) Görüldüğü üzere anılan hüküm, çeke ilişkin bir düzenleme öngörmemektedir. 

Ancak Türk hukuku açısından bir önemi haiz olmamakla birlikte söz konusu hükmü, çekler açısından 

da geçerli saymak gerekmektedir. Zira ehliyet bakımından çek ve diğer kambiyo senetleri olan poliçe 

ve bono (emre muharrer senet) açısından bir farklılık bulunmasının mantıksal hukuki bir temeli 

bulunmamaktadır. 
46

 Anılan hükümler için bkz. MK m. 8-16. Ehliyet konusunda ayrıntılı bilgi için inc. Oğuzman/Öz, 

a.g.e., s. 70-72, Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe, KiĢiler Hukuku (Gerçek 



16 
 

yetinmiştir. Kanun koyucu bu tercihiyle ehliyetsizlerin korunmasına üstünlük 

tanımayı, işlem güvenliği ilkesine tercih etmiştir
47

. 

Belirtilen hüküm, tüm kambiyo senetleri hakkında ve dolayısıyla çek 

hakkında da geçerli olduğu gibi kambiyo senetleri üzerinde yer alan taahhütler 

(sadece düzenleyen/keşide eden bakımından değil; ciranta, avalist gibi her ne sıfatla 

olursa olsun kambiyo borcu altına girilmesine neden olan tüm kambiyo taahhütleri) 

bakımından da geçerlidir
48

. 

TTK m. 582 hükmü, sadece borçlanmadan bahsetmektedir. Bu da fiil 

ehliyetine; yani hakları kullanma ehliyetine ilişkindir. Buna karşılık anılan hükümde 

hak ehliyetine; yani hak süjesi olmaya ilişkin bir ifade mevcut değildir
49

. Bu açıdan 

da MK’daki hak ehliyetine ilişkin genel hükümler, kambiyo senetleri (dolayısıyla 

çek) açısından da uygulama alanı bulacaktır. 

Ehliyetin varlığının bulunması gereken an, çekin keşide edildiği an değil; 

senedin lehtara teslim edildiği andır
50

. Bu açıdan çekin tedavüle çıkarıldığı anda 

ehliyet şartının gerçekleşmiş olması halinde, çekin keşide edildiği anda keşidecinin 

fiil ehliyetini haiz olmadığından bahisle çekin geçersizliği durumu gündeme 

gelmeyecektir. Yine aynı şekilde çekin tedavüle çıkarılmasından sonra ehliyetin 

kaybı da ehliyetsizlik nedeniyle çekin geçersizliği sonucuna sebebiyet vermeyecektir. 

Zira bu husus; 

                                                                                                                                                                     
ve Tüzel KiĢiler), (Kişiler), İstanbul, 2009, s. 38 vd. (Gerçek kişilerin ehliyeti bakımından), s. 206 vd. 

(Tüzel kişilerin ehliyeti bakımından), Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 

2006, s. 204. 
47

 Öztan, Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara, 1997, s. 388 vd. 
48

 Çekin keşidesine ilişkin olarak bkz. aşa. II-1-C-c-vi. 
49

 Buna karşılık anılan atfın hem fiil ehliyetine hem de hak ehliyetine ilişkin olduğuna dair bkz. Öztan, 

a.g.e., s. 388, Demirkapı, Ertan, Gerçek KiĢilerin Aval Verme Ehliyeti, Bilgi Toplumunda Hukuk 

Ünal Tekinalp’e Armağan C. I, (Tekinalp’e Armağan), İstanbul, 2003, s. 755. Yazar ayrıca s. 755’te 

yer alan dp 4’te aynen “Alman hukukunda poliçe, bono ve çeke ilişkin düzenlemelerde ehliyete ilişkin 

özel hükümlerin bulunmuyor olması karşısında, medeni hukukun hak ve fiil ehliyetine ilişkin 

hükümlerinin uygulanması gerektiği kabul edilmektedir.” demektedir. Bu durum, TTK m. 582’deki 

atfın, fiil ehliyetinin yanında ayrıca hak ehliyetini kapsadığı manasına da gelmez; TTK m. 582’deki 

atıf, sadece fiil ehliyetine ilişkindir; hak ehliyetine ilişkin değildir; bu nedenle hak ehliyeti açısından 

MK’daki genel hükümler uygulama alanı bulacaktır; TTK m. 582’nin anlamı, doktrinde ve 

uygulamada ehliyetsizlerin veya sınırlı ehliyetlilerin kambiyo senediyle borç altına girip girmeyeceği 

konusunda doğabilecek tartışmaları önlemek hususunda kendini göstermektedir (Poroy/Tekinalp, 

a.g.e., s. 116, N. 173). 
50

 Karayalçın, Yaşar, Ticaret Hukuku III-Ticari Senetler (Kambiyo Senetleri), Ankara, 1970, s. 

46. 
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“Çekin tedavüle çıkarılmasından sonra keşidecinin ölümü veya medenî 

haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi yahut iflâsı çekin muteberliğine halel 

getirmez.” diyen TTK m. 712 hükmünden çıkmaktadır. 

Burada son olarak belirtelim ki ehliyetin yokluğu, mutlak def’ilerden olup 

senedin hükümsüzlüğüne ilişkin def’ilerdendir; hükümsüzlük kimin şahsında 

doğmuşsa o kişi tarafından (iyi niyetli olup olmadıklarına bakılmaksızın) herkese 

karşı ileri sürülebilir
51

. Buna karşılık söz konusu hükümsüzlüğün, diğer kişiler 

açısından TTK m. 589’da ifadesini bulan imzaların istiklali prensibi uyarınca bir 

sonuç doğurmayacağını ve bu bağlamda çekin geçersizliğine yol açmayacağını da 

belirtelim. 

(2). Pasif Çek Ehliyeti 

Pasif çek ehliyeti, muhatap
52

 açısından bir anlam ifade etmektedir. Çekte, 

poliçeden farklı olarak, herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin muhatap olarak yer 

alabilmesi mümkün değildir. Nitekim “Muhatabolma ehliyet” başlığını taşıyan TTK 

m.694/1 hükmü, “Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatab olarak ancak bir banka 

gösterilebilir.” demek suretiyle çekte muhatap olabilecek kimseleri sınırlamış 

olmaktadır. 

Banka kavramı TTK’da tanımlanmamış; sadece “Bankalar Kanunu”na atıf 

yapılmakla yetinilmiştir
53

. “Banka” kavramı, BankK m. 3’te “Bu Kanunun 

uygulanmasında;...Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve 

yatırım bankalarını...ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı hükmün devam eden 

fıkralarında ise mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları 

ise şu şekilde tanımlanmaktadır: 

 “Mevduat bankası: Bu Kanuna göre kendi nam ve hesabına mevduat kabul 

etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile, yurt 

dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerini, 

                                                           
51

 Kendigelen, Çek, s. 47, Yılmaz, A. Lerzan, Kambiyo Senetlerinde Def’iler, İstanbul, 2007, s. 117 

vd., Helvacı, Mehmet, Kambiyo Senetlerinde Defiler, Hüseyin Ülgen’e Armağan, C. I, İstanbul, 

2007, s. 647 vd. 
52

 Ayrıca bkz. aşa. II-A-3-c-(3). 
53

 Bu husustaki tespit için bkz. aşa. dp. 105. 
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 Katılım bankası: Bu Kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon 

toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile 

yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerini, 

 Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu 

kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya 

özel kanunlarla kendilerine verilen göreevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt 

dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerini,...ifade eder.” 

TTK m. 727’deki açık atfa ve BankK m. 3’teki tanımların açıklığına rağmen 

kalkınma ve yatırım bankalarının çekte muhatap olamayacakları görüşü doktrinde 

ileri sürülmüştür
54

. Yazarın bu hususta gösterdiği gerekçeler aynen şöyledir: 

“Çek ancak bankadaki bir mevduat hesabı (veya yeni düzenleme uyarınca 

özel cari hesap) üzerine keşide edilebileceğinden, mevduat kabul etme yetkisi 

bulunmayan bankaların ilke olarak pasif çek ehliyetini haiz olmadığı, dolayısıyla 

çekle işleyen bir hesap açmalarının mümkün bulunmadığı, giderek özel nitelikteki 

ÇekK’nın özellikle cezaî hükümlerine tâbi tutulamayacağı sonucuna varılması 

kaçınılmazdır. 

Gerçi düzenlenmiş olan bir çekin geçerli olabilmesi için muhatap nezdinde 

bir karşılığın bulunması gerekmediği gibi (TK 695/I), bu karşılığın mutlaka 

keşidecinin şahsî mevduatından oluşması da şart değildir. Bu açıdan keşideciye 

tahsis edilen bir kredi de karşılık olarak değerlendirilebilir ve dolayısıyla mevduat 

kabul etmeyen, ancak kredi tahsis edebilen bankaların, bu anlamda kalkınma ve 

yatırım bankalarının da pasif çek ehliyetine sahip oldukları sonucuna varılabilir. 

Hatta bu açıdan bankaların faaliyet konularına ilişkin yeni BankK 4 hükmü de lehe 

yapılacak yoruma bir gerekçe olarak kullanılabilir. Zira anılan düzenlenemede 

kalkınma ve yatırım bankalarının sadece BankK 4/I’in (a) ve (b) bentlerinde 

belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremeyecekleri, yani sadece mevduat ve katılım fonu 

                                                           
54

 Kendigelen, Çek, s. 49. Aynı yönde bkz. Kınacıoğlu, a.g.e., s. 263. Anılan yazar, hayali bankalar 

üzerine çekilen çekleri geçerli olarak kabul ederken; mevduat kabul etmeyen bankaların (kalkınma ve 

yatırım bankalarının) muhatap olarak gösterildiği senetleri ise çek hükmüde kabul etmemekte; adi 

havale hükmünde saymaktadır. Buna karşılık kalkınma ve yatırım bankalarının da çekte muhatap 

olabileceğini tartışmasızca kabul eden görüş için karş. Battal, Ahmet, Bankacılık Kanunun ġerhi 

(5411 Sayılı Kanun ve Açıklaması), Ankara, 2005, s. 81, Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 256, N. 434. 
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kabul edemeyecekleri hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla bu bankaların anılan iki 

faaliyet konusu dışında kalan ve BankK 4/I’de sayılan tüm bankacılık işlemleri ile 

iştigal edebilecekleri, bu anlamda özellikle yeni BankK 4/I-(d) hükmü kapsamında 

“...çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilât işlemleri”ni 

yapabilecekleri salt kanunun lâfzına bağlı kalınarak ileri sürülebilir. 

Ne var ki mevduat (ve katılım fonu) kabul etmeyen bankalar, BankK’da 

öngörülen birçok düzenlemeden muaf tutulmuş (BankK 77), özellikle mevduat ve 

katılım fonuna ilişkin bazı hükümlerin anılan bankalar açısından uygulanmayacağı 

açıkça hükme bağlanmıştır. Bu nedenle TK 727’de yapılan yollamayı dar 

yorumlamak ve kısmen BankK hükümlerine tâbi tutulan kuruluşları bu yollamanın 

kapsamı dışında değerlendirmek gerekir. Bu yorumun bir sonucu olarak mevduat 

kabul etmeyen bankaların çekle işleyen hesap açamayacağı, çek defteri 

veremeyeceği, kısaca çek sözleşmesine taraf olamayacağı kabul edilmelidir. 

Bununla birlikte kanaatimizce mevduat kabul etmeyen bankaların pasif çek 

ehliyetini haiz olmamaları, tıpkı hayalî bankalarda olduğu gibi, onlar üzerine keşide 

edilen, kısaca muhatap olarak herhangi bir bankanın gösterildiği çeklerin 

geçerliliğini etkilemeyecektir.” 

Kanaatimizce kanun koyucunun açık iradesi karşısında kalkınma ve yatırım 

bankalarının çekte muhatap olamayacaklarına ilişkin düşünce artık kabul edilebilir 

değildir. Bununla birlikte yazarın ileri sürdüğü görüş de sağlam, hukuksal mantıkî 

gerekçelerin oluşturduğu bir temel üzerinde yükselmektedir. Gerçekten de öncelikle 

tarihî yorum yöntemi kullanıldığında görülecektir ki 3182 sayılı (eski) BankK m. 

3’te yer alan tanımda banka –kanaatimizce oldukça yetersiz bir biçimde- “Türkiye’de 

kurulan bankalar ile yabancı bankaların Türkiye’de açılan şubelerini” şeklinde 

tanımlanmıştır. 4389 sayılı (eski) BankK m. 2’de de “Bu Kanuna göre banka adı 

altında Türkiye’de kurulan kuruluşlar ile yurtdışında kurulu bankaların Türkiye’deki 

şubelerini” olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte anılan düzenlemelerde 3182 

sayılı Kanun’da yatırım ve kalkınma bankalarının m. 91 vd hükümlerinde ayrı ayrı 

düzenlendiği; 4389 sayılı Kanun’da ise bu tarz bir ayrım yapılmayarak bankaların 

sadece mevduat kabul edenler ve etmeyenler olarak sınıflandırıldığı görülmektedir. 



20 
 

Kanun koyucunun anılan düzenlemelerde net bir şekilde hareket etmemesi, sorunun 

çözümünü doktrine bırakmış; doktrinde de yatırım ve kalkınma bankalarının pasif 

çek ehliyetini haiz olmadığı fikri savunulmuştur
55

. Bu açıdan bakıldığında tarihsel 

yorum sonucunda kalkınma ve yatırım bankalarının pasif çek ehliyetini haiz 

olmadığı sonucuna varılması kaçınılmazdır. 

Dahası, 5941 sayılı (yeni) ÇekK, 5411 sayılı BankK’ya göre daha yeni tarihli 

bir kanundur. Bu açıdan ÇekK m. 2/6’da yer alan çek defterinin baskı şekline ilişkin 

esaslar hususunda TBB ve TKBB’den görüş alınması; m. 2/10’da öngörülen çek 

hesabının mevduat veya katılım fonu zamanaşımı süresinin dolması üzerine 

kapatılabileceği durumu; m. 4/1’de öngörülen hamiline çek hesabı sahiplerinin açık 

kimlikleri vs hususların bildirim dönemlerine ilişkin TBB ve TKBB’den görüş 

alınması; buna karşılık kalkınma ve yatırım bankaları açısından herhangi bir ibare 

yer almamıştır. Bu da kanun koyucunun iradesinin, çek hesabının mevduat ve katılım 

bankaları nezdinde açtırılabileceğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan kanaatimce 

BankK’da değişikliğe gidilerek mevduat ve fon toplama yetkisi olmayan kalkınma 

ve yatırım bankalarının, çekle işleyen bir hesap açmalarının da mümkün olmadığı da 

göz önüne alınarak pasif çek ehliyeti olmadığına dair bir hüküm konulması, olması 

gereken hukuk açısından yerinde olacaktır. 

Kendigelen’in bu başlık altında yukarıda alıntı yaptığımız kısımda değindiği 

gibi, çekin geçerliliği için muhatap nezdinde bir karşılık bulunması 

gerekmemektedir. Bu açıdan keşideciye tahsis edilen bir kredi de karşılık olarak 

nitelendirilebilir. Fakat ÇekK m. 2/7 b. a hükmü uyarınca “çek hesabının 

numarası”nın her bir çek yaprağında bulunması gerekmektedir. Şüphesiz ki 

ÇekK’daki bu hususun bulunmaması, aşağıda
56

 inceleyeceğimiz TTK’daki hususları 

barındıran bir senedin çek olarak geçerli olmasına engel olmayacaktır. Ancak 

uygulamada bankalarca bastırılmayan (dolayısıyla çek hesabının numarasını 

taşımayan) bir çekin ne kadar itibar göreceği de her türlü tartışmadan uzaktır. Bu 

                                                           
55

 3182 sayılı Kanun’a ilişkin olarak bkz. Tekil, M., a.g.e., s. 4; 4389 sayılı Kanun’a ilişkin olarak 

bkz. Kendigelen,Çek, s.49, dp. 15. 
56

 Bkz. aşa. II-A-3-c. 
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açıdan da kalkınma ve yatırım bankalarının pasif çek ehliyetini haiz olup olmadıkları 

tartışması, sadece teorik açıdan bir önemi haizdir. 

TTK m. 692/2 hükmü uyarınca banka haricinde bir kimse üzerine çekilen 

çek, çek olarak geçerli kabul edilmeyecek; adi havale hükmünde sayılacaktır. 

Bu başlık altındaki incelememize son verirken belirtelim ki yukarıda yer alan 

açıklamalarımız, TTK m. 727 uyarınca ödeme yeri Türkiye’de olan çekler için 

geçerlidir. Nitekim TTK m. 731 uyarınca “Bir çekin kimin üzerine keşide 

edilebileceğini, çekin ödeneceği memleket kanunu tâyin eder.” 

b. KARġILIK ve ÇEK ANLAġMASI 

Keşidecinin, muhatap nezdinde bir karşılığının bulunması ve tarafların 

(keşideci ve muhatap), bu karşılık üzerinde çek keşidesi yoluyla tasarruf 

edilebileceğine dair anlaşmış olması, çekle ödemelerin sağlıklı bir şekilde yapılması; 

bu bağlamda çekle ödemelerin yaygınlaşması açısından gereklidir. Bu durumu 

öngören kanun koyucu da TTK m. 695/1’de
57

 “Bir çekin keşide edilebilmesi için, 

muhatabın elinde keşidecinin emrine tahsis edilmiş bir karşılık bulunması ve 

keşidecinin bu karşılık üzerinde çek keşide etmek suretiyle tasarruf hakkını haiz 

bulunacağına dair muhatapla keşideci arasında açık veya zımnî bir anlaşma mevcut 

olması şarttır.” hükmünü getirerek “karşılık” ve “çek anlaşması”nın gerekliliğini 

vurgulamıştır. 

Bununla beraber, anılan hükmün devamında “...Şu kadar ki; bu hükümlere 

riayetsizlik halinde senedin çek olarak muteber olmasına halel gelmez.” denilmek 

suretiyle çekin keşidesinin ön şartları olan “karşılık” ve “çek anlaşması”nın 

bulunmayışının çekin geçersizliğini doğurmayacağı belirtilmiştir
58

. 

                                                           
57

 Görüldüğü gibi hüküm, hem karşılığı hem de çek anlaşmasını düzenlemektedir. Ancak maddenin 

kenar başlığı, “karşılık”tır. Bu açıdan TTK Tasarısı’nda bu yönde de bir değişiklik yapılması da kanun 

tekniği açısından kanaatimizce yerinde olacaktır. Ne var ki TTK m. 695’e tekabül eden TTK Tasarısı 

m. 783’ün kenar başlığı da “karşılık” olarak muhafaza edilmiştir. 
58

 Karşılık ve çek anlaşması şartlarının çekin keşidesi ile değil; doğrudan ödenmesi ile ilgili olduğu 

yönünde bkz. Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 50. 
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Ne var ki, çekin olağan işleyişi açısından karşılık ve çek anlaşmasının çek 

keşidesinden önce bulunması gerekmesi nedeniyle doktrinde
59

 yapılan karşılık ve çek 

anlaşması şartlarının çekin keşidesi başlığı altında incelenmesini öngören sistematik 

kanaatimizce de yerindedir. 

(1). KarĢılık 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi çekle ödemelerin sağlıklı bir şekilde 

yapılabilmesi açısından keşidecinin, muhatap nezdinde bir karşılık bulundurması 

gerekmektedir. Bu önemine rağmen kanun koyucu, “karşılık” kavramını tanımlamış 

değildir. Bu açıdan gerekli tanımı yapma görevi doktrin ve uygulamaya kalmıştır. 

Doktrinde karşılık, hesap sahibine üzerinde çek keşide etmek suretiyle tasarruf 

imkanı tanınan, muhatap nezdindeki para olarak tanımlanmış; bu açıdan paranın 

kaynağının tevdi veya kredi
60

 olmasının bir değişiklik yaratmayacağı belirtilmiştir
61

. 

Kredinin de karşılık olarak kabul edilmesinin nedeni, kanun koyucunun karşılık 

kavramını tanımlamamış olmasından hareket edilerek, bu kavramın doktrinde geniş 

yorumlanmasıdır. 

Karşılığın, bir kredi tahsis edilmesi suretiyle sağlanması durumunda, keşideci 

ve muhatap arasında herhangi bir çek anlaşması bulunmamasına rağmen muhatap, 

keşidecinin çekini ödeyerek “zımnî” bir kredi anlaşmasına vararak keşideciye kredi; 

bir diğer ifadeyle karşılık tesis edebilir
62

. 

Karşılığın, çekin keşide edildiği yahut tedavüle çıkarıldığı anda bulunması 

şart değildir. Önemli olan, çekin ödenmek üzere muhataba ibraz edildiği anda çekin 

karşılığının bulunmasıdır. Bir diğer ifadeyle karşılığın, çekin keşide edildiği veya 

                                                           
59

 Kendigelen, Çek, s. 53. 
60

 Keşideciye sağlanan bir kredinin de karşılık olabileceği konusunda doktrinde adeta bir görüş birliği 

mevcuttur. Bu açıdan örnek olarak bkz. Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 263, N. 449, Öztan, a.g.e., 1084, 

Karayalçın, a.g.e., 280. 
61

 Tekil, M., a.g.e., s. 25. 
62

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s.263, N. 449. Ayrıca keşideci ve muhatap arasında bir kredi anlaşmasının 

varlığı ve karşılığın nakit olarak hesapta bulunmaması halinde bankanın, çek bedellerini karşılamayı 

kredi sözleşmesinin bir edimi olarak yüklenmiş olduğu yönünde bkz. Yargıtay 11. HD, 08.12.1987 T., 

87/6456 E., 87/6904 K. sayılı kararı (YKD, C. XVI, S. 6, s. 797 vd.). 
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tedavüle çıkarıldığı anda değil; ödenmek üzere muhataba ibraz edildiği anda 

bulunması gerekmektedir
63

. 

Keşidecinin, muhatap nezdinde birden fazla hesabının bulunması da söz 

konusu olabilir. Bu durumda karşılığın, üzerine çek keşide edilen; ÇekK m. 2/7 b. a 

uyarınca çekin üzerinde yazılı bulunan hesapta bulunması gerekmektedir
64

. Bu 

açıdan çekin üzerine keşide edildiği hesapta yeterli karşılığın olmaması halinde, 

keşidecinin diğer hesaplarında çek bedelini karşılamaya yetecek miktarda para olsa 

dahi, kural olarak, çek tamamen/kısmen karşılıksızdır. Ancak keşideci, bu konuda 

muhataba bir yetki vermişse muhatap, keşidecinin diğer hesabındaki parayı çekle 

işleyen hesaba aktararak çekin karşılıksız kalmasını önleyebilir. Bu durumda, 

muhatabın ödeme yükümlülüğü doğacaktır
65

. 

Burada değinilmesi gereken husus, çekle işleyen hesabın numarasının çek 

üzerinde yer almayışı durumunda ne olacağıdır. Nitekim aşağıda
66

 da göreceğimiz 

gibi çekle işleyen hesabın bulunduğu numara, çekin zorunlu unsurlarından değildir. 

Her ne kadar ÇekK m. 2/7 b. a hükmüyle bankalara, çekle işleyen hesabın 

numarasının her bir çek yaprağına yazdırılması zorunluluğu yüklenmiş olsa da ÇekK 

m. 2/9’da buna aykırılığın, çekin geçerliliğini etkilemeyeceği belirtilmiştir
67

. Şu 

halde üzerinde çek hesabı numarası belirtilmemiş bir çek, keşidecinin hangi 

hesabından ödenecektir; dahası, keşidecinin farklı hesaplarında bulunan paraların 

birbirlerine aktarılarak çek karşılığının sağlanması suretiyle çekin karşılıksızlık 

yaptırımına tabi tutulmasının önüne geçilmesi mümkün müdür ? 

Aşağıda da değineceğimiz üzere keşideci ve muhatap arasındaki çek 

anlaşması, sui generis bir anlaşma olmakla birlikte vekalet sözleşmesine 

benzemektedir
68

. Bu açıdan “Diğer akitler hakkında kanuni hükümlere tabi olmayan 

                                                           
63

 Karşılığın bulunmamasının cezaî sonuçları inceleme konumuz dışında olduğundan detaylı olarak 

belirtilmeyecektir. Burada sadece gerek eski ÇekK m. 16’da gerekse de yeni ÇekK m. 5 hükümlerinde 

karşılığın bulunması gereken anın, (ödenmek üzere) ibraz anı olduğunu belirtmekle yetinelim. 
64

 Öztan, a.g.e., 1085. 
65

 Tekil, M., a.g.e., 26. 
66

 Bkz. aşa. II-A-3-c. 
67

 Çek yapraklarının bankalarca bastırılmasının zorunlu olup olmadığına ilişkin tartışma, bankalarca 

bastırılmamış olan çek yapraklarına uygulamada itibar edilmeyeceği gerçeği karşısında tamamen 

teorik bir önemi haiz olmakla birlikte kanaatimizce incelenmesi lazım gelen bir sorundur. 
68

 Kendigelen, Çek, s. 65-66. 
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işlerde dahi, vekâlet hükümleri cari olur.” diyen BK m. 386/2 hükmü gereğince 

BK’daki vekalet sözleşmesine yönelik hükümler, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, 

çek anlaşmasına yönelik de uygulanacaktır. Bu açıdan çek anlaşmasında zaten çekle 

işleyecek hesap numarası da yer aldığından BK m. 389/1 c. 1 hükmü uyarınca “Vekil, 

müvekkılinin sarih olan talimatına muhalefet edemez.” hükmü uyarınca muhatap 

banka, çek anlaşmasında yer alan hesap numarasında karşılık olup olmadığına 

bakmakla yetinecektir. Bu açıdan bankaya özel olarak verilmiş bir talimat olmadıkça 

banka, keşidecinin diğer hesaplarındaki parayı kullanarak çekin karşılıksız kalmasını 

önleme yoluna gidemeyecektir. 

Çek anlaşmasında çekle işleyen hesabın numarasının yer almaması 

ihtimalinde ise yine vekalet sözleşmesine müteallik hükümler uygulama alanı 

bulacak; bu sefer “Ancak hal icabına göre müvekkilden mezuniyet istihsaline imkân 

olmamakla beraber şayet imkân olup da istizan olunsa idi müvekkilin muvafakat 

edeceği derkar bulunan hususlarda, inhiraf edebilir.” diyen BK m. 389/1 c. 2 hükmü 

gereğince muhatap banka, keşidecinin olası iradesine göre hareket edecektir. Burada 

unutulmamalıdır ki, keşideciden talimat sorma imkanının bulunmaması olası iradeye 

göre hareket etmenin de ön şartıdır. Ayrıca keşidecinin olası iradesine göre hareket 

edecek olan bankanın, vekilin özen borcu altında değil; fakat TTK m. 20/2’de 

ifadesini bulan tacirin özen borcu altında olduğunu da belirtelim. 

Keşideci ve muhatap arasında bir çek sözleşmesinin bulunmaması ancak 

keşidecinin muhatap nezdinde hesabının/hesaplarının bulunması durumunda ise 

muhatap, keşidecinin, üzerinde çek keşide edileceğine dair muhatapla akdettiği bir 

çek anlaşması bulunmaksızın çek keşide etmesinin zımnî bir icap
69

 olarak 

değerlendirilmesi de mümkündür. Bu durumda muhatap banka, keşidecinin olası 

iradesine göre hareket etme külfeti altındadır. Bir diğer ifadeyle keşidecinin 

iradesinin, çekin ödenmemesi yönünde olduğu; veya muhataba bir virman talimatının 

verilmemiş olduğu ise bu ihtimalde söz konusu olmayacaktır. Aksi durum, MK m. 

2’de yer alan dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edecektir. Bu ihtimalde muhatap, 

                                                           
69

 Oğuzman, M. Kemal/Barlas, Nami, Medeni Hukuk GiriĢ-Kaynaklar-Temel Kavramlar, 

İstanbul, 2008, s. 170 vd., Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 45 vd., Göle, Celal, Çek Hukuku, Ankara, 1989, s. 

91,. 
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özel olarak yetkilendirilmemekle birlikte müşterisinin hesabı üzerinde tek taraflı 

iradesi ile tasarrufta bulunabilecektir
70

. 

(2). Çek AnlaĢması 

Yukarıda
71

 da belirttiğimiz gibi kenar başlığı “Karşılık” olmasına rağmen 

TTK m. 695 hükmü, hem karşılığı hem de çek anlaşmasını
72

 düzenlemektedir. 

Anılan hükümde sadece bu anlaşmanın açık veya zımnî yapılabileceği ve bu 

anlaşmanın bulunmamasının, çekin geçersizliğine yol açmayacağı belirtilmiştir. 

Çek anlaşmasının tarafları, aktif çek ehliyetine sahip keşideci ile pasif çek 

ehliyetine sahip olan muhataptır
73

. 

Çek anlaşması, herhangi bir şekil şartına tabi kılınmamıştır. Bu açıdan borçlar 

hukukunda hakim olan ve BK m. 11’de de ifade olunan şekil serbestisi ilkesi burada 

da geçerlidir. Bu açıdan çek anlaşmasının sözlü olarak akdedilmesi dahi mümkündür. 

Nitekim çek anlaşmasının açık veya zımnî olarak yapılabileceğini öngören TTK m. 

695 hükmü de çek anlaşmasının herhangi bir geçerlilik şartına tabi tutulmamış 

olduğunun bir göstergesidir. Bununla birlikte, çek anlaşmasının yazılı olarak 

yapılmasının ispat kolaylığı sağlayacağına şüphe bulunmamaktadır. 

Çek anlaşması herhangi bir şekil şartına tabi olmamakla birlikte gerek eski 

gerekse de yeni ÇekK m. 2 ile muhatap banka, çek hesabı açarken basiretli ve özenli 

davranma yükümlülüğü altına sokulmuştur. Bu açıdan yeni ÇekK m. 2’ye eklenen 

                                                           
70

 Aksi görüş için bkz. Kendigelen, Çek, s. 56, dp. 44, Tekil, M., a.g.e., s. 26, dp. 37, Poroy/Tekinalp, 

a.g.e., s. 265, N. 452. Belirtelim ki anılan yazarlar söz konusu görüşü, Yargıtay 11. HD’nin 

08.05.1980 T., 1997/2477 sayılı kararına eleştiri olarak ileri sürmüşlerdir (Karar için bkz. Kendigelen, 

a.e., s. 56, dp. 44). Anılan kararda muhatap banka, aynı zamanda müşterisi olan keşideci şirketin 

üstlendiği edimi gereği gibi ifa etmediği gerekçesiyle tek taraflı bir işlemle keşidecinin hesabından 

çekerek, o hesap üzerine keşide edilen çekin karşılıksız kalmasına neden olmuştur. Yazarların 

görüşlerine katılmakla birlikte muhatabın, keşidecinin hesapları üzerinde (ayrıca özel olarak bir yetki 

verilmemiş olsa da) tek taraflı işlem yapamayacağının kategorik olarak savunulamayacağı 

kanaatindeyiz. 
71

 Bkz. yuk. dp. 56. 
72

 TTK m. 695 hükmünde keşideci ile muhatap arasında yapılacak bir “anlaşma”dan bahsedilmektedir. 

Bir diğer ifadeyle anılan hükümde “çek anlaşması” ibaresi kullanılmış değildir. Bununla birlikte 

doktrinde “çek anlaşması” terimi kullanılmaktadır (Bkz. Kendigelen, Çek, s. 57 vd. Benzer bir şekilde 

“çek sözleşmesi” ibaresinin kullanılması yönünde bkz. Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 267, N. 456). Biz de 

incelememizde “çek anlaşması” kavramını kullanmayı uygun bulduk. 
73

 Kendigelen, Çek, s. 57. 
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bir fıkrayla muhatap bankanın, keşideciden hangi belgeleri isteyeceği de 

belirtilmiştir. Kanaatimce banka, anılan hükümde belirtilen belgeler haricinde 

başkaca belgeler de talep edebilecektir. Bununla birlikte sadece anılan belgelerin 

keşideciden alınması durumunda artık bankanın, üzerine düşen özen yükümlülüğünü 

yerine getirmediğinden de bahsedilemeyecektir. 

Çek anlaşması, kanunda düzenlenmiş sözleşme tiplerinden biri değildir. Çek 

anlaşması, bu açıdan kendine özgü (sui generis)
74

 bir akittir. Bununla birlikte çek 

anlaşması, kanunda düzenlenmiş olan sözleşme tiplerinden vekalet akdine 

benzemektedir
75

. 

Çek anlaşmasıyla keşideci, keşide ettiği çeklerin ödenebilmesi için gerekli 

miktarda karşılığı muhatap nezdinde bulundurmak; muhatap da kendi nezdindeki 

karşılık üzerine keşidecinin keşide ettiği çekleri ödemek borcu altına girmektedir. 

Çek anlaşmasının tarafları keşideci ve muhatap olmasına; yani hamilin bu 

anlaşmaya taraf olmamasına rağmen muhatabın, ÇekK m. 2 kapsamında hamile karşı 

sorumlu olabileceği fikri de doktrinde -kanaatimizce haklı olarak- ileri sürülmüştür
76

. 

c. ġEKĠL 

Çek keşidesinin şekline ilişkin olarak ilk olarak söylememiz gereken, bir 

kambiyo senedi olması nedeniyle çekin keşidesinin sıkı şekil şartlarına tabi 

olduğudur
77

. Bununla birlikte ne diğer kambiyo senetlerinin ne de çekin matbu 

                                                           
74

 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 44. 
75

 Kendigelen, Çek, s. 65, Öztan, a.g.e., 1097, Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 267-268, N. 456, Kınacıoğlu, 

a.g.e., s. 268. Çek anlaşmasının üçüncü kişi yararına sözleşme (BK m. 111) olduğu hususunda karş. 

Karayalçın, a.g.e., 267. 
76

 Kendigelen, Çek, s. 58 vd., Teoman, Ömer, “Çek Kanunu Tasarısının Bankalara Getirdiği 

Yükümlülükler” (Bankanın Yükümlülükleri), Otuz Yıl Ticaret Hukuku  Tüm Makalelerim C. II, 

İstanbul, 2001, s. 524, Teoman, Ömer, “Çek Yasası’nın Yaratabileceği Sakıncalar” (Sakıncalar), 

Otuz Yıl Ticaret Hukuku Tüm Makalelerim C. II, İstanbul, 2001, s. 525, Tekil, M., a.g.e., s. 46 vd., 

Dirican, Gökhan, “Bankanın Çek Hesabı Açması – Çek Karnesi Vermesi ve Bu ĠĢlemlerinden 

Doğan Sorumluluğu”, Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegân Kender’e 50. Birlikte 

Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul, 2007, s. 520 vd., Coşkun, Muzaffer, Özel Hukukta KarĢılıksız Çek 

ve Hamilin Hakları, İstanbul, 1994, s. 79, Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 291, N. 495. İnceleme alanımızı 

doğrudan ilgilendirmediği için bu konudaki tartışmanın detayına girmemenin uygun olacağı 

kanaatindeyiz. 
77

 Ülgen [Helvacı/Kendigelen/Kaya], a.g.e.,  s. 75, N. 29. 
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olması yönünde TTK’da özel bir hüküm bulunmaktadır
78

. Kanun koyucunun bu 

yöndeki olumsuz tercihinden ötürü çekin matbu olmasının gerekmediği, hayatın 

olağan akışına uygun olmak ve kanuni şartları ihtiva etmek kaydıyla alelade bir kağıt 

üzerine el ile veya daktilo yahut bilgisayarla yazılmış çeklerin de geçerli olacağı 

doktrinde kabul görmüştür
79

. 

1985 yılında 3167 sayılı eski ÇekK’nın kabulüyle birlikte doktrinde artık çek 

yapraklarının matbu olması gerektiği; aksi halde bu senetlerin çek hükmünde 

olmayacağı yönündeki görüş doktrinde savunulmakla kalmamış, Yargıtay’ın 1992 

tarihli bir İBK’sında da benimsenmiştir
80

. 

Durum bu merkezli olmakla birlikte 14.12.2009 tarihinde kabul edilen 5941 

sayılı (yeni) ÇekK bu duruma bir çözüm getirmiştir. ÇekK m. 2/5’de yer alan; “Çek 

defterleri bankalarca bastırılır.” düzenlemesi tek başına ele alındığında artık çek 

yapraklarının matbu olması gerektiği; matbu olmayan çek yapraklarının “çek” olarak 

geçerli olmalarının mümkün olmadığı söylenebilir. Ne var ki maddenin devam eden 

fıkraları incelendiğinde durumun böyle olmadığı anlaşılacaktır. Gerçekten de ÇekK 

m. 2/9’da yer alan; “Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, 

düzenlenen
81

 çekin bu maddede yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini 

etkilemez.” hükmü uyarınca bankanın bastırmadığı çek yapraklarının da, TTK’da yer 
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 Kendigelen, Çek, s. 69. 
79

 Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 48. Bu tür çeklerin geçerli olduklarını kabul etmekle birlikte 

bankanın bastırmış olduğu bir çek görünümünü haiz olmayan senetlerin tedavülünün uygulamada 

genellikle mümkün olmadığı ve bu yöndeki bir tartışmanın sadece teorik boyutta kaldığına ilişkin 

olarak inc. Kendigelen, Çek, s. 71. 
80

 Karar metni için bkz. YKD, 1993, s. 663 vd. 
81

 “Düzenleme” ifadesinin yerinde olmadığı; “keşide etme” ifadesinin hem doktrinde hem de 

uygulamada benimsendiği; çekteki (ve poliçedeki) üçlü ilişkiyi ifade etmek bakımından daha yerinde 

olacağı konusunda bkz. Kendigelen, Abuzer, “Çek Kanunu Tasarısı Taslağının Hukuki Açıdan 

Değerlendirilmesi”, Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD Eylül), Eylül, 2006, s. 179. Bununla birlikte 

çek için düzenleme ifadesinin kullanılmasının TTK Tasarısı’nda da söz konusu olduğu ve bunun da 

terminoloji birliği sağladığı konusunda bkz. Kendigelen, a.g.m., s. 179, Kendigelen, Abuzer, “Türk 

Ticaret Kanunu Tasarısı ile Çek Hukukunda “Sessiz Sedasız” Yapılmak Ġstenen DeğiĢiklikler”, 

Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD Mayıs), Mayıs, 2006, s. 76, Kendigelen, Abuzer, “Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısının Çeke ĠliĢkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, BATİDER (BATİDER-3), C. 

XXV, S. 3, 2009, s. 46-47. 
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alan unsurları ihtiva etmesi kaydıyla, geçerli bir çek olarak işlem göreceği konusunda 

şüphe kalmadığını belirtmemiz gerekir
82

. 

Bir kambiyo senedi olması hasebiyle sıkı şekil şartlarına tabi olan çek de, 

tıpkı poliçe ve bono gibi belli unsurları ihtiva etmelidir ki, geçerli olabilsin. Bu 

unsurlar TTK m. 692’de düzenlenmiştir. TTK m. 692 şöyle demektedir: 

 “Çek: 

1- “Çek” kelimesini ve eğer senet Türkçeden başka bir dilde yazılmış ise o dilde 

“Çek” karşılığı olarak kullanılan kelimeyi; 

2- Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için havaleyi; 

3- Ödeyecek kimsenin “muhatabın” ad ve soyadını; 

4- Ödeme yerini; 

5- Keşide gününü ve yerini; 

6- Çeki çeken kimsenin (Keşidecinin) imzasını; 

ihtiva eder.” 

Unsurların bulunmaması halinin de düzenlenmiş olduğu TTK m. 693 

hükmünün de burada zikredilmesi kanaatimizce yerinde olacaktır. TTK m. 693 şöyle 

demektedir: 

 “Yukarıdaki maddede gösterilen hususlardan birini ihtiva etmiyen bir senet 

aşağıdaki fıkralarda yazılı haller dışında, çek sayılmaz. 

                                                           
82

 Burada ayrıca belirtelim ki 3167 sayılı eski ÇekK m. 3/2’de yer alan “Çek defterlerinin her 

yaprağına, çek hesabının bulunduğu şubenin adı, hesap numarası ve hesap sahibinin vergi kimlik 

numarası yazılır; ancak, hesap sahibinin vergi kimlik numarası hariç olmak üzere bunların 

yazılmamış olması veya bankalarca baskı şekline ilişkin esaslara aykırı davranılması çekin 

geçerliliğini etkilemez” hükmü ile çekin zorunlu unsuru haline getirilen hesap sahibinin vergi kimlik 

numarası, (kanaatimizce de isabetli bir şekilde) doktrindeki eleştiriler de dikkate alınarak (bkz. 

Kendigelen, Çek, s. 106, Moroğlu, KocayusufpaĢaoğlu Armağanı, s. 543) 5941 sayılı yeni ÇekK ile 

çekin zorunlu unsurlarından biri olmaktan çıkarılmıştır. (inc. ÇekK m. 2/7 b. ç; 2/9) Bu açıdan 

doktrindeki hesap sahibinin vergi kimlik numarasının çekin zorunlu unusurlarından olup olmadığı 

hususundaki tartışma da sona erdirilmiş olmaktadır. 
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 Çekte sarahat yoksa muhatabın ad ve soyadı yanında gösterilen yer, ödeme 

yeri sayılır. Muhatabın ad ve soyadı yanında birden fazla yer gösterildiği takdirde 

çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir sarahat ve başka bir kayıt da mevcut 

değilse çek muhatabın iş merkezinin bulunduğu yerde ödenir. 

 Keşide yeri gösterilmemiş olan çek, keşidecinin ad ve soyadı yanında yazılı 

olan yerde çekilmiş sayılır.” 

Şimdi bu unsurların neler olduğunu inceleyelim. 

(1). Çek Kelimesi 

Nasıl ki poliçenin ilk zorunlu şekil şartı “poliçe” kelimesi (TTK m. 583); 

bononun ilk zorunlu şekil şartı da “bono” veya “emre muharrer senet” kelimesiyse 

(TTK m. 688) çekin ilk zorunlu şekil şartı da “çek” kelimesinin bulunmasıdır. Bu 

bağlamda “çek” kelimesi dışında, aynı anlama gelse bile
83

, başka bir ifadenin 

kullanılması çekin geçerliliğini etkileyecek ve o senet, artık çek hükmünde 

olmayacaktır. 

Yabancı dilde kaleme alınan çeklerde ise “çek” kelimesinin, kullanılan 

yabancı dildeki karşılığının bulunması gerekir. Bununla birlikte çek birden fazla dil 

kullanılarak yazılmışsa, havaleyi belirten “ödeyiniz” kelimesinin yazıldığı dildeki 

“çek” kelimesinin karşılığının senette yer alması zorunludur
84

. 

Kanun koyucu, poliçe ve bonodan farklı olarak, çekte “çek” kelimesinin senet 

metninde yer alması gerektiğini ayrıca belirtmeksizin sadece bu kelimenin bulunması 

gerektiğini söylemekle yetinmiştir. Bu nedenle de “çek” kelimesinin senet 

metninde
85

 yer almasının zorunlu olup olmadığı hususu, doktrinde tartışma konusu 

olmuştur. 
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 Bu açıdan doktrinde çek yerine “banka havalesi” ibaresinin kullanılmış olması örneği verilmektedir. 

(bkz. Kendigelen, Çek, s. 74, Kınacıoğlu, Naci, “Çekte ġekil ġartları”, Ankara İktisadi ve Ticari 

İlimler Akademisi Dergisi, 1969, C. 1, S. 1, (Şekil), s. 2. Yazar ayrıca “çek” kelimesinin diğer 

kelimelerle birlikte kullanılmasının (örneğin; çek havalesi) ise mümkün olduğunu belirtmektedir. 
84

 Kendigelen, Çek, s. 74. 
85

 Bu açıdan “çek” kelimesinin senedin üzerinde başlık halinde yer almasının yeterli olmadığı, ödeme 

emrinin verildiği cümlede; yani metnin içinde yer alması gerektiği yönünde (poliçe ile ilgili olmakla 

birlikte bono ve çekler açısından da söz konusu olduğundan) Poroy/Tekinalp, s. 118, N. 176. 
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Birinci görüşe göre kanun koyucunun bu düzenlemesi bilinçlidir ve bu 

konuda poliçe ve bonodaki gibi açık bir düzenleme bulunmadığından “çek” 

kelimesinin senet metninde yer alması zorunlu değildir
86

. 

Bizim de katıldığımız ikinci görüş taraftarları ise, kanun koyucunun poliçe ve 

bono için öngörmüş olduğu genel kuraldan ayrılmak için bir neden bulunmadığını 

belirtmektedirler
87

. Gerçekten de kambiyo senetleri için sıkı şekil şartlarının 

öngörülmüş olmasının nedeninin, kambiyo senetlerinin ekonomik işlevlerinin de göz 

önüne alınarak tedavül güvenliğinin sağlanmasının yanında; ayrıca ödenmeme 

durumunda borçluların ağır sorumluluk altına girmelerini; bu hususta takip hukuku 

bakımından alacaklıya çeşitli imkanlar tanınmış olmasını dikkate aldığımızda 

söyleyebiliriz ki borçlunun böyle bir sorumluluk altına girerken iyice emin olmasının 

sağlanması açısından çek kelimesinin senet metninde yer almasının aranması yerinde 

olacaktır
88

. 

Ayrıca belirtelim ki TTK Tasarısı m. 780, “a) Senet metninde 

“çek”kelimesini...” demek suretiyle çek kelimesinin senet metninde yer alması 

gerektiğini açıkça söylemiştir. Bununla birlikte madde gerekçesine bakıldığında 

aynen “Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 692. maddesinden, dili güncelleştirilerek 

aynen alınmıştır.” denildiği görülmektedir. Bu durum, gerekçenin hazırlanması 

esnasında gözden kaçırılmıştır. 

Burada ayrıca poliçe için öngörülmüş olan TTK m. 738’in çekler açısından 

da uygulanma kabiliyetini haiz olup olmadığı sorununu tartışmakta fayda vardır. 

TTK m. 738 hükmü şöyle demektedir: 
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 Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 55, Domaniç, Hayri, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 1975, 

s. 370, Kınacıoğlu, a.g.e., s. 263. Ayrıca Yargıtay 12. HD’nin 2006/728 E., 2006/3785 sayılı kararı da 

çek kelimesinin senet metninde yer almasının çekin geçerliliği için gerekli olmadığına; senette çek 

kelimesinin yeterli olduğuna ilişkindir. 
87

 Kendigelen, Çek, s. 74, Karayalçın, a.g.e., s. 268, Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 255, N. 432 (Yazarlar, 

çek kelimesinin senet metninde yer almasının gerek CYK’da gerekse de TTK’ya kaynaklık eden İsv. 

BK’nın 100. maddesinde arandığını belirtmektedirler.), Tekil, Fahiman, Kıymetli Evrak Hukuku, 

İstanbul, 1994, s. 180. 
88

 Çek kelimesinin senet metninde yer almasının gerekliliğinin, matbu çek yapraklarının 

kullanılmadığı hallerde yazılı havale talimatının hileli biçimde çek haline dönüştürülmesinin önüne 

geçeceği hususunda bkz. İmregün, Oğuz, Kıymetli Evrak Hukuku (Genel Hükümler-Kambiyo 

Senetleri-Makbuz Senedi-Varant), İstanbul, 2007, s. 123. Bununla birlikte gerek yeni ÇekK m. 2/5 

uyarınca çek defterlerinin bankaca bastırılacak olması gerekse de uygulamada matbu olmayan çek 

formlarına itibar edilmemesi bu tartışmayı sadece teorik bir zemine taşımaktadır. 
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 “Senet metninde poliçe olarak gösterilmekle beraber sarahaten emre yazılı 

olarak ihdas edilen ve diğer hususlarda da poliçede aranılan unsurları ihtiva eden 

havaleler, poliçe hükmündedir.” 

Bu açıdan çekin ve poliçenin unsurları karşılaştırıldığında TTK m. 738’in 

çekler için de uygulama alanı bulacağı söylenebilir. Gerçekten de açıkça emre yazılı 

ve görüldüğünde ödenmek üzere düzenlenen (ve gerekli diğer unsurları da 

bulunduran) bir senet, metnine “çek” kelimesinin eklenmesiyle çek; “poliçe” 

kelimesinin eklenmesiyle de poliçe haline gelecektir. Aksi halde ise anılan senet, 

emre yazılı havale olarak nitelendirilecektir
89

. Kanaatimizce TTK m. 1474 uyarınca 

kenar başlıklarının metne dahil olması ve anılan hükmün “B) Kambiyo Senetlerine 

Benziyen Senetler” başlığı altında yer alması da düzenlemenin salt poliçe açısından 

değil; ve fakat çek açısından da uygulama kabiliyetini haiz olduğunu göstermektedir. 

(2). Belirli Bir Bedelin Ödenmesine ĠliĢkin Kayıtsız ve ġartsız 

Havale 

Bonodan farklı olarak çekte (ve poliçede), kayıtsız ve şartsız muayyen bir 

bedeli ödemek vaadi değil; muayyen bir bedelin ödenmesi için kayıtsız ve şartsız 

havalesi söz konusudur. Bunun nedeni çekin (ve poliçenin) ikili değil; üçlü bir ilişki 

olması ve temelinde de borç ikrarını değil; havaleyi barındırmasıdır. 

Çekte havaleyi yansıtan irade açıklaması, bankaya “ödeyiniz” kelimesiyle 

verilen talimat/yetkidir
90

. Bu açıdan diğer tüm unsurları taşısa dahi “ödeyiniz” 

şeklindeki bir talimat yerine “ödeyeceğim” gibi bir irade açıklamasının yer aldığı 

senedin çek olarak kabul edilebilmesi mümkün değildir; zira burada bir talimat 

verme/yetkilendirme değil; bir ödeme vaadi söz konusudur
91

. 

Bu bağlamda senedin çek olarak geçerli olabilmesi için işbu havalenin 

kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Bu nedenledir ki çekin ödenmesinin herhangi bir 
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 Kendigelen,Çek, s. 75, Bahtiyar, Mehmet, Kıymetli Evrak Hukuku Ders Notları, İstanbul, 2007, 

s. 112, Karayalçın, a.g.e., s. 277. Buna karşılık aksi görüş için bkz. Göle, a.g.e., s. 39, Domaniç, 
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2003, s. 66. 
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 Kınacıoğlu, ġekil, s. 4. 
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 Göle, a.g.e., s. 17. 
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şarta bağlanması halinde senet, çek olarak kabul edilemeyecektir. Bu durum, tedavül 

amacına hizmet eden kambiyo senetlerindeki soyutluk ilkesinin bir sonucudur
92

. 

Maddenin lafzından da açıkça anlaşıldığı üzere çek, ancak belirli bir bedelin 

ödenmesi amacıyla keşide edilebilir. Zira bu husus çeki, klasik anlamdaki havaleden 

ayıran hususlardan biridir
93

. Bununla birlikte çek bedelinin belirlenebilir olması 

yeterli değildir; belirli olması şarttır
94

. Bedelin çek dışında gösterilmesi halinde de 

TTK m. 692/1 b. 2 anlamında bedelin belirli olması şartının gerçekleştiğinden 

bahsedebilmek mümkün değildir. Bedelin yazıyla veya rakamla gösterilmesi ise, 

tıpkı Türk Lirası ya da yabancı para cinsi üzerinden gösterilmesi gibi mümkündür. 

Yabancı para cinsiyle ödenecek çeki düzenleyen TTK m. 714 hükmü 

karşısında yabancı para üzerinden keşide edilen çeklerde bedelin belirli olmaması 

nedeniyle geçersiz olması söz konusu değildir. 

TTK m. 714 hükmü incelendiğinde BK m. 83’e paralel bir düzenleme 

getirdiği görülmektedir. Gerçekten de BK m. 83 düzenlemesi uyarınca; 

 “Mevzuu para olan borç, memleket parasiyle ödenir. 

 Akit tediye mahallinde kanuni rayici olmayan bir para üzerine varit olmuş ise 

akdin harfiyen icrası “aynen ödemek” kelimeleri veya buna muadil sair tabirat ile 

şart edilmiş olmadıkça borç vadenin hulûlü günündeki rayici üzerinden memleket 

parasiyle ödenebilir. 

 Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı, bu borcu 

vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebilir.” 

Buna paralel olarak da TTK m. 714 şu şekilde kaleme alınmıştır: 

 “Çekin ödeme yerinde rayici olmıyan bir para ile ödenmesi şart koşulmuş ise 

bedeli, çekin ibraz günündeki kıymetine göre o memleket parası ile ödenebilir. İbraz 
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 Buradaki soyutluk ile kast edilen, biçimsel soyutluk değil; maddi soyutluktur. Kambiyo senetlerinin 

soyutluğu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz. Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 71, N. 15 
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93
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 Bedelin metin içinde yer almasının şart olmadığı; imzanın kapsamına giren herhangi bir yerde yer 

alabileceği konusunda bkz. Kendigelen, Çek, s. 76. 
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üzerine ödenmediği takdirde, hâmil, çek bedelinin dilerse ibraz, dilerse ödeme 

günlerindeki rayice göre memleket parasiyle ödenmesini istiyebilir. 

 Kanuni rayici olmıyan paranın kıymeti, ödeme yerindeki ticarî teamüllere 

göre tâyin olunur. Bununla beraber keşideci, ödenecek meblâğın çekte yazılı 

muayyen bir rayice göre hesap olunmasını şart koşabilir. 

 Keşideci, ödemenin muayyen bir para ile yapılması lüzumunu şart koşmuş ise 

(Aynen ödeme şartı) ilk iki fıkra hükümleri tatbik olunmaz. 

 Çek bedeli; keşide ve ödeme memleketlerinde aynı adı taşıyan ve fakat 

kıymetleri birbirinden farklı olan para ile gösterildiği takdirde, ödeme yerindeki 

para kasdedilmiş sayılır.” 

Görüldüğü üzere TTK m. 714, çekin özel niteliğinin gerektirdiği hususlarda 

BK m. 83’ten ayrılmakta; onun haricindeki temel noktalarda ise BK m. 83 hükmüne 

paralel düzenlemeler getirmektedir. 

İster yabancı para cinsinden olsun ister Türk Lirası cinsinden bedelin her 

halükarda çek üzerinde kesin olarak gösterilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 

seçimlik yetki tanıyacak şekilde alternatifli olarak bedel gösterilmesi mümkün 

değildir. Ancak belirli olan bedelin karşılığı olan bir miktarın belirtilmesinin çekin 

bu unsuruna halel getirmeyeceği doktrinde kabul edilmektedir
95

. 

TTK m. 730/1 b. 2’nin TTK m. 588’e açık atfı nedeniyle bedelin çeşitli 

şekillerde gösterilmesi halinde benimsenen çözüm tarzı, çekler hakkında da geçerli 

olacaktır. Bu durumda TTK m. 588’de de belirtildiği üzere; 

 “Poliçe bedeli hem yazı ve hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında 

fark bulunursa yazı ile gösterilen bedele itibar olunur. 

 Poliçe bedeli yalnız yazı ile veya yalnız rakamla müteaddit defalar 

gösterilmiş olup da bedeller arasında fark bulunursa en az olan bedel muteber 

sayılır.” 
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 “1000 Amerikan Doları veya karşılığı TL” şeklindeki bir kaydın geçerli olduğu hususunda bkz. 
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Şüphesiz ki bu durum, çek üzerinde çeşitli defalar rakam ve/veya yazıyla 

belirtilen bedel üzerinde bir tahrifat bulunmaması halinde geçerli olacaktır. Zira bir 

tahrifatın varlığı halinde artık TTK m. 588 değil; TTK m. 730/1 b. 17’nin atfı 

nedeniyle TTK m. 660 uygulama alanı bulacaktır
96

. 

TTK m. 714/4 hükmü karşısında keşide ve ödeme yeri farklı olup da çek 

bedelinin, aynı adı taşıyan ancak farklı değerlere sahip olan para birimi üzerinden 

gösterilmesi halinde sorunun nasıl çözüleceği ortadadır. Ne var ki aynı durumda 

keşide ve ödeme yeri aynı olan bir çek bakımından ne olacağı konusunda TTK’da bir 

hüküm yer almamaktadır. Bu durumda çekin, bedelin belirli olmaması nedeniyle 

geçersiz sayılması gerektiği düşüncesi doktrinde ileri sürülmüştür
97

. Buna karşılık 

TTK m. 588’de yer alan kuralın burada da kıyasen uygulanması gerektiği, bu 

durumun menfaatler dengesine ve hamilin mümkün olduğu kadar korunması amacına 

daha uygun olduğu da doktrinde savunulan bir diğer görüştür
98

. 

Bu hususla ilgili bir kararında Yargıtay, Türkiye sınırları içerisinde yaygın 

olarak Amerikan Doları kullanıldığı gerekçesiyle cinsi belirtilmeksizin sadece Dolar 

yazılı olan bir çekin (bedel unsuru açısından) geçerli olduğu ve bu ifadeden de 

Amerikan Doları anlaşılması gerektiği sonucuna varmıştır
99

. Karar metninin, 

incelememizi ilgilendiren kısmı şu şekildedir: 

 “T.T.K'nun 692/2. maddesi gereği çekin kayıtsız şartsız muayyen bir bedelin 

ödenmesi için havaleyi ihtiva etmesi gerekir. Çekin somut olayda gözlendiği gibi 

cinsi belirtilmeksizin sadece Dolar üzerinden düzenlenmesi anılan madde hükmüne 

aykırılık teşkil etmez ve kambiyo senedi niteliğini etkilemez. Diğer bir anlatımla çek 

vasfını ortadan kaldırmaz. Dairemizin süreklilik arzeden içtihatlarında da bu kural 

benimsenmiştir. Öte yandan Türkiye hudutları dahilinde yaygın olarak işlem yapılan 
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para birimi Amerikan Doları olup, ayrıca tefriki yapılmayan hallerde, cinsi 

belirtilmeksizin Dolar yazılmasından anlaşılması gereken de Amerikan Doları'dır.” 

Bu karar ise TTK m. 588 ile şekillenmiş olan kanun koyucunun iradesine 

uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir
100

. 

Kanaatimizce karara bu şekilde getirilmiş olan eleştiri yerinde değildir. 

Öncelikle belirtelim ki burada bedelin belirli olmamasından bahisle çekin 

geçersizliğine karar verilmesi, borçlar hukukunda hakim olan “işlemin mümkün 

olduğunca ayakta tutulması” prensibini de zedeleyecektir
101

. Bu açıdan doktrinde 

savunulan bu görüşe biz de iştirak etmiyoruz. Ancak çekte yer alan bu para biriminin 

hangi ülkenin parası olduğunun belirtilmemesi halinde de, TTK m. 588’in 

uygulanması gerektiği fikrine katılmadığımızı belirtelim. 

Zira TTK m. 1474 uyarınca kenar başlıkları, metne dahildir. TTK m. 588’e 

bakıldığında ise kenar başlığının “Poliçe tutarının muhtelif şekillerde gösterilmesi” 

olduğu görülecektir. Kararın incelenmesinden de görüleceği üzere somut olayda 

bedelin muhtelif şekillerde gösterilmesi söz konusu değildir; sadece bedel, birden 

çok ülkede kullanılan bir para birimi üzerinden belirtilmiş ve hangi ülkeye ait olduğu 

belirtilmemiştir, o kadar. Bu durumda yapılması gereken, tarafların iradesinin 

yorumlanmasıdır
102

. Bu şekilde tarafların gerçek iradelerinin tespiti mümkün 

olacaktır. Burada ise akdin yapıldığı sıradaki şartların dikkate alınarak tarafların 

ortak iradelerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Dahası, burada kanaatimizce artık 

bir örf ve âdet hukuku oluştuğu kabul edilmelidir (karş. TTK m. 2/1); nitekim 

“dolar” ibaresinden “Amerikan Doları”nın anlaşılması gerektiği konusunda toplumda 

bir kanaat oluştuğu söylenebilecektir
103

 
104

. Bununla beraber çalışmamız sırasında bu 
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konuda bir örf ve âdet kuralı oluşup oluşmadığı konusunda İTO’da yapmış 

olduğumuz araştırmada tarafımıza “Dolar” ibaresi kullanıldığı zaman bunun 

“Amerikan Doları” olarak anlaşılacağı şeklinde bir örf ve âdet hukuku oluştuğuna 

yönelik alınmış bir karar olmadığı belirtilmiştir
105

. Yargıtay’ın, Türkiye sınırları 

içerisinde yaygın olarak işlem gören para biriminin Amerikan Doları olması 

şeklindeki yorumu da bu açıdan yerindedir. 

Yargıtay’ın bu kararının, hamilin korunması açısından da yerinde olduğu 

şüphesizdir. Gerçekten de döviz kurları incelendiği takdirde görülecektir ki 

Amerikan Doları, gerek Kanada Doları’ndan gerekse de Avustralya Doları’ndan 

daha değerlidir
106

. Bu da Yargıtay’ın gerekçesinin, hamilin mümkün olduğunca 

korunması amacına daha uygun olduğunun bir göstergesidir. 

(3). Muhatap
107

 

Çeke ilişkin şekil şartlarından bir diğeri de muhatabın gösterilmiş olmasıdır. 

Poliçeden farklı olarak çekte muhatap, TTK m. 694 uyarınca, daima bir bankadır
108

. 

Banka kavramından ne anlaşılması gerektiği ise TTK’da tanımlanmamıştır
109

. 

Bununla birlikte TTK m. 727’de banka tabirinden ne anlaşılması gerektiği 

konusunda “Banka”nın, “Bankalar Kanunu”
110

 hükümlerine tabi müesseseler olduğu 

belirtilerek ilgili mevzuata açık atıfta bulunulmuştur. 

                                                                                                                                                                     
Ticari Örf ve Adet Hukuku ve Türkiye’de Geçerli Olan Ticari Örf, Adet ve Teamüller, Fire ve 

Zayiat Kararları, İstanbul, 2001, s. 51 vd. 
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Bu nedenle de TTK m. 692/1 b. 3’te yer alan “ödeyecek kimsenin 

“muhatabın” ad ve soyadını” şeklindeki ifadenin de muhatabın ticaret unvanı 

şeklinde anlaşılması gerekmektedir
111

. Nitekim TTK Tasarısı m. 780’de aynen 

“ödeyecek kimsenin, “muhatabın” ticaret unvanını” şeklindeki ifadesi de doktrindeki 

haklı eleştirilerin dikkate alındığını göstermektedir
112

. 

TTK m. 730/1 b. 1’in açık atfı nedeniyle poliçelere ilişkin olan TTK m. 585 

hükmü, çekler hakkında da uygulama alanı bulacaktır. Buna göre; 

 “Poliçe bizzat keşidecinin emrine yazılı olabileceği gibi bizzat keşideci 

üzerine veya bir üçüncü şahıs hesabına da keşide edilebilir.” 

Görüldüğü gibi çeklerde de keşideci ve muhatabın aynı kişi olması 

mümkündür. Çeklerde muhatabın sadece bir banka olabileceği gerçeği karşısında bu 

durumda keşidecinin de (muhatap) banka olacağına şüphe yoktur. Keşidecisi ve 

muhatabı aynı banka olan ve “banka çeki” olarak nitelendirilen çeklerin hukuki 

niteliği ise doktrinde tartışma konusu olmuştur. 

Bir görüş taraftarlarına göre BankK kapsamına giren bankalar haricindeki 

(karş. TTK m. 727) bankalar üzerine keşide edilen çeklerin geçerli olarak kabul 

edilebilmesi mümkün olmayacaktır
113

. 

Bizim de katıldığımız karşıt görüş taraftarları, çekte muhatap olarak 

gösterilen bankanın, BankK dışında bir banka olması halinde dahi çek geçerli kabul 

edilmesi gerektiğini savunmaktadır
114

. Bu açıdan bankanın mevduat kabul etme 

yetkisinin bulunmaması/kaldırılması, bankacılık faaliyetlerinin durdurulması, tasfiye 

                                                                                                                                                                     
Çözme), Ankara, 2001, s. 122-123. TTK Tasarısı m. 815’te de ilgili kanun adında gerekli düzenleme 
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m. 727’nin dilinin güncelleştirilmiş hali olduğu belirtilmekle yetinilmiştir. 
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 Zira bu çözüm tarzı, çek hamilinin korunması; hamilin en azından keşideci ve diğer borçlulara 

karşı kambiyo senedinin sağladığı kolaylıklardan faydalanabilmesine daha elverişlidir. (Kendigelen, 

Çek, s. 82.) 
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haline girmiş olması
115

 bir farklılık doğurmayacaktır. Öyle ki çekte muhatap olarak 

gösterilen bankanın hayali olması halinde dahi durum böyledir
116

. Bu ihtimalde 

hamilin, muhatap bankanın hayali olduğunu bilmesi karşısında artık iyi niyetli 

olmadığı ve hukukun da kötü niyeti himaye etmemesi gerektiği düşünülebilirse de 

kambiyo senetlerinin esas olarak sıkı şekil şartlarına tabi olduğu unutulmamalıdır. 

Gerçekten de gerekli ve yeterli olan şekil şartlarını ihtiva eden bir çekte, muhatap 

banka hayali olsa ve bu durum hamil tarafından bilinse dahi artık bu çekin geçersiz 

bir çek olduğundan bahsedilemeyecektir. Yukarıdaki satırlarda da belirttiğimiz gibi 

önemli olanın çek hamilini korumak ve onun, müracaat borçlularına karşı kambiyo 

senedinin sağladığı avantajlardan faydalanmasını sağlamak olduğu unutulmamalıdır. 

Muhatap olarak bir banka dışında tüzel kişilik veya gerçek kişi gösterilen bir 

senet ise çek olarak değil; fakat “Diğer bir kimse üzerine çekilen çek; yalnız havale 

hükmündedir.” diyen TTK m. 694/2 hükmü uyarınca havale olarak kabul edilecektir. 

Muhatabı gösterilmeyen bir senedin ise havale hükmünde sayılması bile mümkün 

değildir; zira bu durumda havalenin taraflarından biri belirtilmemiş olmaktadır
117

. 

(4). Ödeme Yeri 

TTK m. 708’de öngörülen ibraz sürelerinin hesaplanmasında ödeme yeri 

büyük önemi haizdir. Aynı şekilde yabancılık unsurunu haiz bir çekte, uygulanacak 

hukuku belirlemek açısından –inceleme konumuz olan çeklerin teyidi bakımından da 

durum böyledir- da ödeme yeri, TTK m. 731, 732 ve 734 uyarınca önemli bir unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ancak yukarıda da değinmiş olduğumuz unsurların bulunmamasını 

düzenleyen TTK m. 693 uyarınca ödeme yeri, çekin mutlaka bulunması gereken –

zorunlu- unsurları arasında değildir. Bu bağlamda çekte bir ödeme yerinin belirtilmiş 

olduğu durumlarda bu gösterilen yer esas alınacaktır. Bununla birlikte çekte ödeme 

yerinin belirtilmediği hallerde ise muhatabın ticaret unvanı yanında gösterilen yer, 
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 Aksi yönde bkz. Selçuk, Rıza Nurettin, “Ticaret Hukuku Yönünden Çek”, Mali Hukuk Dergisi, 

1993, Ocak-Şubat, S. 43, s. 16. 
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 Karayalçın, a.g.e, s. 268. 
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 Böyle bir senedin ancak yazılı delil başlangıcı kabul edilebileceği yönünde bkz. Domaniç, TTK 

ġerhi, s. 560. Yazılı delil hususunda ayrıntılı bilgi için bkz. Kuru, Baki, Hukuk Muhakemeleri 

Usulü, C. 2, İstanbul, 2001, s. 2289 vd. 
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ödeme yeri kabul edilecektir. Muhatabın unvanının yanında birden fazla yerin 

yazması halinde ise ilk gösterilen yer, ödeme yeri olarak kabul edilecektir. Son 

olarak belirtelim ki çekte bir ödeme yeri gösterilmemişse ve muhatabın ticaret 

unvanının yanında da herhangi bir yer yazmıyorsa çek, muhatabın “iş merkezinin” 

bulunduğu yerde ödenir. 

Burada iş merkezinden ne anlaşılması gerektiğinin net olarak ortaya 

konulması gerekmektedir. Nitekim, TTK’da merkez kavramına ilişkin bir tanım 

bulunmamaktadır. Hatta TTK m. 42/1’de işletme merkezinden bahsedilmesi, bir 

işletmenin birden fazla merkezi olabileceği zannını uyandırmakta; bu hususta mesela 

idare merkezi kavramının ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bu da çeşitli 

karışıklıklara neden olmaktadır. Bu nedenle bu konudaki boşluğu doldurmak da 

doktrine kalmıştır. Merkez kavramı, doktrinde “işletmenin idari, ticari ve hukuksal 

faaliyetlerinin toplandığı ve yürütüldüğü yer” şeklinde tanımlanmaktadır
118

. 

Bizim inceleme konumuz açısından ise sorunun çözümü daha basittir. 

Gerçekten de BankK m. 7/1 b. a uyarınca –özel kanunlarla kurulan istisnalar hariç 

olmak üzere- bankalar, anonim ortaklık şeklinde kurulurlar. Anonim şirket de, bir 

ticaret şirketidir
119

 ve ticaret siciline tescil, bütün ticaret şirketlerinde olduğu gibi, 

anonim şirketler için de kurucu nitelik taşır. TTK m. 279/2 b. 1 uyarınca şirketin 

merkezinin esas sözleşmede yer alması zorunludur. Bu nedenle merkezi belli 

olmayan bir anonim şirket –giderek banka- olamayacağından çeklerin ödeme yeri 

konusunda bir problem bulunmamaktadır. Bu bağlamda hükümde yer alan “iş 

merkezi” kavramının, “merkez şube” olarak anlaşılması da yerinde olacaktır
120

. 

Çekte ödeme yeri olarak gösterilen yerin, il veya ilçe gibi bir mülki birlik 

olarak belirtilmesi yeterlidir. Ayrıca adres gösterilmesi gerekli değildir
121

. Bilindiği 

üzere TTK m. 699 uyarınca çek, ödeyecek olan kişinin yine bir banka olması 

şartıyla, adresli veya ikametgahlı olarak da keşide edilebilir. Adresli çek, muhatabın 

ikametgahında ancak başka bir adreste; ikametgahlı çek ise muhatabın 
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 Kendigelen (Ülgen/Teoman/Helvacı/Kaya/Nomer Ertan), a.g.e., s. 158, N. 480. 
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 Poroy, Reha (Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin), Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul, 

2010, s. 14, N. 20. 
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 Kendigelen, Çek, s. 83, Karayalçın, a.g.e., s. 269. 
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 Öztan, a.g.e, s. 1050. 
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ikametgahından
122

 başka bir yerde ödenecek olan çektir
123

. Bu açıdan adresli çek 

kavramı, çekte ödeme yerinin belirtilmesinde adres gösterilmesi gerektiği 

düşüncesini çağrıştırabilirse de durum böyle değildir. Örneğin; muhatabın yanında 

Bakırköy yazan bir çek, bir diğer bankanın Ataköy şubesinde ödenmek üzere keşide 

edilebilir
124

. 

Bu başlık altında yukarıda da belirttiğimiz üzere çekte ödeme yeri, ibraz 

sürelerinin hesaplanmasında ve yabancılık unsuru taşıyan bir çekte uygulanacak 

hukukun belirlenmesi açısından önemlidir. Bir diğer ifadeyle çekin mutlaka ödeme 

yeri olarak gösterilen yerde ibraz edilmesi şart değildir. Gerçekten de gerek 3167 

sayılı (eski) ÇekK m. 4/2 gerekse de 5941 sayılı (yeni) ÇekK m. 3/1 uyarınca çek, 

muhatap olarak gösterilen bankanın herhangi bir şubesine ibraz edilebilir. Bu durum 

da çekte ödeme yerinin adres olarak belirtilmesinin bir önemi haiz olmadığını 

göstermek bakımından yeterlidir. 

Uygulamaya bakıldığında ise gerek bankalarca matbu olmayan çek 

formlarına güven duyulmaması
125

 gerekse de 5941 sayılı ÇekK m. 2/5 hükmü 

uyarınca çeklerin, hep bankalarca bastırılan matbu formlar oldukları görülecektir. 

İşte bu matbu formlarda da ayrıca bir ödeme yeri gösterilmeyerek muhatabın unvanı 

yanında çekle işleyen hesabın bulunduğu şube adı yazmakta; ödeme yeri böylece 

belirlenmektedir
126

. 

(5). KeĢide Günü ve KeĢide Yeri 

Bu konudaki incelememize başlamadan önce hemen belirtelim ki TTK m. 

693 hükmü uyarınca keşide yeri açıkça belirtilmemiş olan bir çekte keşide yeri, 

                                                           
122

 Çeklerde muhatap, ancak bir banka olabileceğinden buradaki ikametgah ifadesinin de bu duruma 

dikkat edilerek yorumlanması gerekmektedir. MK m. 51 uyarınca “Tüzel kişinin yerleşim yeri, 

kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça işlerinin yönetildiği yerdir.” (karş. MK m. 19/3) 

Bu hususta ayrıntılı bilgi için inc. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, KiĢiler, s. 113 vd. 
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 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 84, N. 25-26. 
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 Adresli veya ikametgahlı kaydını ancak keşideci koyabilir. (Kendigelen,Çek, s. 84, Kalpsüz 

(Erem/Çelebican), a.g.e., s. 63). Bu durum, kanun hükmünde yer alan “...üçüncü bir şahıs tarafından 

ödenmek üzere keşide edilebilir...” ifadesinden de anlaşılmaktadır. 
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 Bkz. yuk. II-A-3-c numaralı başlık. 
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 Kendigelen, Çek, s. 84. 
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keşidecinin ad ve soyadı yanında yazan yerdir
127

. Bununla birlikte keşide gününün 

açıkça gösterilmesi gerekmektedir. Tıpkı ödeme yeri gibi keşide günü ve keşide 

yerinin de esas işlevleri, çekte uygulanacak ibraz süresinin hesaplanmasında rol 

oynamaktadır. Gerçekten de keşide yeri ile ödeme yerinin aynı veya farklı olmasına 

göre ibraz süresi de farklılık gösterecektir. (Bu hususta inc. TTK m. 708) 

Bununla birlikte keşide yeri ayrıca bağlama kuralı görevi ifa etmesinin 

yanında yetkili mahkemenin ve icra dairesinin belirlenmesinde de önem arz eder. 

Aynı şekilde keşide günü de keşidecinin ehliyetinin ve temsil yetkisinin 

saptanmasında hususunda karşımıza çıkmaktadır. 

i. KeĢide Günü
128

 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi keşide günü, TTK m. 693’ün mefhum-u 

muhalifinden anlaşıldığı üzere çekin zorunlu unsurları arasındadır. Bu açıdan çekte 

mutlaka bir keşide günü bulunmalı ve bu keşide günü; gün, ay ve yıl olarak 

gösterilmiş olmalıdır. Bununla birlikte tarihin yazı veya rakamla gösterilmiş olması; 

yıl hanesinin rakamla gösterilmesi durumunda kısaltılarak yazılması (örn.; 05.11.98); 

açıkça belli olmak kaydıyla gün ve ay hanelerinin yerlerinin değiştirilerek yazılması, 

çekin geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu açıdan asıl olan, tarihin kesin ve belirli 

olmasıdır. Bir diğer ifadeyle, tarihin herhangi bir şekilde tarifi, çekle 

bağdaşmayacaktır
129

. Görüldüğü üzere burada, borçlar hukukunda hakim olan 

vadenin bir hesap neticesinde bulunacak bir tarih (de) olabilmesi
130

 (örn.; 2008 
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 Bununla birlikte TTK, ödeme yerine ilişkin olarak getirdiği tamamlayıcı hükmü, keşide yeri 

açısından getirmemiştir. Bir diğer ifadeyle keşide yeri açıkça gösterilmemişse ve keşidecinin de adının 
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kanun koyucunun keşide yerine dair böyle bir hüküm getirmemiş olması; hatta anılan TTK m.693’te 

yer alan tamamlayıcı kurallar haricinde aynı hükmün ilk fıkrasında çekin geçersiz sayılacağını 

öngörmüş olması da kanun koyucunun bu yönde bir iradesi olmadığını ortaya koymaktadır. Diğer 

yandan ise çeke olan güvenin artması; çek kullanımının yaygınlaşması ve çek hamillerinin korunması 

amacından hareketle aksi görüşe üstünlük tanınması kanaatimizce olması gereken hukuk açısından 

yerinde olacaktır. Üstelik bu şekilde çek, küçük kardeşi olduğu poliçeye daha çok yaklaşmış olacaktır 

(karş. TTK m. 584/3). 
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 Bu terimin, keşide tarihi olarak anlaşılması daha uygun olacaktır. 
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 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 257, N. 439. 
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 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 251. 
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yılının Cumhuriyet Bayramı’ndan sonraki ayın ilk günü gibi) kuralından 

ayrılınmaktadır. 

Kesin ve belirli olması gereken bu tarihin, aynı zamanda var olan bir tarih 

olması gerekmektedir. Bu açıdan örneğin; Nisan ayında otuz gün olmasına rağmen 

keşide tarihinin hataen “31 Nisan” olarak gösterilmesi durumunda çekin geçersiz 

sayılıp sayılmayacağı uygulamada çeşitli sorunların doğmasına neden olmuş; 

Yargıtay, 31 gün çekmeyen aylarda yer alan “31” tarihini, o ayın son günü olarak 

kabul etmiştir
131

. Bu açıdan bir dönem Şubat ayı bakımından kabul edilmeyen bu 

uygulamanın
132

, Şubat ayı açısından da kabul edilmesi kanaatimizce de yerinde 

olmuştur. 

Bununla birlikte hiçbir ayda olmayan bir gün olan “32” gibi bir gün kaydını 

içeren keşide gününün geçerli olması ise kabul edilemez. Keşide günü de çekin 

zorunlu unsurlarından biri olduğu için bu durumda senet, çek olarak geçerli kabul 

edilemeyecektir
133

. 

Keşide gününün, çek üzerinde nerede yer aldığı bir önem arz etmemektedir. 

Üzerinde birden fazla ve farklı keşide günü yer alan bir çekin ise, keşide gününün 

belirli olmaması nedeniyle geçersiz olacağı kural olsa da
134

; Yargıtay
135

, 

kanaatimizce de haklı olarak
136

, çekin üzerinde yer alan tarihlerden yeni tarihli olanı 

vade olarak nitelendirerek “Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi bir 

kayıt yazılmamış hükmündedir.” diyen TTK m. 707 hükmü uyarınca bu yeni tarihi 
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 Kendigelen, Çek, s. 87-88. 
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 Yargıtay 6. CD, 23.09.1997 T., 8301 E., 7985 K. sayılı kararı. (Karar metni için bkz. Kendigelen, 
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 Bu çözüm tarzının çek hamillerini koruduğu yönünde  bkz. Kendigelen, Çek, s. 90. Kanaatimizce 

anılan çözüm tarzının her zaman için çek hamillerinin lehine olduğu söylenemez; zira eski tarihin 

keşide günü olarak kabul edilmesi halinde ibraz süresinin geçmiş olması ve müracaat hakkının 
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geçersiz saymakta ve daha eski tarihe itibar ederek bu tarihi keşide günü 

saymaktadır.  

Çek üzerinde yer alan keşide tarihinin gerçeği yansıtması –kural olarak- 

gerekliyse de
137

 zorunlu değildir. Kambiyo senetlerinde sıkı şekil şartlarının geçerli 

olması nedeniyle keşide tarihinin gerçeği yansıtmasa da şeklen geçerli olması 

yeterlidir. Nitekim çek üzerine gerçeği yansıtmayacak şekilde sonraki bir tarihin 

konulması hali kanun koyucu tarafından da öngörülmüş ve TTK m. 707/2 ile “Keşide 

günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü 

ödenir.” kuralı getirilmiş ve ileri tarihli çeklere itibar edilmeyeceği hüküm altına 

alınmıştır. 3167 sayılı (eski) ÇekK m. 16/1 hükmü de TTK’nın anılan hükmüne 

paralel bir düzenleme öngörmekteydi. Buna karşılık 5941 sayılı (yeni) ÇekK Geç. m. 

1/5 “31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin 

ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” demek suretiyle TTK m. 707/2 

hükmüne (geçici bir süre için de olsa) istisnai bir düzenleme getirmiştir. Bu açıdan 

keşide tarihi, ibraz sürelerinin hesaplanması haricinde
138

 de bir önemi haiz hale 

getirilmiştir. 

Ayrıca belirtelim ki belirli bir keşide tarihini içermeyen senedin artık çek 

olarak kabul edilebilmesi mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte anılan senet, adi 

havale hükmünde kabul edilebilir
139

. Şüphesiz ki bunun için söz konusu senedin 

nama veya emre düzenlenmesi gerekir; zira hamiline düzenlenmesi halinde havale 

alıcısını içermediğinden BK m. 457 uyarınca havale olarak da 
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 Kendigelen, Çek, s. 91. 
138

 İbraz sürelerinin hesaplanmasında keşide gününün önemi ve TTK m. 708/4 ve TTK m. 729 

hükümlerinden, özel bir hüküm olması nedeniyle TTK m. 708/4 hükmüne öncelik tanınarak ibraz 
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gereken hukuk açısından hem de kanun yapma tekniği açısından isabetli olmamıştır. 
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 Kendigelen, Çek, s. 92, Öztan, a.g.e., s. 1052. 
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nitelendirilemeyecektir
140

. Bununla birlikte böyle bir senedin yazılı delil başlangıcı 

olarak kabul edilebileceği görüşü doktrinde ileri sürülmektedir
141

. Yargıtay’ın da 

anılan yönde şöyle bir kararı bulunmaktadır: 

 “…Davacı her ne kadar hileye dayanarak davalılara verdiği ve çek olarak 

nitelendirdiği belgenin iptalini istemiş, mahkemece deliller toplanarak dava sabit 

görülmemiş ise de, dava konusu belgenin ibraz edilen fotokopisine göre “belgede 

tanzim tarihi ve keşide yeri bulunmadığından” TK’nın 692 ve 693 üncü maddelerine 

göre çek niteliğini haiz bulunmamasına ve “havale hükmünde dahi olmamasına 

nazaran” işbu belgenin kambiyo hukuku bakımından hamiline hak sağlayacak bir 

belge (çek) olmaması nedeniyle mahkemece bu husus re’sen göz önüne alınarak ve 

açıklanan bu sebeplerle davacının davalılara borçlu olmadığının tespitine karar 

verilmesi ve bu tespitle yetinilmesi gerekirken davanın reddi cihetine gidilmesi doğru 

görülmemiştir…”
142

 

 Keşide tarihi olarak birden fazla tarih ihtiva eden bir senedin ise çek 

niteliğinde olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Yargıtay uygulaması, çek üzerinde yer 

alan birden fazla tarihten daha yeni tarihli olan “vade” olarak nitelendirilerek “Çek, 

görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir.” 

diyen TTK m. 707/1 hükmü uyarınca geçersiz saymak; daha eski tarihi keşide tarihi 

olarak nitelendirmek ve bu şekilde çeki geçerli saymak yönündedir
143

. 

 Bazı yazarlar ise, birden fazla keşide tarihi yazılmış bir senedin çek vasfı 

kazanmasının mümkün olmadığını belirtmektedir
144

. 

                                                           
140
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Makalelerim, Cilt III 2002-2010, İstanbul Üniversitesi’nde İkinci Dönem, (Farklı Tarihli Çek), 

İstanbul, 2010, s. 194 vd. Yargıtay’ın bu uygulamasının, çek hamillerinin korunmasına üstünlük 

tanıdığı ve isabetli olduğu yönünde bkz. Kendigelen, Çek, s. 90. 
144

 Reisoğlu, Çek, s. 54. İki farklı “tarih” içeren bir senedin çek vasfını haiz olmadığı yönünde bkz. 

Öztan, a.g.e., s. 1052. 
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 Doktrinde Teoman, “…açıkça iki farklı keşide tarihi içeren çeklerin yanı sıra, 

bir keşide tarihi ile ne olduğu belli olmayan ikinci bir tarih daha içeren çeklerin 

hükümsüz olduğu, buna karşılık açıkça bir keşide tarihi ile yine açıkça vade olarak 

ikinci bir tarihi daha içeren çeklerde söz konusu ikinci tarihin TTK 707/I uyarınca 

yazılmamış sayılması yoluna gidilerek çekin ayakta tutulabileceği…” diyerek bu 

konudaki görüşünü ifade etmektedir
145

. 

 Kanaatimizce, burada iki farklı tarihin yer alması halinde bunlardan birinin 

keşide tarihi; diğerinin ise “ne olduğu açıkça belirlenmemiş” bir tarih olması ihtimali 

kapsamında “ne olduğu açıkça belirlenmemiş” olan tarihin de keşide tarihi olarak 

mütalâa edilmesi gerekmektedir. Nitekim çek ön yüzünde tarihin yer almasının 

“muhtemel” olduğu yerler, keşidecinin adının yanı veya matbu çek yaprağında 

keşide tarihi için ayrılmış olan yerdir
146

. Dolayısıyla burada esasen “iki keşide tarihli 

çek” veya “vade kaydı içeren çek” söz konusu olmaktadır. 

 Vade kaydı, TTK m. 707/1 hükmü uyarınca geçersiz sayılacaktır. Buna şüphe 

duymamak gerekir. Bu hususta 5941 sayılı ÇekK Geç. m. 1/5 hükmünün vade 

kaydının geçersizliğine engel olacağını söyleyebilmek kanaatimizce mümkün 

değildir. Zira anılan hükümde de açıkça “düzenleme tarihinden” bahsedilmiş olması, 

bu yöndeki yoruma engel olmaktadır. Nitekim anılan düzenleme, iki keşide tarihi 

içeren çeklerin geçerliliği bakımından herhangi bir düzenleme getirmemekte; sadece 

tek bir keşide (düzenleme) tarihi içeren bir çekin, belirli bir tarihe kadar (31.12.2011) 

üzerinde yazılı olan keşide tarihinden önce ödenmek üzere muhatap bankaya ibraz 

edilmesinin geçersiz olduğunu belirtmektedir. Bir diğer ifadeyle, 5941 sayılı 

ÇekK’da esasen iki farklı (keşide) tarihli çeklerin hukuki durumuna yönelik bir 

düzenleme bulunmamaktadır. 

 Şu halde esas olarak çözüme kavuşturulması gereken hukuki sorun, iki farklı 

tarihi ihtiva eden bir çekin hukuken geçerli olup olmadığıdır. Kambiyo hukukunda 
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 Teoman, Farklı Tarihli Çek, s. 204. 
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 Zira Teoman da ilgili eserinde tarihlerin yazılmış olduğu yerleri değerlendirirken, keşide tarihinin 

çekin herhangi bir yerine yazılabileceğini belirttikten sonra, keşidecinin adının yanında yazan tarihten 

ve çek yaprağında keşide tarihi için ayrılmış olan yerden bahsetmekte dolayısıyla anılan tarihin 

“vade” olarak nitelendirilebilmesinin mümkün olmadığını belirtmektedir (Teoman, Farklı Tarihli 

Çek, s. 203). 
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geçerli olan “senedin kendine yetmesi/senet nasılsa ve ne diyorsa ona göre işlem 

yapılması” ve “sıkı şekil şartlarına tabi olması” ilkeleri karşısında, tek bir keşide 

tarihi ihtiva etmesi gerektiği halde birden fazla keşide tarihi ihtiva eden bir senedin, 

çek olarak geçerli olmasının mümkün olmadığı hiç şüphesiz ki söylenebilecektir
147

. 

Buna mukabil –kanaatimizce- çek hamilini korumak düşüncesinden hareketle, anılan 

keşide tarihlerinin çekin neresinde yazıldığına da dikkat edilmek suretiyle yorum 

yapılması isabetli olacaktır. Keşidecinin adının/imzasının yanında yazan tarih, 

hayatın olağan akışına da uygun bir biçimde, çekin fiili keşide tarihini göstermekte 

olduğundan anılan tarihin keşide tarihi olarak nitelendirilmesi; diğer tarihin ise 

geçersiz kabul edilmesi yerinde olacaktır. Bu bağlamda, matbu çek yaprağında 

keşide yeri için ayrılan yerde daha yeni bir tarih yer alması halinde bu tarih “vade” 

olarak nitelendirilmeli ve TTK m. 707/1 hükmü uyarınca geçersiz sayılmalıdır ve bu 

suretle çekin geçerli olarak kabul edilmesi yoluna gidilmelidir
148

. Sonuç olarak her 

halde keşidecinin adının/soyadının yanında yazan tarih, keşide tarihi olarak kabul 

edilerek buna göre hareket edilmelidir. 

 ii. KeĢide Yeri 

 

Keşide yeri, çekte bulunması gereken unsurlardan biridir. Bununla birlikte 

TTK m. 693/3 hükmü uyarınca keşide yerinin açıkça gösterilmediği hallerde 

keşidecinin adı ve soyadı yanında yazan bir yer varsa bu yer, keşide yeri olarak kabul 

edilecektir. Buna karşılık keşidecinin adı ve soyadı yanında (ya da imzası)
149

 da 

yazan bir yer bulunmuyorsa senet, keşide yerinin bulunmaması nedeniyle çek olarak 

geçerli kabul edilemeyecektir
150

. Ayrıca belirtelim ki keşidecinin ad ve soyadı ya da 

imzası yanında yer alan yerin, el ile yazılması zorunlu değildir; önemli olan, 

keşidecinin ad ve soyadı ya da imzası yanında bir yerin yazılmış olmasıdır. Bu 

                                                           
147

 Teoman, Farklı Tarihli Çek, s. 199 vd. Aynı yönde bkz. Yargıtay 19. HD’nin 02.10.1997 T., 

3823/7977 sayılı kararı (karar metninin ilgili kısmı için bkz. Teoman, a.e., s. 194). 
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 Aksi yönde bkz. Teoman, Farklı Tarihli Çek, s. 200. 
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 TTK m. 692’de zorunlu unsur olarak sadece keşidecinin imzasından bahsedilmesi gerekçesiyle 

keşidecinin imzası yanında yer alan yerin de keşide yeri olarak kabul edilmesi hususunda bkz. 

Kendigelen, Çek, s 92. Aynı yönde inc. Moroğlu, Erdoğan, “Kambiyo Senetlerinde Düzenleme 

Yeri”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, (Tekil Armağanı), İstanbul, 2003, s. 158. 
150

 Bu hususta olması gereken hukuk açısından getirdiğimiz çözüm önerisi için bkz. yuk. dp. 125. 
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bağlamda keşidecinin imza atarken kullandığı kaşede bulunan yerin, keşide yeri 

olarak kabulü söz konusu olacaktır
151

. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da keşide yeri olarak kabul 

edilebilecek yerin, keşidecinin adı ve soyadı veyahut imzası yanında yazan yer 

olduğudur. Bir diğer ifadeyle lehtarın yanında yer alan yerin veya yetki şartına ilişkin 

olarak kararlaştırılan yerin keşide yeri olarak kabul edilebilmesi mümkün değildir
152

. 

Kambiyo senetlerinin sıkı şekil şartlarına tabi olmasının bir sonucu olarak çek 

üzerinde yer alan keşide yerinin gerçeği yansıtması da şart değildir. Bu açıdan ibraz 

süresini kısaltmak/uzatmak amacıyla çekin fiilen ibraz edildiği yer haricinde bir 

yerin çek üzerinde keşide yeri olarak gösterilmesi mümkündür. 

Kanun koyucu, TTK’da (ve TTK Tasarısı’nda) keşide “yer”inden 

bahsetmekle yetinmiş; buna karşılık, bu “yer” ibaresinden ne anlaşılması gerektiği 

konusunda susmayı tercih ederek çözümü uygulama ve doktrine bırakmıştır
153

. 

Yukarıda “(4). ödeme yeri” alt başlığı altında da belirtildiği üzere bu “yer”in, il veya 

ilçe gibi mülki bir birlik olması gerekmektedir. Yargıtay’ın da bir kararında: 

“Çekin keşide edileceği yerde ödenecek olmasından maksat, çek hesabının 

bulunduğu muhatap bankanın ve keşide yerinin aynı ilçe idari birim sınırları 

içerisinde olmasıdır. Çekin keşide edildiği yerden başka yerde bir yerde ödenecek 

olması ise, çekin keşide edildiği yer ile çekin işleyen hesabının bulunduğu banka 

şubesinin farklı ilçe veya ilde olmalarıdır. Burada muhatap banka sözünden kast 

edilen yer, çekle işleyen hesabın bulunduğu yer olup, çekin ibrazı üzerine karşılığını 

sormak suretiyle çek bedelini ödeyen şubenin bulunduğu yer değildir. Yani çekin 

yabancı bir şubeye ibraz edilmiş olması, ibraz sürelerini etkilemez. Zira yabancı 

şube çek bedelini 3167 sayılı Yasa’nın 4. maddesi gereğince
154

 ve müşterilerine 

hizmet etmek amacıyla ödemekte ve daha sonra muhatap banka ile 
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 Kendigelen, Çek, s. 94. 
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 Yargıtay 12. HD, 22.04.1995 T., 5694 E., 6151 K. sayılı kararı; Yargıtay 12. HD, 18.02.1999 T., 

217 E., 1679 K. sayılı kararı (Kazancı ĠBB). 
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 Aynı husus, ödeme yeri açısından da geçerlidir. Ancak hem çekte bir ödeme yeri TTK m. 693’teki 

tamamlayıcı hüküm nedeniyle her zaman vardır hem de (yeni) ÇekK m. 3/1 hükmü uyarınca muhatap 

bankanın herhangi bir şubesine ibraz edilebildiğinden ödeme yeri kavramındaki “yer” ibaresi, keşide 

yerindeki kadar önem arz etmemektedir. 
154

 Anılan hüküm, 5941 sayılı (yeni) ÇekK’da da yer almaktadır. 
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hesaplaşmaktadır. Yine keşide ve ödeme yerlerinin aynı yer sayılmasında ve ibraz 

sürelerinin hesaplanmasında, il sınırı değil, ilçe sınırının esas alınacağı, ancak; 

Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu yerlerde, Büyükşehir Belediyesi sınırları 

içerisinde kalan yerlerin aynı yer sayılacağı hususu da gözden uzak 

tutulmayacaktır...”
155

 

diyerek bu konuda net bir kural koymanın zorluğunu belli etmiştir. 

Bununla birlikte kararda ne mahalle ne de semt, zikredilmiş değildir. Bu 

nedenle de keşide yeri olarak mahalle/semt adı yazan bir çek, keşide yeri eksikliği 

nedeniyle geçerli olarak kabul edilemeyecektir. Zira Yargıtay, “Ataköy”ün geçerli 

bir keşide yeri olarak kabul edilemeyeceğini içtihat etmiştir
156

. Buna karşılık 

doktrinde, hem bir coğrafi ad hem de idari birim olması dolayısıyla “Ataköy”ün, 

geçerli bir keşide yeri olarak kabul edilmesi ileri sürülmüştür
157

. 

Kanaatimizce anılan görüşün tartışmaya açıktır. Zira, öncelikle ibraz 

süresinin hesaplanması açısından semt/mahalle gibi yer adlarının keşide yeri olarak 

geçerli sayılması halinde, özellikle büyükşehirlerde aynı ismi taşıyan birden fazla 

semt ve mahalle bulunması nedeniyle ibraz süresinin hesaplanabilmesi mümkün 

olmayacaktır
158

. Bununla birlikte farklı illerde olup da aynı adı taşıyan ilçeler 

(örneğin; Bahçelievler adlı ilçenin hem Ankara’da hem de İstanbul’da bulunması 

gibi) bakımından da aynı sorun söz konusu olabilecektir. Buna karşılık, 

kanaatimizce, semt adının hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde hangi ile ait 

çekte açıkça bir keşide yeri belirtilmiş olmasına rağmen bu yerin bir semt/mahalle 

olması nedeniyle çekin geçersiz sayılması hamilin haklarının korunmasını 

sağlamayacağı gibi çekle ödemelerin güven içerisinde yapılmasına da engel 

olacaktır. İsv. BK m. 1116 ve CYK m. 29’da çekin, keşide edildiği ülkede ödenmesi 

durumunda tek bir ibraz süresi öngörülmüştür. Gerek eski gerekse de yeni ÇekK’da 

çekin, muhatap şubenin herhangi bir şubesine ibraz edilebileceği öngörüldüğünden 
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 Yargıtay 10. CD, 24.02.2004 T., 401 E., 2006 K. sayılı kararı (Kazancı ĠBB). 
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 Yargıtay 12. HD, 21.05.2001 T., 8025 E., 8935 K. sayılı kararı (Kazancı ĠBB). 
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 Moroğlu, Tekil Armağanı, s.159. Moroğlu ile aynı yönde bkz. Kendigelen, Çek, s. 96. Ayrıca 

beliretlim ki, Kendigelen’in ibraz süreleri bakımından ileri sürmüş olduğu ülke genelinde tek bir ibraz 

süresinin kabulü fikrini, biz de paylaşıyoruz. Bununla birlikte TTK Tasarı’sında yazarın anılan 

görüşüne itibar edilmeyerek yürürlükteki ibraz süreleri korunmuştur. 
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 Kendigelen, a.e., s. 96 
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artık ibraz zorluğu gerekçesiyle aynı ülke sınırları içerisinde farklı ibraz sürelerinin 

öngörülmüş olmasının bir anlamı kalmamıştır
159

. Bu da katıldığımız görüşün diğer 

bir gerekçesini teşkil etmektedir. Yürürlükteki mevzuat açısından ise TTK m. 

708/1’de adı geçen “yer” kelimesinin “il” olarak anlaşılması gerektiği yönündeki 

fikre, yeknesaklığı sağlamak ve olası karışıklıkları önlemek açısından biz de 

katılıyoruz
160

. Buna karşılık, keşide yeri olarak semt/mahalle adı gösterilen bir çek 

dahi fikrimizce, geçersiz kabul edilmemelidir. Bu durumda yapılması gereken, 

keşide yerinin hangi il olduğunun ödeme yerinden hareketle yorumlanması ve bu 

suretle çekin ibraz süresinin saptanmasıdır. 

Yargıtay, 1992 tarihli bir İBK’sında aynen: 

 “...Çeklerde keşide yerinin, hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde 

anlaşılabilir olması koşulu ile kısaltılmış olarak yazılması halinde, çekin sadece 

keşide yerinin kısaltılmış olarak yazılmış bulunması nedeniyle geçersiz 

sayılamayacağına...”
161

 

demek suretiyle keşide yerinin kısaltılarak gösterilmesine olanak tanımıştır. Ne var 

ki, hangi kısaltmaların “duraksamaya yer vermeyeceği” hususu, tespiti güç bir 

konudur. 

Bununla birlikte çekte sadece bir keşide yeri bulunmalıdır. Çeki birden fazla 

kimse keşide edebilmekle birlikte çekte tek bir keşide yeri olabilir. Birden fazla 

kimsenin keşideci olduğu çeklerde, açıkça bir keşide yeri belirtilmemişse ve her bir 

keşidecinin adı ve soyadı veya imzasının yanında bir farklı yer adı bulunuyorsa, 

keşide yeri bulunmadığından, her şeyden önce ibraz süresinin hesaplanamayacağı 

noktasından ve çeklerde tek bir ibraz süresinin söz konusu olabileceği kuralından 

hareketle bu tür senetlerin, çek olarak geçerli kabul edilemeyeceği ortadadır
162

. 
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 Kendigelen, Çek, s. 214. 
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 Kendigelen, Çek, s. 214. 
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 Yarg. İBBGK, 14.12.1992 T., 1/5 sayılı İBK (Kazancı ĠBB). 
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 Buna karşılık çekte birden fazla keşidecinin varlığı halinde birden fazla keşide yerinin söz konusu 

olabileceği ve bu durumun senedin, çek olarak geçerliliğini etkilemeyeceği yönünde bkz. Moroğlu, 

Tekil Armağanı, s. 158. 



50 
 

(6). KeĢidecinin Ġmzası 

TTK m. 730 b. 19’un atfı nedeniyle keşidecinin imzasına ilişkin poliçeler 

hakkında öngörülmüş olan TTK m. 668 hükmü, çekler açısından da uygulama alanı 

bulacaktır. TTK m. 668 hükmü şöyle demektedir: 

 “Poliçe üzerindeki beyanlamnel el yazısı ile imza edilmesi lâzımdır. 

 El yazısı ile olan imza yerine, mihaniki herhangi bir vasıta veya el ile yapılan 

veyahut tasdik edilmiş olan bir işaret yahut resmî bir şahadetname kullanılamaz.”
163

 

Bu hükme göre keşidecinin imzasının, el ile atılması zorunludur; bu, bir 

geçerlilik şartıdır
164

. Bu bağlamda 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu m. 5 ile 

getirilmiş olan “güvenli elektronik imza”nın, el ile atılan imzayla aynı sonucu 

doğuracağına yönelik hüküm; hatta bu hüküm dolayısıyla BK m. 14/1’e eklenen 

“Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir.” hükmü ve 

HUMK’a eklenen m. 295/A'da yer alan “Usulüne göre güvenli elektronik imza ile 

oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir.” hüküm de sadece ispat şekline 

yönelik hükümlerdir. Bir diğer ifadeyle TTK m. 668 ile öngörülmüş olan poliçede 

(ve TTK m. 730 atfı nedeniyle çekte) keşidecinin imzasının elle atılmasına yönelik 

şart, bir geçerlilik şartı olma özelliğini korumaktadır. Bu husus, TTK Tasarısı’nda 

hüküm altına alınmıştır. Bu açıdan TTK m. 1526/1 hükmü şöyle demektedir: 

“Poliçe, bono, çek makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler 

güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin arz, kabul, aval gibi 

senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.”
165

 

Keşidecinin imzasının el ile atılması, bir geçerlilik şartı olduğundan 

keşidecinin, el yazısı haricinde parmak izi, tasdik edilmiş bir işaret; mühür, 
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 Görme engellilerin imzaları hususunu düzenleyen TTK m. 668/3 hükmü, 5378 sayılı Kanun ile 

01.07.2005 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla beraber, bizim de iştirak ettiğimiz görüş 

uyarınca, işin mahiyeti gereği görme engellilerin el yazısıyla attıkları imza nedeniyle sorumlu 

tutulabilmeleri, imzalarının NotK m. 73 hükmüne göre usulen tasdik edilmelerine ya da imza anında 

çek metnini bildiklerinin ispatına bağlıdır. (Kendigelen, Çek, s. 101). 
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 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 112, N. 42, Kendigelen, Çek, s. 100. 
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 Görüldüğü gibi gerek TTK m. 668 gerekse TTK Tasarısı m. 1526 hükmü, sadece keşidecinin 

imzası açısından geçerli değildir; ciro, aval gibi kambiyo senetleri üzerindeki taahhüde ilişkin tüm 

imzalar açısından geçerlidir; keşidecinin imzası da bu taahhütlerden sadece biridir. 
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mekaniik; dijital araçlarla imza atması halinde anılan senet, çek olarak geçerli kabul 

edilmeyecektir
166

. 

Keşidecinin imzasının geçerliliği, aktif çek ehliyeti ile ilgili bir konudur. Bu 

nedenle keşidecinin (tüm kambiyo senetlerine yönelik bir hüküm olduğu için bono 

açısından düzenleyenin), TTK m. 582 hükmü uyarınca akit ile borçlanmaya ehil 

olması gereklidir. Akit ile borçlanma ehliyeti ise MK hükümleri kapsamında 

değerlendirilmesi gereken bir husustur. Buna ilişkin açıklamalarımız yukarıda 

“ehliyet” başlığı altında yapıldığından burada ayrıca yinelenmeyecektir
167

. 

Keşidecinin imzası, bir çekin geçerli olarak nitelendirilebilmesi için yegane 

unsurdur. Zira anılan diğer bütün şartları taşımasa dahi keşidecinin imzasını ihtiva 

eden bir çek, “açık çek” olarak nitelendirilecektir
168

 
169

. 

Keşidecinin imzasının çekin ön yüzünde yer alması ve metnin tamamını
170

 

kapsayacak şekilde atılmış olması gerekmektedir. 

Çekte yer alan imzanın, keşideciye ait olması beklenmekle birlikte bu duruma 

aykırılık, çekin geçersizliği sonucunu doğurmayacaktır. Bu bağlamda çekte 

keşidecinin imzası olarak yer alan imzanın, gerçekte keşideciye veya onun yetkili 

temsilcisine ait olmaması ya da imzanın temsil yetkisini haiz olmayan bir kimse 

tarafından atılması veyahut temsil yetkisini haiz olup da bu yetkisini aşan bir temsilci 

                                                           
166

 Diğer taahhütler için de durum böyledir; üzerinde el yazısıyla atılmış imzası bulunmayan kişi, o 

çek dolayısıyla sorumlu tutulamaz. 
167

 Bkz. yuk. II-A-3-a-(1). 
168

 Poliçelere ilişkin TTK m. 592 hükmü, TTK m. 730/1 b. 3 atfı dolayısıyla çeklerde de uygulama 

alanı bulacaktır. Anılan hüküm uyarınca keşidecinin imzası dışındaki unsurların, çekin tedavüle 

çıkarılması anında bulunması gerekli ve yeterlidir. Bkz. Kendigelen, Çek, s. 115, Öztan, a.g.e., s. 502, 

Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 120, N. 85, Ulusoy, Yasin, “Beyaza Ġmza”, Atatürk 

Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004, C. VIII, S. 3-4, s. 481. Bununla birlikte çekin 

ödeme için ibraz anında tüm (zorunlu) unsurlarını eksiksiz olarak taşıması gerekir; aksi halde çek, 

geçersizlik nedeniyle ödenmeyecektir. Ayrıca bkz. Kendigelen, Abuzer, Bono-Geçerlilik ġartları-

Açık Bono, (Açık Bono), Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl Hukuki Mütalaalar C. III Ticari 

İşletme-Kıymetli Evrak ve Borçlar Hukuku, İstanbul, 2006, s.390. 
169

 Bu nedenle çek üzerinde yer alan unsurların hepsinin keşideci tarafından yazılmasının zorunlu 

olmadığı; bu unsurların farklı kalemlerle yazılmasının da mümkün olduğu; bu gerekçeye dayanılarak 

çekin geçersiz olduğundan bahsedilemeyeceği konusunda bkz. Kendigelen, Çek, s. 118. Aynı yönde 

inc. Yargıtay İİD, 24.01.1969 T., 578 E., 750 K. sayılı kararı (Moroğlu, Erdoğan/Kendigelen, Abuzer, 

Ġçtihatlı-Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Ġlgili Mevzuat, İstanbul, 2010, s. 499). 
170

 Senet metninden ne anlaşılması gerektiği hususunda bkz. yuk. dp. 47. Bu açıdan senedin içine veya 

metnin üzerine atılan imza, geçerli olarak kabul edilemeyecektir (Kendigelen, Çek, s. 100). 
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tarafından imzalanması hallerinde dahi çek, geçerli bir çek olarak işlem görecektir. 

Şu halde ise TTK m. 589’da “Bir poliçe, poliçe ile borçlanmaya ehil olmayan 

kimselerin imzasını, sahte imzaları, mevhum şahısların imzalarını yahut imzalıyan 

veya namlarına imzalanmış olan şahısları herhangi bir sebep dolayısiyle ilzam 

etmiyen imzaları taşırsa, diğer imzaların sıhhatine bu yüzden halel gelmez.” 

denilerek ifade edilmiş olan “imzaların istiklali ilkesi” uyarınca çek üzerinde imzası 

bulunan diğer kimselerin sorumluluğu devam edecektir. 

Çekin, sadece bir kişi tarafından keşide edilmesi şart olmadığı için, birden 

fazla kimse tarafından keşide edilebilmesi de mümkündür. Bu açıdan çek üzerinde 

keşideci sıfatıyla atılmış olan birden fazla imzanın yer alması mümkündür. Bununla 

birlikte çekle işleyen hesabın, üzerinde müştereken tasarruf edilebilecek bir hesap 

olması halinde dahi çekin geçerliliği için tek imzanın varlığının yeterli olduğu 

belirtilmiş; giderek birlikte temsil kaydıyla yetkilendirilmiş kimselerden birinin 

imzasının varlığı halinde dahi aynı durumun söz konusu olacağı doktrinde 

belirtilmiştir
171

. 

Anılan görüş, kanaatimizce isabetli bir görüştür. Bu görüşün, birlikte temsil 

kuralıyla bağdaşmayacağı; birlikte mülkiyet esaslarına aykırılık teşkil edeceği hususu 

akla gelebilirse de burada bahsedilen hususun, “çekin geçerliliği” olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. Bu açıdan gerekli imzaların tamamını taşımayan çek muhatap 

tarafından ödenmeyecek; hatta temsil olunanın sorumluluğuna gidilemeyecekse de 

imza sahibinin sorumluluğu söz konusu olacaktır
172

. 

Bu başlık altındaki incelememizi sonlandırmadan önce belirtelim ki “lehtar”, 

diğer iki kambiyo senedi poliçe ve bonoda olduğunun aksine çekin (zorunlu) şekil 

şartlarından biri değildir. Bu nedenle çek, hamiline yazılabilen tek kambiyo 

senedidir. 

3167 sayılı (eski) ÇekK ile çekin zorunlu şekil şartlarına eklenmiş olan 

“hesap sahibinin vergi kimlik numarası”, doktrindeki haklı eleştiriler de dikkate 
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 Kendigelen, Çek, s. 105. 
172

 Yargıtay 12. HD, 09.06.1999 T., 7234 E., 7881 K. sayılı kararı (Kazancı İBB). 
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alınarak
173

, 5941 sayılı (yeni) ÇekK m. 2/9 uyarınca çekin zorunlu şekil şartları 

arasından çıkarılmıştır. Bu nedenle biz de incelememizde “hesap sahibinin vergi 

kimlik numarası” için özel bir başlık ayırmamayı uygun gördük. 

Bizim inceleme konumuz açısından önemli olan teyit kaydının da, çekin 

(zorunlu) unsurları arasında olmadığını görmüş olduk
174

. Bununla birlikte teyitli 

çekten söz edebilmek için öncelikle çekin ne olduğunun da yalın bir haliyle ortaya 

konulması gerekmektedir. Yukarıdaki satırlarda, anılan amacı gerçekleştirmiş olduk. 

Şimdi aşağıdaki satırlarda teyitli çekin ne olduğunu ana hatlarıyla haliyle ortaya 

koymaya çalışacağız. 

B. GENEL OLARAK TEYĠTLĠ ÇEK 

1. GENEL OLARAK TEYĠT KAVRAMI 

Yukarıda da açıkladığımız üzere
175

 teyit kavramı, hukukumuzda sadece 

çekler açısından geçerli olan bir kavram değildir. Bu açıdan teyit mektubu örneğini 

tekrar hatırlatalım. 

Teyit mektubunun yanı sıra hukukumuzda yer alan bir diğer kavram da 

akreditifin teyididir. Niteliği itibarıyla akreditifin teyidi ile çekin teyidi arasında 

büyük farklar bulunmamaktadır. Bu bağlamda teyitli akreditif hukukumuzda şöyle 

tanımlanmaktadır: “...akreditif bankasının yetkilendirmesi veya talebi üzerine 

muhabir banka, akreditif lehtarına karşı ödeme hususunda ayrıca bağımsız olarak 

bir taahhüt altına girebilir...(bu durum) teyitli dönülemez akreditifi 

oluşturmaktadır.”
176

. ABK m. 9/b hükmünde de teyitli akreditif şöyle tanımlanmıştır: 

“Amir Banka’nın yetkisi veya isteği üzerine dönülemez bir Akreditifin başka bir 

banka (Teyit Bankası) tarafından teyit edilmesi, Akreditif şartlarına uygun vesaikin 

Teyit Bankası’na veya diğer bir Görevli Banka’ya ibrazı kaydıyla, Amir Banka’nın 

yükümlülüğüne ek olarak Teyit Bankası’nın kesin bir yükümlülüğünü oluşturur”
177

. 
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 Moroğlu, KocayusufpaĢaoğlu Armağanı, s. 543, Kendigelen, Çek, s. 106, Poroy/Tekinalp, a.g.e., 

s. 294, N. 498. 
174

 Teoman, Ömer, YaĢayan Ticaret Hukuku, C. I, Kitap 1, (YTH 1), İstanbul, 1992, s. 25. 
175

 Bkz. yuk. I-B nolu başlık. 
176

 Yavuz, a.g.e., s. 785. 
177

 MTO Yayın No. 500’ün MTO Türkiye Komitesi’nce yapılmış olan çevirisinden alınmıştır. 
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Bu açıdan teyit bankasının sorumluluğu, hem lehtara hem de akreditifi açan bankaya 

karşı bağımsızdır
178

. 

Özetle, teyit işlemi ile banka, ayrıca akreditif meblağının ödenmesini de 

yüklenmektedir
179

. Ayrıca tekrar hatırlatalım ki, bankanın bu teyit işlemi, bağımsız 

bir taahhüt niteliğindedir. 

2. GENEL OLARAK ÇEKĠN TEYĠDĠ 

Bilindiği üzere çekin, karşılıksız kalması tehlikesi her zaman için gündeme 

gelebilir. Bu durum da, hamilin çekin ödeneceğine ilişkin olan güvenini 

sorgulamasına neden olmakta; giderek, büyük ölçekte düşünüldüğünde, çek 

kullanılmasının/çekle ödeme yapılmasının azalması riskine yol açmaktadır. 

Bu hususun önüne geçebilmek için hamilin, çekin ödeneceğine ilişkin olan 

güven duygusunun artırılması gerekmektedir. Ne var ki, poliçede olduğunun aksine, 

çeklerde kabul müessesesi söz konusu değildir. Bu durum kanun koyucu tarafından, 

TTK m. 696’da “Çek hakkında kabul muamelesi cari değildir. Çek üzerine yazılmış 

bir kabul şerhi yazılmamış sayılır.” denilmek suretiyle de açıkça ortaya konulmuştur. 

Yine çekle ilgili olarak TTK m. 701’de “ciro”; TTK m.706’da “aval” 

düzenlenmiştir. Kabul yasağı öngören TTK m. 696’ya paralel olarak m. 701 ve 

706’da, muhatabın cirosu
180

 ve muhatabın aval vermesi açık olarak yasaklanmıştır. 

                                                           
178

 Ayrıca bu durumda bankalar, lehtara karşı müteselsilen sorumlu olacaklardır (Yavuz, a.g.e., s. 

785). 
179

 Kaya, Arslan, Belgeli Akreditifte Lehtarın Hukukî Durumu, İstanbul, 1995, s. 86. Yazar, ayrıca 

akreditifin teyidinin, lehtar açısından sonuç doğurması için bankaya bu konuda talimat verilmesinin 

zorunlu olmadığını; bu kapsamda teyide bağlı masraf ve komisyonları ödeme borcunun doğrudan 

lehtar üzerinde olduğunu belirtmektedir. İnceleme konumuz olan teyitli çekte ise, ileride daha detaylı 

olarak göreceğimiz üzere, (tartışmalı olmakla beraber) keşidecinin talebi olmaksızın çekin teyidi –

kural olarak- mümkün değildir. 
180

 TTK m. 701/ 4’te “Muhatap lehindeki ciro yalnız makbuz hükmündedir; meğer ki, muhatabın 

birden fazla şubesi olup da ciro, çekin üzerine çekildiği şubeden başka bir şube üzerine yazılmış 

bulunsun.” denilmek suretiyle muhatabın ciro zincirinde bulunabileceği düzenlenmiş olmakla birlikte 

hamilin, müracaat hakkı kapsamında muhataba başvuramayacağı konusunda şüphe yoktur. Zira kanun 

koyucu, muhatap lehine yapılan cironun –kural olarak- makbuz hükmünde olacağını hüküm altına 

almıştır. Bu açıdan muhatap lehine ciro yapılması durumunda bunun, çekin ödendiğine dair bir karine 

oluşturduğu kabul edilecektir. Muhatabın birden fazla şubesi bulunması ve cironun, çekle işleyen 

hesabın bulunduğu şube haricinde bir şubeye ciro edilmesi halinde ise bu kural işlemeyecek; yani bu 

ciro, makbuz hükmünde sayılmayacaktır. Ne var ki bu durumda da, muhatap, kendisine ciro edilen bu 

çeki bir başkasına ciro edemeyecektir;  zira TTK m. 701/2 hükmü, muhatabın cirosunun batıl 

olacağını açıkça belirtmiş olmaktadır. Muhatap olmayan şubenin cirosunun muhatap şubeye yapılması 
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Bununla birlikte anılan durumların açık olarak yasaklanmamış olması halinde dahi, 

muhatabın kambiyo ilişkisine hiçbir biçimde dahil olmamasını tercih eden kanun 

koyucunun iradesine karşı hile
181

 söz konusu olacağından, hamilin müracaat hakkı 

kapsamında muhataba başvurmasını sağlayacak her türlü müessesenin yasak olması 

gerektiği sonucuna varılması kaçınılmazdır
182

. 

Çekte gerek kabul kaydının açıkça yazılmamış sayılacağının belirtilmiş 

olması gerekse de muhatabın aval vermesinin ve ciro zincirine dahil olmasının yasak 

olması nedeniyle hamilin, çekin ödeneceğine yönelik güven duygusunu artıracak 

çeşitli yollar aranmıştır. Bu da doktrin ve uygulamada, TTK m. 696 ile öngörülmüş 

olan çeklerde kabul yasağının mümkün olduğu kadar dar yorumlanmasına yol 

açmıştır. Çekin teyidi işlemi de, kabul yasağının dar yorumlanmasının bir 

sonucudur
183

. 

Çekin teyit edilmesi de, en yalın haliyle hamilin, çekin karşılıksız olmadığına 

–dolayısıyla ödeneceğine- yönelik güvenini artıran bir işlemdir. Teyit işlemi, bu 

açıdan muhatabın bir beyanı olması dolayısıyla da hamil açısından daha fazla güven 

artırmaktadır. 

Detayları ilerleyen satırlarda açıklanmak üzere burada özet olarak belirtmek 

gerekirse, çekin teyidi işleminde muhatap banka çekin karşılığı olduğunu (daha 

doğru bir ifadeyle ibraz anında karşılığının olacağını), ibraz süresi boyunca bu 

karşılığın hamil lehine bloke edildiğini ve çekin süresinde ibrazı halinde ödeneceğini 

taahhüt etmektedir. Burada asıl unsur, çekin süresinde ibraz edilmesi halinde 

ödeneceğinin taahhüt edilmesidir. Bu işlem, muhatabı kambiyo ilişkisine 

sokmamaktadır; hamil, muhataba karşı kambiyo hukukuna dayalı herhangi bir talep 

hakkına sahip değildir; bununla birlikte teyit beyanı, muhatabın çek dışında yapacağı 

ödemenin bir güvencesini oluşturmaktadır. 

                                                                                                                                                                     
durumunda geçerli kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin doktrinde tartışma mevcuttur. Bu açıdan 

kanaatimizce muhatap lehine yapılan ciro, geçerlidir; ancak ciro hükmünde değildir; TTK m. 701/4 

hükmüne uygun olarak makbuz hükmünde kabul edilmelidir. Bu hususta inc. Poroy/Tekinalp, a.g.e., 

s. 269, N. 461, dp. 61, Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 83, Domaniç, a.g.e., s. 432. 
181

 Kanuna karşı hile konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 240-242. 
182

 Kendigelen, Çek, s. 139. 
183

 Kendigelen, a.e., s. 382. 



56 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (III): ÇEKĠN TEYĠDĠNĠN BENZER 

HUKUKĠ KURUMLARLA KARġILAġTIRILMASI 

A. TEYĠDĠN KABUL KAYDI ĠLE KARġILAġTIRILMASI 

Kabul, Türk hukukunda poliçeler bakımından TTK m. 607 vd hükümlerinde 

düzenlenmiştir
184

. TTK m.607/1 hükmü uyarınca; 

“Kabul beyanı poliçe üzerine yazılır ve “Kabul edilmiştir” tabiriyle veya 

buna muadil başka bir ibare ile ifade ve muhatap tarafından imza edilir. Muhatabın 

poliçenin yüz tarafına yalnız imzasını koyması, kabul hükmündedir.” 

Bu hükümden yola çıkılarak kabul, “muhatabı vadede poliçeyi ödeme 

yükümü altına sokan yazılı bir irade açıklaması” olarak doktrinde tanımlanmıştır
185

. 

Bunun yanında kabul beyanı, ayrıca soyut bir kambiyo taahhüdüdür. Oysa teyit 

beyanında bulunan banka, karşılığın mevcudiyetine bağlı; dolayısıyla fer’î bir borç 

yüklenmiş olur
186

. 

Kabulün hükümlerine ilişkin olan TTK m. 610/1 uyarınca ise “Muhatap, 

poliçeyi kabul etmekle bedelini vâdesinde ödemeyi taahhüt etmiş olur.” Bu şekilde 

muhatap, poliçenin asıl borçlusu haline gelir. Bir diğer ifadeyle muhatap, poliçeyi 

kabul etmekle beraber kambiyo ilişkisine dahil olur. 

Bu karşılık kabul işlemi, çeklerde –daha önceden de belirttiğimiz üzere- TTK 

m. 696 uyarınca yasaklanmıştır. Bunun nedeni, çekin bir kredi aracı olmaması; bir 

ödeme aracı olmasıdır. Zira kabulün, çekin hukuki mahiyetiyle bağdaşmayacağı ve 

                                                           
184

 Diğer kambiyo senetlerinden çekte kabul, TTK m. 696’nın açık hükmü uyarınca yasaklanmıştır. 

Aynı şekilde bono hakkında da uygulanacak poliçe hükümlerini belirtmiş olan TTK m.690’da da, 

kabule ilişkin TTK m. 607 vd hükümleri belirtilmemiş olduğundan bonoda da kabul yoktur; zira 

bonoda kabule gerek yoktur; çünkü bono ikili bir ilişkidir ve bononun esas borçlusu düzenleyendir. 

Özetle kabul, sadece poliçede söz konusudur (Ülgen [Helvacı/Kendigelen/Kaya], a.g.e., s. 91 N. 52). 
185

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 142, N. 226. 
186

 Sungurtekin, Meral, Çekte Kabul Yasağı ve Çekin Teyidi, MBD, 1990, Yıl: 9, S. 35, s. 31-32. 

Kanaatimizce bankanın sorumluluğu, karşılığın varlığına bağlı değildir. Nitekim teyit eden banka, 

karşılığın mevcut olduğunu bildirmiş olur. Bu bildirimin gerçeği yansıtmaması durumunda ise 

bankanın sorumluluktan kurtulması, adeta hukuka aykırılığı hukuken himaye etmek olur ki bunun 

kabul görmeyeceğine de şüphe yoktur. Aynı yönde inc. Yargıtay 11. HD, 25.06.1998 T., 3542/4875 

sayılı kararı. (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 664). Ayrıca bkz. Özakman, Cumhur, Ġleri Tarihli ve 

Teyitli Çek, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Şubat-Mayıs 1989, C. 15, S. 55-56, s. 34. 
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muhatabın senet borçlusu değil; sadece ödemeyle görevli bir kurum olduğu
187

; hatta 

giderek bir “gişe”
188

 görevi gördüğü doktrinde savunulmaktadır. 

Bu nedenle, kabul manasına gelmeyecek şekilde çekin ödeneceğine dair 

hamilin güvencesini artırması bakımından teyit kurumu doktrin ve uygulama 

tarafından geliştirilmiştir. 

Kabulden farklı olarak teyit, muhatap bankayı kambiyo ilişkisine 

sokmayacaktır. Zira Türk hukukunda muhatap bankanın, kambiyo ilişkisine dahil 

olması kesinlikle tercih edilmemiştir. Bu durum, sadece Türk hukukunda değil; genel 

olarak Kıta Avrupası’nda tercih edilmektedir. Nitekim bu hususa CYK II no’lu eki 

m. 6’da da değinilerek; taraf devletlere, milli mevzuatlarında kabul anlamına 

gelmeyecek şekilde (yani muhatabı kambiyo ilişkisine sokmayacak şekilde) teyit; 

tasdik; vize vb. tür kayıtlara yer verebilme ve bu hususlarda düzenleme yapabilme 

imkanı tanınmıştır
189

. 

TTK m. 607/1 hükmü uyarınca kabul etmek isteyen muhatap, ya kabul 

ettiğine dair bir beyanda bulunarak ya da hiçbir şey belirtmeksizin poliçenin ön 

yüzünü imzalamak suretiyle kabul etmiş olur ve artık kambiyo ilişkisine dahil olarak 

poliçenin esas borçlusu haline gelir. Çekin teyidinde ise muhatap, çekin ön veya arka 

yüzüne “teyit edilmiştir”, “bloke edilmiştir” gibi bir kayıt koyar ve banka 

yetkililerince imza edilir. Bu açıdan ayrıntılarına daha sonra değinilecek olmakla 

birlikte şimdilik sadece, -kabulden farklı olarak- muhatabın hiçbir şey belirtmeksizin 
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 Kendigelen, Çek, s. 139. 
188

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 269, N. 461. 
189

 Türk Hukukunda bu imkanın kullanılması tercih edilmemiş; pozitif hukukumuzda çekin teyidine 

ilişkin bir düzenleme getirilmemiş; sadece TTK m. 734/1 b.3’te  çekin teyidinin geçerliliği ve 

sonuçlarının ödeme yeri kanununa tabi olacağı belirtilmekle yetinilmiştir. Bunun nedeni, TTK’nın 

ilgili hükümlerinin İsviçre’den iktibas edilmesi ve İsviçre kanun koyucusunun, anılan hükmü 

onaylamamış olmasıdır. Buna karşılık, çeşitli ülkelerde bu konuda düzenlemeler yer almıştır. Bu 

açıdan Alman hukukunda çekin teyidi genel olarak reddedilmiş; istisnaen sadece Alman Merkez 

Bankası’nın teyidine hukuki sonuç bağlanmıştır. (Bu açıdan doktrinde Poroy/Tekinalp, Kıymetli 

Evrak Hukuku isimli eserinin 2001 tarihli basısında Almanya’da çekin “Federal Devlet Bankaları” 

tarafından teyit edilebileceğinden söz etmekteydi. (Poroy/Tekinalp, a.g.e., (2001), s. 261, N. 469) 

Yazarlar, bu konudaki hatalı ifadelerini eserin 2007 tarihli basısında düzelterek “Alman hukukunda 

sadece Federal Banka (Bundesbank), yani Alman Merkez Bankası bir çeke teyid kaydı koyabilir” 

ifadesini –kanaatimizce isabetli olarak- kullanmışlardır. (Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 273, N. 469)). 

Fransız hukukunda ise çekin teyidi ve vizesi hususunda herhangi bir tartışma bulunmamaktadır; zira 

hem çekin teyidi hem de vizesi, Fransız hukukunda açıkça düzenlenmiştir. Aynı şekilde çekin 

kabulünün bile açıkça öngörüldüğü Anglo-Sakson hukukunda çekin teyidinin geçerliliği konusunda da 

herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. 
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çeki teyit edip edemeyeceğinin tartışmalı olduğunu; bununla beraber uygulamada 

“teyit edilmiştir”, “bloke edilmiştir” gibi teyit manasına gelen bir beyanda 

bulunmasının ve bu beyanın, banka yetkililerince imzalanması gerektiğini 

belirtmekle yetinelim
190

. 

Kabul için ibraz, ihtiyaridir. Hamil, TTK m. 603’ün açık hükmü nedeniyle 

(poliçeyi) muhataba kabul için ibraz edip etmemekte serbesttir. Aynı şekilde teyit 

için ibraz da mecburî değildir. Buna karşılık istisnaen, kabul için ibrazın, zorunlu 

olduğu bazı haller bulunmaktadır. Bu haller, TTK m. 604 ve 605’te belirtilmiştir. 

Nasıl ki kabul için ibraz ihtiyari ise, kabul edip etmemek de ihtiyaridir. 

Bununla beraber ayrıca TTK m. 608 uyarınca kabulün, kayıtsız ve şartsız olması 

gerekmektedir. Bunun istisnasını ise kısmî kabul oluşturmaktadır
191

. Teyidin kısmen 

yapılıp yapılamayacağı hususu ise bir soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Banka, teyit vermekle çek karşılığının mevcut olduğunu beyan etmekte ve bu 

karşılığı hamil lehine bloke etmektedir. Bununla birlikte yukarıda
192

 da belirtmiş 

olduğumuz üzere karşılığın, çekin keşidesi anında keşidecinin hesabında bulunması 

gerekli değildir; çekin ibrazı anında bulunması yeterlidir. Bu açıdan çekin teyidinin 

talep edildiği anda çekin kısmen ya da tamamen karşılığının bulunmaması 

mümkündür. Bu durumda muhatap bankanın, keşidecinin hesabındaki miktarı hamil 

lehine bloke edilmiş bir hesaba aktarabilmesi ise şüphesiz ki mümkün olmayacaktır. 

Bu duruma rağmen çeki teyit eden muhatap banka, nasıl ki keşideciye kredi vermek 

suretiyle çek karşılığını oluşturuyorsa, çekin süresinde ibrazı durumunda karşılığının 

olduğunu ve ödeneceğini beyan ettiğinden ödemekle yükümlü olacaktır. Ancak 

önemle yineleyelim ki, bankanın bu sorumluluğu kambiyo hukukuna dayalı bir 

sorumluluk olmayıp; borçlar hukukuna dayalı bir sorumluluktur. 

Teyit anında çekin kısmi karşılığının bulunması halinde ise banka, teyit 

miktarını açıkça belirtmediği sürece çek miktarının tamamına teyit vermiş olur ki bu 

halde bir üst paragrafta açıkladığımız olasılıklar gündeme gelecektir. Çekin kısmi 

                                                           
190

 Uygulamada ayrıca teyit tarihinin de yer alması, bir geçerlilik şartı olarak aranmaktadır. Bu hususta 

bkz. Kendigelen, a.g.e., s. 384. 
191

 Ülgen [Helvacı/Kendigelen/Kaya], a.g.e., s. 91, N. 54. 
192

 Bkz. yuk. II-A-3-b-(1). 
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karşılığının bulunması ve bankanın sadece bu karşılığa teyit vermesi durumunda ise 

banka sadece bu kısmî karşılığın ödeneceğini teyit etmiş olur; karşılıksız kalan kısım 

için teyit nedeniyle herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır
193

. Şu halde 

söyleyebiliriz ki kabul gibi teyidin de kısmî olması mümkündür. 

Bir diğer fark da ibrazın kimin tarafından yapılabileceği noktasında kendini 

göstermektedir. TTK m. 603 uyarınca poliçe, hamil veya poliçeyi elinde tutan herkes 

tarafından kabul için ibraz edilebilir. Buna karşılık teyit için ibrazın kimler tarafından 

yapılabileceği noktasında tartışma mevcuttur. Ayrıntısına daha sonra değinilecek 

olmakla beraber burada sadece, teyit için ibrazın keşideci tarafından istenebileceğini 

belirtmekle yetinelim. 

B. TEYĠDĠN AVAL KAYDI ĠLE KARġILAġTIRILMASI 

Aval, TTK m. 612 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Buna göre aval, 

kambiyo hukukuna özgü bir tür kefalet olup; poliçe (bono/çek)
194

 bedelinin tamamen 

veya kısmen teminat altına alındığı bir kambiyo taahhüdüdür
195

. Aval veren kişi, 

“avalist” olarak isimlendirilir. Avalist, aval vermekle kambiyo ilişkisine dahil olur. 

Bu açıdan herkes avalist olabilir. Hatta TTK m. 612/2 uyarınca “...üçüncü bir şahıs 

yahut poliçede zaten imzası olan bir kimse tarafından da...” aval verilebilir. 

Buna karşılık çeklerdeki kabul yasağı, kanun koyucunun, muhatabın kambiyo 

ilişkisine dahil olmasını istememesinden kaynaklanmaktadır. Bu açıdan TTK m. 

696’daki kabul yasağı geniş yorumlanmakta ve muhatap bankanın kambiyo ilişkisine 

dahil olması manasına gelecek olan aval kaydı (ve cirosu) da bu yasak kapsamından 

değerlendirilmektedir
196

. Kaldı ki çeklerde muhatabın aval vermesi de TTK m. 706/2 

hükmü ile; 

                                                           
193

 Şüphesiz ki ÇekK m. 3/3 uyarınca muhatap bankanın karşılıksız çeki ödeme imkanı, varlığını 

korumaktadır. Bir diğer ifadeyle, bu durumda muhatap bankanın karşılığı olmayan çeki ödeme 

hakkını kullanması da mümkündür. 
194

 TTK m. 690/3 ve TTK m. 730/1 b. 7 hükümlerinde yer alan atıflar nedeniyle avale ilişkin 

hükümler, bono ve çek açısından da uygulama alanı bulacaktır. 
195

 Ülgen [Helvacı/Kendigelen/Kaya], a.e., s. 137, N. 173, Poroy/Tekinalp, a.e., s. 177, N. 288, 

Kendigelen, a.e., s. 129, Demirkapı, Ertan, Kambiyo Senetlerinin Aval Yoluyla Temini, (Aval), 

İzmir, 2005, s. 3 vd. 
196

 Kendigelen, Çek, s. 139. 



60 
 

 “Bu teminat muhatap hariç olmak üzere üçüncü bir şahıs yahut çek üzerinde 

esasen imzası bulunan bir kimse tarafından da verilebilir.” 

denilmek suretiyle de yasaklanmıştır. 

Bu yasağın sebebi, az evvel de belirtmiş olduğumuz üzere, Türk kanun 

koyucusunun çek muhatabının kambiyo ilişkisine dahil olmasını istememesinden 

kaynaklanmaktadır. Nitekim TTK m. 614/1 uyarınca “Aval veren kimse, kimin için 

taahhüt altına girmişse tıpkı onun gibi mesul olur”. Bu açıdan çekin ödenmemesi 

halinde meşru hamil (veya –avalistin, kendisinden önce gelmesi kaydıyla- müracaat 

hakkı kapsamında ödeme yapan ciranta), avaliste de giderek çekin ödenmesini 

isteyebilecektir. 

Buna karşılık çeki teyit eden muhatap, kambiyo ilişkisine dahil 

olmayacağından, hamilin müracaat hakkı kapsamında muhataba başvurabilmesi de 

mümkün olmayacaktır. 

Aval ve teyit arasındaki bir diğer fark da, TTK m. 612 ve 706 uyarınca 

(muhatap hariç) herkesin aval kaydını verme hakkını haiz olmasıdır. Buna karşılık 

doğası gereği teyit kaydını ancak muhatap banka koyabilecektir; nitekim çeki teyit 

eden banka, nezdinde yer alan keşidecinin hesabındaki karşılığı hamil lehine bloke 

etmek yükümlülüğü altındadır. 

Bir diğer farklılık da şekil açısından mevcuttur. Aval, aval vermek isteyen 

kimsenin, çekin ön ya da arka yüzüne “aval içindir” veya benzeri bir kayıt koyması 

suretiyle olur
197

. Teyit beyanı bakımından da benzer bir durum söz konusudur; teyit 

vermek isteyen muhatap banka, “teyit içindir” veya benzeri bir beyanda bulunur. 

Farklılık yaratan nokta ise, çekin ön yüzünde yer alan imzalardan keşidecinin imzası 

hariç olmak üzere, hiçbir şey belirtilmeksizin konulan bir imzanın aval hükmünde 

sayılmasıdır. Oysa ki, yukarıda belirttiğimiz üzere, sadece muhatap banka teyit 

beyanında bulunabileceğinden muhatap bankanın ön yüzüne imza koymasının 

hukuki bir anlam ifade edip etmeyeceği tartışmalıdır. Ayrıntılı incelemesini daha 

                                                           
197

 Senet arkasında yer alan (salt) imzanın da aval olarak nitelendirilmesinin mümkün olduğu yönünde 

bkz. Aydın, Alihan, Kambiyo Senetlerinde Düzgün Ciro Zinciri Bakımından Ġlk Ciro, HPD, S. 

09, Aralık 2006, s. 201. 
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sonra yapacağımız için burada sadece –kanaatimizce- muhatap bankanın hiçbir şey 

belirtmeksizin çekin ön yüzünü imzalamış olmasının hukuki bir anlam ifade ettiğini 

belirtmekle yetinelim. 

TTK m. 612 uyarınca çek bedelinin ödenmesinin aval suretiyle tamamen 

veya kısmen temin edilmesi mümkündür. Kısmi teyit konusunda ise yukarıda
198

 

ayrıntılı olarak açıklama yaptığımız için burada yinelemekten kaçınıyoruz. 

C. TEYĠDĠN VĠZE KAYDI ĠLE KARġILAġTIRILMASI 

Vize kaydı da tıpkı teyit kaydı gibi Türk hukukunda düzenlenmiş değildir. 

Vizeye ilişkin TTK’daki tek hüküm, TTK m. 734/1 b. 3 hükmüdür ve bu hüküm de 

çekin vize edilip edilemeyeceğinin; edilirse doğuracağı hükümlerin ödeme yeri 

kanununa tabî olduğunu göstermektedir. 

Buna karşılık yukarıda
199

 belirttiğimiz üzere Fransa, CYK II no’lu eki m. 

6’da verilmiş olan imkanı kullanmak suretiyle çekin teyidini düzenlediği gibi 

vizesini de düzenlemiştir. 

Çekin vizesi, çekin karşılığının –sorulduğu anda- mevcut olduğunu gösteren 

bir kayıttır. Çekin teyidinde de sorulduğu anda çekin karşılığının mevcut olduğu 

gösterilmiş olur; ancak çekin teyidi sadece bu manaya gelmez. Çeki teyit eden banka, 

çekin karşılığının mevcut olduğunu ve ibraz süresi boyunca bu karşılığın hamil 

lehine bloke edildiğini/ödeneceğini taahhüt etmiş olur
200

. 

Bu açıdan sadece vize kaydının mevcut olması halinde muhatap banka, 

sorulduğu anda çek karşılığının mevcut olduğunu söylemiş olacağından daha sonra 

bu karşılığın çekilmesi, haczedilmesi, rehnedilmesi gibi durumlarında bankanın 

hamile karşı herhangi bir sorumluluğu da söz konusu olmayacaktır. 

Çekin vizesi de teyidi de Türk hukukunda pozitif olarak düzenlenmemiş 

olduğundan muhatap bankanın beyanının vize mi yoksa teyit mi manasına geldiği 

                                                           
198

 Bkz. yuk. III-A. 
199

 Bkz. yuk. dp. 181. 
200

 Belen, Mehmet Bahattin, Bankaların Çeklerle Ġlgili Yükümlülükleri, Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s. 128, Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 80, Reisoğlu, Çek, s. 47. 
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hususu, muhatabın iradesinin saptanması suretiyle tespit edilebilecektir. Bunun için 

de, oluşan bir hukuki işlemin yorumlanmasında dürüstlük kuralından kaynaklanan 

“güven prensibi”ne başvurulması gerekmektedir
201

. 

Burada ise güven prensibi uyarınca beyanın muhatabının, o beyandan ne 

anladığı değil; ne anlaması gerektiği esas alınır ve bu beyandan ne anlaşılması 

gerektiği hususunda olayın şartları çerçevesinde bir değerlendirme yapılır.  

Yargıtay’ın 1970 tarihli bir kararında şöyle denilmektedir
202

: 

“...Teyit, “teyit edilmiştir”, “karşılığı mevcuttur”, “karşılığı mevcut ve hamili 

emrine amadedir”, “işbu çekin muhteviyatı olan yalnız ... TL hesapta bloke 

edilmiştir”, “işbu çekin natık olduğu meblâğ nezdinde mevcut olup bloke edilmiştir” 

gibi muhatap banka tarafından çekin yüzüne veya arkasına bir meşruhat yazılmak 

suretiyle yapılmaktadır...”. Bununla beraber doktrinde bankanın beyanının vize mi 

yoksa teyit mi olduğunu saptama konusunda çeşitli ölçütler geliştirilmiştir. Bu 

hususta, yukarıda anılan kararın aksine, doktrinde genel olarak kabul edilen görüş 

uyarınca –kanaatimizce de isabetli bir şekilde- bankanın sadece “karşılığı vardır” 

şeklinde bir beyanda bulunması, teyit değil; vize manasındadır
203

. Nitekim banka, bu 

yöndeki, beyanıyla yalnızca çek karşılığının nezdinde mevcut olduğunu 

bildirmektedir, o kadar. Teyit için ise muhatabın, karşılığı -hamil lehine olmak üzere- 

ayrı bir hesaba aktararak bloke ettiği yönünde bir beyanının bulunması 

gerekmektedir. 

Vize ile teyit kaydının karşılaştırılmasında tartışılması gereken bir diğer 

husus da bunları kimin talep edebileceğidir. Yukarıda
204

 belirttiğimiz üzere çekin 

teyidi, sadece keşideci tarafından talep olunabilir. Oysa çekin vizesini hamil de talep 

                                                           
201

 Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 242, Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 61-63. 
202

 Yargıtay TD, 10.10.1970 T., 2786/3143 sayılı kararı (Kendigelen, Çek, s. 384). 
203

 Kendigelen, Çek, s. 385,  Tekil, M., a.g.e., s. 112, Durgut, Ramazan, Çekte Kabul Yasağı ve 

Çekin Teyidi, İstBD, 2006, C. 80, S. 3, s. 993. Yargıtay’ın yukarıda belirttiğimiz kararına uygun 

olarak “karşılığı vardır” ibaresinin teyit manasında olduğu yönünde aksi görüş için bkz. Pulaşlı, 

Hasan, Kıymetli Evrak Hukuku, Adana, 2005, s. 164. Yazar, eserinin 2001 tarihli basısında 

“karşılığı vardır” ibaresinin yanında ayrıca “görülmüştür”, “vize edilmiştir” gibi kayıtları da –bu 

kayıtların çek karşılığının bankada mevcut olup olmadığını gösterdiğini belirtmesine rağmen- teyit 

için, kanaatimizce son derece hatalı bir şekilde, yeterli görmektedir. 
204

 Bkz. yuk. III-A. 
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edebilir. Nitekim belirttiğimiz üzere çekin vizesi, sadece sorulduğu anda çekin 

karşılığı olduğunu ortaya koymaktadır; bankaya herhangi bir yükümlülük 

yüklememekte; bankayı herhangi bir taahhüt altına sokmamaktadır. Şüphesiz ki 

hamilin, çeki ibraz ederek ödeme talep etmek yerine karşılığını sorarak vize kaydı 

alması, hayatın olağan akışı içinde pek olası değildir. Ancak pratikteki bu durum, 

hamilin teorik olarak böyle bir hakkı olmadığı manasına gelmemektedir. 

Ç. TEYĠTLĠ ÇEKĠN GARANTĠLĠ ÇEK ĠLE 

KARġILAġTIRILMASI
205

 

Çekin ödeneceğine olan güvenin artırılması, bilindiği üzere çekle yapılan 

ödemelerin çoğalmasını sağlayacaktır. Bu güvenin artırılması için de muhatabın 

beyanı, şüphesiz büyük bir etki sağlayacaktır. İşte garantili çek de, tıpkı teyitli çek 

gibi, çekin ödeneceğine dair olan inancın artması hususunda olumlu etkiye sahip bir 

kurumdur. Bu bağlamda, çek bedelinin ödeneceği hususunda güvence veren kişinin 

muhatap olması bakımından, teyitli çek ve garantili çek kurumları benzerlik 

göstermektedir. Teyitli çek ve garantili çek arasındaki bir diğer benzerlik, teyit 

beyanının da garanti beyanının da TTK m. 696 hükmünde öngörülen kabul yasağı 

kapsamında mütalaa edilmemesi; bir diğer ifadeyle her iki beyanın da kabul 

manasına gelmediği; bu nedenle de muhatabı kambiyo ilişkisine sokma kabiliyetini 

kesinlikle haiz olmadığıdır. 

Garantili çek, yabancı hukuk sistemlerinde “çek kartı” olarak 

isimlendirilmektedir. Bunun nedeni, keşideciye çek defteri verilirken ayrıca bir de 

çek kartı verilmesi; bu çek kartının üzerinde kart hamilinin ismi, hesap numarası, 

imza örneği ve muhatap bankanın ödeme garantisine ilişkin şartların yer almasıdır
206

. 

Türkiye’deki uygulama ise muhatap bankanın ödeme garantisinin, keşideciye teslim 

edilen özel çek defterindeki her bir çek yaprağında yazılı olması yönündedir
207

. 
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 Garantili çek adı verilen çek türünün uygulamasına 1958 yılında başlanmış ve bu dönemde bu tür 

çekler, “provizyonlu çek” olarak adlandırılmışlardır. (Durakbaşa, Necdet, “Çek Kullanımının 

GeliĢtirilmesinde Yeni Bir Adım Garantili Çek”, Banka Dergisi, 1971, C. 5, S. 5, s. 37). 
206

 Öztan, Fırat, Garantili Çek (Eurocheque), (Garantili Çek), Ankara, 1982, s. 11 vd. 
207

 Kendigelen, Çek, s. 392. 
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Teyitli çekte, muhatap bankaya açık bir teyit beyanında/icabında bulunulması 

gerekmektedir. Zira herhangi bir icap bulunmaksızın muhatabın, çekle işleyen 

hesapta bulunan karşılığı bloke bir hesaba aktarması hususu, hayatın olağan akışına 

pek uygun bulunmadığı gibi, bir kimsenin (keşidecinin) malvarlığı (çekle işleyen 

hesapta yer alan karşılık) üzerinde başka bir kimsenin (muhatap banka) tasarruf 

edebilmesine de hukuken cevaz bulunmamaktadır. Bu açıdan keşidecinin zımnî bir 

irade beyanıyla çekin teyit edilmesi pratikte söz konusu olmayacaktır. Buna karşılık 

garantili çekte keşideci/hesap sahibinin ya da bankanın açık bir icabı olmaksızın da 

keşidecinin, kendisine verilen “özel” çek defterini kabul etmesi –çekin teyidine 

kıyasla- daha mümkün bir durumdur. 

Garantili çekte, teyitli çekte olduğunun aksine, muhatap banka keşidecinin 

hesabındaki karşılığı bloke etmemektedir. Hatta garantili çek bakımından karşılığın 

olması dahi gerekmemektedir. Zira garantili çeklerde muhatap, belirli bir miktara 

kadar olan çek bedellerini karşılık şartı aramaksızın ödemeyi taahhüt etmektedir. 

Burada gözden kaçırılmaması gereken husus; garantili çekin, muhatap 

bankanın müşterisine çek defteri verirken göstermesi gereken özen yükümlülüğünün 

bir uzantısı olan ve bankanın bir güven kurumu olması niteliğinden kaynaklanan 

ÇekK m. 3/3’te yer alan bankanın karşılıksız çeke ilişkin ödeme yükümlülüğünden 

bağımsız olduğudur. Her ikisi de muhatap bankanın yükümlülüğü olmasına karşılık 

her şeyden önce bunların kaynakları farklıdır. Nitekim, belirttiğimiz üzere, 

yükümlülüklerin biri kanundan kaynaklanırken öbürü, bankanın beyanından; daha 

açık bir ifadeyle sözleşmeden kaynaklanmaktadır. Bu açıdan garantili çek ve teyitli 

çek arasındaki bir diğer ortak noktanın, her ikisinin de sözleşmeden kaynaklanmış 

olduğunu saptamış bulunuyoruz. 

Garantili çek ile teyitli çek arasındaki farklardan biri de, teorik açıdan değil; 

pratik açıdan bulunmaktadır. Zira garantili çekte muhatap banka, karşılığı bulunmasa 

dahi; bir diğer ifadeyle keşidecinin, çekle işleyen hesapta yeterli karşılığı 

bulunduracağına dair önceden bir güven duyarak, çeki ödeme yükümlülüğü altına 

girdiği için genellikle daha küçük meblağlar için garanti vermeyi tercih etmektedir. 

Oysa teyitli çekte muhatap banka, başvuru üzerine çekle işleyen hesapta yeterli 
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karşılığın bulunup bulunmadığını kontrol etme imkanına sahiptir. (Muhatap 

bankanın, yeterli karşılık olmamasına rağmen teyit beyanında bulunması durumunda 

ise söz konusu durumdan zaten haberdar olduğu için herhangi bir sorun 

bulunmamaktadır.) Bu imkana sahip olması dolayısıyla uygulamada teyit, daha 

ziyade yüksek meblağlı çekler için verilmektedir
208

. 

Garantili çek ve teyitli çek arasındaki bir diğer fark da muhatap bankanın 

ödemekle yükümlü olduğu miktar konusunda kendini göstermektedir. Garantili 

çeklerde muhatap banka, çek üzerinde yazılı olarak gösterilen ve belirli bir limite 

kadar olan miktarı –karşılık bulunmasa da- ödemeyi taahhüt etmektedir. Bir diğer 

ifadeyle muhatap banka, çek bedelinin tamamını değil; çek üzerinde gösterilen belirli 

bir limite kadar olan kısmını ödemekle yükümlüdür
209

. Garanti limitinin üstünde 

keşide edilen çekler açısından ise bankanın garanti taahhüdü söz konusu olmayacak; 

özel çek yaprağı kullanılarak keşide edilmesine rağmen garanti miktarının üzerindeki 

çekler, tıpkı normal çekler gibi işlem görecektir. Buna karşılık teyitli çeklerde 

muhatap, teyit kaydını koymakla çek bedelinin –kural olarak- tamamını ödemeyi 

taahhüt etmektedir. Zira bu nedenledir ki garantili çek daha ziyade düşük meblağlı 

ödemelerde tercih edilirken teyitli çek yüksek meblağlı ödemelerde daha yaygın bir 

biçimde kullanılmaktadır. 

D. TEYĠTLĠ ÇEKĠN BANKA ÇEKĠ ĠLE 

KARġILAġTIRILMASI 

Banka çeki de, tıpkı teyitli çek gibi karşılıksız çeklerin önüne geçilmesi; 

çekin ödeneceğine dair olan güvenin artması (ve bu vesileyle çekle ödemelerin 

yaygınlaşması) amacıyla ortaya çıkmış bir kavramdır. 

                                                           
208

 Garantili çeklerin, daha ziyade küçük meblağlı çekler bakımından söz konusu olması ve bu sınıra 

kadar olan meblağların ödenmesi hususunda (artık) kredi kartlarının tercih edilmesi gerçeği nedeniyle 

kredi kartlarının, garantili çeklere ihtiyaç bırakmadığı ve garantili çekin, kredi kartıyla olan savaşını 

kaybettiği hususunda bkz. Kendigelen, Çek, s. 396. Buna karşılık, kredi kartı sisteminin büyük bir 

başlangıç yatırımı gerektirmesi ve kredi kartının yaratabileceği diğer sakıncalar nedeniyle garantili 

çekin, kredi kartına uzunca bir süre üstünlük kurabileceği hususunda bkz. Öztan, Garantili Çek, s. 

12-13. 
209

 Kendigelen, Çek, s. 395. Bu husustaki görüşümüz için bkz. yuk. III-A no’lu başlık. 
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Bilindiği üzere çeklerde muhatap, TTK m. 694 uyarınca sadece bir banka 

olabilmektedir. Bu açıdan herhangi bir tartışma mevcut değildir. Buna karşılık çekin 

keşidecisinin de bir banka olup olamayacağı sorusu akla gelmektedir. 

Ne TTK’da ne ÇekK’da ne de diğer bir mevzuatta çekin keşidecisinin de 

banka olmasını önleyecek bir hüküm bulunmaktadır. Bu açıdan bir banka, başka bir 

banka nezdinde yer alan hesabı üzerine çek keşide edebilecektir. Dahası, TTK m. 

730/1 b. 1 hükmünün atfı  nedeniyle “Poliçe bizzat keşidecinin emrine yazılı 

olabileceği gibi bizzat keşideci üzerine veya bir üçüncü şahıs hesabına da keşide 

edilebilir.” diyen TTK m. 585, çekler hakkında da uygulama alanı bulacaktır. Bu da 

göstermektedir ki çekin keşidecisinin ve muhatabının aynı banka olmasına dahi 

kanun koyucu tarafından izin verilmiştir. Doktrinde bu tür çekler, “banka çeki” 

olarak isimlendirilmiş ve “...bankalar tarafından ya kendi üzerlerine veya başka bir 

bankaya hitaben keşide edilen çekler...”
210

; “Keşidecisi banka olan çekler”
211

 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Keşidecisi ve muhatabı ister farklı isterse de aynı olsun her ikisinin de banka 

olmasından ötürü bu tür çeklerin ödeneceğine dair oluşan güvenin ne kadar fazla 

olacağı konusunda şüphe duymamak gerekir. 

Doktrinde, keşidecisi ve muhatabı farklı bankalar olan banka çekleri 

konusunda bir ihtilaf bulunmamaktadır. Zira bu tür banka çeklerinin ödeme 

güvenliğini sağlama haricinde başkaca bir özelliği bulunmamaktadır
212

. Bu açıdan 

anılan banka çeklerinin geçerliliği konusunda da herhangi bir ihtilaf 

bulunmamaktadır. 

Buna karşılık, TTK m. 730/1 b. 1 hükmünün TTK m. 585’e yaptığı açık 

yollamaya karşılık, keşidecisinin ve muhatabının aynı olduğu banka çeklerine 

doktrinde şüpheyle yaklaşılmıştır
213

. 

                                                           
210

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 583. 
211

 Tekil, F., a.g.e., s. 178. 
212

 Kendigelen, Çek, s. 397. 
213

 Banka çeklerinin hukuken çek olmasının mümkün olmadığı konusunda detaylı bir inceleme için 

bkz. Teoman, Ömer, “Banka Çekleri Hukuken Çek Midir?”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku –Tüm 

Makalelerim- 1982-2001, C. II, (Banka Çekleri), İstanbul, 2001, s. 277 vd., Teoman, Ömer, YaĢayan 
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Banka çekleri de, teyitli çek gibi, çekin ödeneceğine ilişkin güvenin artması 

konusunda rol oynamakla beraber, bu güvenin artmasını sağlarken izlenen usul 

açısından farklıdır. Banka çekinde, yukarıda belirttiğimiz gibi, keşideci de bir 

bankadır. Bankaların bir güven kurumu olması nedeniyle keşidecisi banka olan bir 

çekin karşılıksız çıkması, pek mümkün olmamaktadır
214

. Hele ki muhatabı ve 

keşidecisi aynı olan bir bankanın çekinin karşılıksız olma ihtimalinin çok daha düşük 

olduğu da ortadadır. Teyitli çek de çekin karşılıksız çıkma riskini bertaraf etme 

konusunda bir güvence sağlamaktadır; yine banka çekinde olduğu gibi burada da 

güvenceyi veren kişi, bankadır; ancak banka bu güvenceyi çekin bizzat keşidecisi 

olmak suretiyle değil; çekin karşılığının bulunduğuna ve bu karşılığın hamil lehine 

bloke edildiğine/ödeneceğine dair beyanda bulunmak suretiyle vermektedir. 

Hem banka çekleri hem de teyitli çeklerde çekin ödeneceğine dair güvence 

veren kurumun banka olması, banka çekleri ile teyitli çekler arasındaki ortak noktayı 

teşkil etmektedir. 

Banka çekinin karşılıksız çıkması ihtimalinde keşideci ve muhatap bankanın 

farklı olması durumunda, kanun koyucunun, muhatap bankanın hiçbir biçimde 

                                                                                                                                                                     
Ticaret Hukuku, C. I, Kitap 6, (YTH – 6), İstanbul, 1995, s. 85 vd. Aynı yönde bkz. Karayalçın, 

a.g.e., s. 280, Kendigelen, Çek, s. 398 (Belirtelim ki Kendigelen, aynı eserinde hem "“..Türk 

hukukunda muhatabın bizzat kendi üzerine çek keşide edebilmesinin de açıkça kabul edilmesi 

karşısında...” (bkz. s. 140) hem de “...banka çeklerinin TK ve ÇekK kapsamında çek olarak 

nitelendirilmeyeceği kanaatini paylaşıyoruz” (bkz. s. 398) demek suretiyle çelişkili olarak 

anlaşılmaya müsait beyanlarda bulunmaktadır). Buna karşılık banka çeklerini geçerli kabul eden 

yazarlar da bulunmaktadır. Anılan yazarlar için bkz. Domaniç, TTK ġerhi, s. 583, Eriş, a.g.e., s. 24. 

Doktrindeki yazarlardan Poroy, “Kıymetli Evrak Hukuku Esasları” isimli eserinin 1989 tarihli 11. 

basısında banka çeklerine şüpheyle yaklaşmaktayken eserin güncellenen (2007 tarihli 18. basısında) 

Poroy/Tekinalp, TTK m. 730/1 b. 1 hükmünün TTK m. 585’e olan açık atfı nedeniyle banka 

çeklerinin Türk hukukunda geçerli olduğunu belirtmişlerdir. (Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 273, N. 469). 

İnceleme konumuzla doğrudan ilişkili olmadığı için banka çeklerinin hukuken geçerli olduğu 

görüşüne iştirak etmediğimizi belirtmekle yetiniyoruz. Doktrinde belirtilen gerekçelere ek olarak, 

çekin karşılıksız çıkması halinde keşidecisi ve muhatabı aynı olan banka aleyhine kambiyo senetlerine 

özgü takip yoluna başvuralabileceği; bunun ise muhatabın hiçbir biçimde kambiyo ilişkisine dahil 

olmaması yönünde şekillenen kanun koyucunun iradesine uygun olmadığını belirtelim. Gerekçelere 

ilişkin olarak inc. Teoman, Banka Çekleri, s. 277 vd., Teoman, YTH – 6, 89 vd. Buna karşılık TTK 

Tasarı’sında, doktrindeki bu tartışma hiç dikkate alınmamış; TTK m. 730’a tekabül eden Tasarı m. 

818/1 b. 1’de aynen “Düzenleyenin bizzat kendi emrine, kendi üzerine ve üçüncü kişi hesabına çektiği 

poliçeler hakkındaki 673 üncü madde...” denilmekle yetinilmiştir. Tasarı’nın ilgili maddelere ilişkin 

gerekçelerde de söz konusu maddelerinin dilinin güncelleştirilerek TTK’dan aynen alındığı 

belirtilmiştir. 
214

 Bununla birlikte karşılıksız çıkan banka çeklerine rastlayabilmek de mümkündür. Zira BankK 

kapsamında bir takım tedbirlerin uygulandığı TYT Bank ve Impexbank gibi bankaların çeklerinin 

ödenmediği konusunda bkz. Kendigelen, Çek, s. 397. 
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kambiyo ilişkisine dahil olmasının istenmemesi şeklindeki iradesine ters düşülmediği 

için herhangi bir sorun olmayacak; keşideci banka, muhatap banka aleyhine kambiyo 

senetlerine müstenit takibe girişilebilecektir. Buna karşılık keşideci ve muhatap 

bankanın aynı olması halinde ise kanun koyucunun belirtmiş olduğumuz iradesine 

aykırı bir durum söz konusu olacaktır
215

. Bu da şüphesiz ki çek hamillerinin aleyhine 

bir durum olacaktır. Buna karşılık teyitli bir çekin karşılıksız çıkması durumunda ise 

banka, çekin karşılığı olduğunu beyan ve taahhüt ettiği için bankanın sorumluluğu 

söz konusu olacak; ancak bu taahhüt nedeniyle banka aleyhine kambiyo senetlerine 

müstenit takip yoluna yine başvurulamayacak; fakat söz konusu taahhüdünden dolayı 

banka sorumlu tutulabilecektir. 

E. TEYĠTLĠ ÇEKĠN KEFALET SÖZLEġMESĠ VE 

GARANTĠ SÖZLEġMESĠ ĠLE KARġILAġTIRILMASI 

Pozitif hukukta yer alıp almama açısından çekin teyidi ve garanti sözleşmesi 

benzerlik gösterirlerken; kefalet sözleşmesi bu noktada diğer ikisinden ayrılmaktadır; 

bir diğer ifadeyle tıpkı çekin teyidi gibi garanti sözleşmesi de pozitif hukukumuzda 

düzenlenmiş değilken
216

 kefalet sözleşmesi, BK m. 483 vd. hükümlerinde 

düzenlenmiştir. 

Kefalet sözleşmesi, BK m. 483 hükmünde şu şekilde tanımlanmıştır: 

 “Kefalet, bir akittir ki onunla bir kimse, borçlunun akdettiği borcun edasını 

temin etmeği alacaklıya karşı taahhüt eder.” 

Salt bu hüküm incelendiği takdirde çekin teyidinin, kefalet sözleşmesi olduğu 

kanaatine varılabilir. Zira teyitte banka, keşidecinin akdettiği çekin ödeneceğini 

hamile karşı taahhüt etmektedir. Ne var ki, kefalet akdinin hukuki niteliği ve BK’da 

                                                           
215

 Keşidecisi ve muhatabı aynı banka olan banka çeklerinin TTK manasında çek olarak geçerli 

olduğu yönündeki görüşe bu gerekçeyle de iştirak etmediğimizi yukarıda zikretmiştik. Bkz. yuk. dp. 

204. 
216

 Bununla beraber Türk doktrininde, garanti sözleşmesinin hukuki niteliğinin BK m. 110’da 

düzenlenmiş olan başkasının fiilini taahhütten başka bir şey olmadığı hususu doktrinde ağırlıklı olarak 

savunulmaktadır. Bu hususta bkz. Yavuz, a.g.e., s. 871-872, Tekinalp, Ünal, Ünal Tekinalp’in 

Banka Hukukunun Esasları, İstanbul, 2009, s. 380 vd. Üçüncü kişinin fiilini taahhüdün, garanti 

sözleşmesinin özel bir türü olduğu konusunda karş. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 800-801, Tandoğan, 

Haluk, Özel Borç ĠliĢkileri, C. II, Ankara, 1987, s. 848. 
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yer alan kefalet sözleşmesine ilişkin diğer hükümler, kefalet ve teyidi birbirinden 

ayırmaktadır. 

Bunlardan ilki, kefalet sözleşmesinin –borçlar hukukunda hakim olan- şekil 

serbestisi ilkesine bir istisna teşkil ediyor olmasıdır. Zira BK m. 11/1 uyarınca 

“Akdin sıhhati, kanunda sarahat olmadıkça hiç bir şekle tabi değildir.”
217

 Kefalet 

akdi ise, kanunda açıkça aksi öngörülmüş olduğundan BK m. 11/1 hükmünde ifade 

olunan şekil serbestisine istisna teşkil etmektedir. Zira BK m. 484 uyarınca 

“Kefaletin sıhhati, tahrirî şekle riayet etmeğe ve kefilin mes’ul olacağı muayyen bir 

miktar iraesine mütevakkıftır.” Görüldüğü üzere kefalet sözleşmesi, kanunen 

(geçerlilik) şekle tabî tutulmuştur ve bu geçerlilik şekli de, kefalet akdinin yazılı 

olarak yapılmasıdır. Buna karşılık çekin teyidinde ise (ayrıntısına ileride değinilecek 

olmakla beraber) bir geçerlilik şartının söz konusu olmadığını belirtmekle 

yetinelim
218

. 

Kefalet sözleşmesi, kefil ile asıl borcun alacaklısı arasında akdedilir. Oysa ki 

çekin teyidinde ise teyit, “kefil” konumundaki muhatap banka ile “asıl borcun 

alacaklısı” konumundaki hamil arasında değil; “asıl borcun borçlusu” konumundaki 

keşideci arasında akdedilir. 

Çekin teyidinin kefaletten bir diğer farkı da, kefalet sözleşmesinde –kural 

olarak- adi kefaletin söz konusu olması; aksinin açıkça öngörülmemiş olduğu 

durumlarda müteselsil kefaletin söz konusu olmadığı; yani alacaklının, borçluya 

başvurmasından evvel doğrudan kefile başvurmasının söz konusu olamayacağıdır 

(BK m. 486, karş. TTK m. 7). Buna karşılık çekin teyidinde durum farklıdır. Zira 

banka, çeke teyit vermekle bağımsız bir borçlar hukuku taahhüdünde bulunmuş olur. 

Bu açıdan (teyide rağmen) çekin karşılıksız çıkması durumunda hamil, isterse 

keşideciye (veya cirantalara/avalistlere) karşı takibe girişir; isterse de teyit veren 

                                                           
217

 Aynı hükmün 2. fıkrası uyarınca burada söz konusu edilen şekil, kural olarak, geçerlilik şeklidir. 

Bu nedenle kanunda öngörülen şekle uygun olarak yapılmamış bulunan sözleşme, salt söz konusu 

şekle uyulmadığı gerekçesiyle, geçerli olamayacaktır.Borçlar hukukunda hakim olan şekil serbestisi 

ilkesi ve geçerlilik şekli hususunda ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 20, 116. 
218

 Hükümde söz edilen, kefilin sorumlu olacağı miktarın da belirtilmesi hususu ise çekin teyidinde 

söz konusu olmayacaktır. Nitekim çekin teyidi durumunda banka, “çek bedelini” teyit ettiği için zaten 

bankanın sorumlu olacağı miktar bellidir. 
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muhatap bankaya borçlar hukuku hükümlerine göre başvurmak suretiyle çek bedelini 

bankadan alır
219

. 

Kefalet sözleşmesi ve çekin teyidi kurumları arasındaki bir diğer fark da, 

kefalet sözleşmesiyle kefilin, fer’î bir borç altına girmesidir. Kefaletin fer’îliği, BK 

m. 485’te düzenlenmiştir
220

. Ayrıca BK m. 492’de düzenlenmiş olan, asıl borcun 

herhangi bir sebeple sâkıt olması halinde kefilin de sorumluluğunun sona ereceğine 

müteallik hüküm de kefilin sorumluluğunun fer’î olduğunun bir diğer göstergesidir. 

Buna karşılık çekin teyidinde muhatap banka, soyut (mücerret) bir borç 

yüklenmektedir. Zira muhatap banka, çeki teyit etmekle o çekin karşılığı olduğunu 

ve bu karşılığın hamil lehine bloke bir hesaba aktarılacağını taahhüt eder. Bu nedenle 

çekin keşidesinde herhangi bir hukuka aykırılık olsa dahi (şüphesiz ki çekin 

geçerliliğini etkileyen bir durum bundan müstesnadır) bankanın taahhüdü soyut 

olduğundan, bankanın sorumluluğu devam edecektir. Hatta muhatap bankanın 

teyidinin mücerretliğinden ötürü, BK m. 497 uyarınca kefil, borçlunun alacaklıya 

karşı sahip olduğu def’îleri alacaklıya karşı ileri sürebilme hakkını haiz olmasına; 

hatta bununla yükümlü olmasına karşılık teyit veren muhatap bankanın böyle bir 

imkanı mevcut değildir. 

Kefalet sözleşmesi ve çekin teyidi arasındaki son fark da, BK m. 486 vd.’de 

düzenlenmiş olan kefalet akdinin türlerinin, teyit kurumunun niteliği gereğince teyit 

açısından söz konusu olamayacağıdır. Adi kefalet ve müteselsil kefalete ilişkin 

duruma bu başlık altında değinildiğinden bu konuda daha fazla açıklama yapmamayı 

                                                           
219

 Bu durumda muhatap banka, çekin karşılığı olduğunu ve bu karşılığın hamil lehine bloke edildiğini 

taahhüt ettiğinden hamilin bankaya başvurması halinde çek bedelini alacaktır. Buna karşılık hamil, 

müracaat borçluları aleyhine kambiyo senetlerine özgü takibe giriştiği takdirde TTK m.722’de 

belirtilen çekin ödenmemiş olan bedelini, ibraz gününden itibaren yüzde on faizini, müracaat hakkının 

kullanılması için yapmış olduğu masrafları ve çek bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komisyon 

talep edebilecektir. Hamilin keşideciye başvurması halinde sayılan bu kalemlere ek olarak ayrıca TTK 

m. 695/3’te belirtilen ve uygulamada “çek tazminatı” olarak adlandırılan çekin ödenmeyen kısmının 

yüzde beşi oranındaki bedeli de talep etmesi mümkündür. Hamilin müracaat hakkını kullanması 

durumunda talep edebileceği kalemler daha fazla olmasına rağmen bankanın bir güven kurumu olması 

ve söz konusu çek bedelini ödeneceğine dair olan güvenin, hamilin müracaat hakkının kullanılması 

sonucunda yeterince tatmin edileceğine dair olan güvenden daha fazla olması sebebiyle bankanın 

sorumluluğuna gitmenin, hamil açısından daha yararlı olacağı kanaatindeyiz. Bu durum ayrıca kefalet 

sözleşmesi ve çekin teyidinin bir diğer farkını oluşturmaktadır. Zira BK m. 490/1 uyarınca kefil, asıl 

borç ile birlikte ayrıca borçlunun kusur veya temerrüdünün kanunî neticelerinden de sorumludur. 

Oysa ki çeki teyit eden bankanın sorumluluğu, çek bedeliyle sınırlıdır (BK m. 105 hükmü mahfuzdur).  
220

 Bu hususta ayrıntılı bilgi için inc. Yavuz, a.g.e., s. 829-830. 
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uygun bulduk. Bununla birlikte BK’da düzenlenen kefalet türleri, adi ve müteselsil 

kefaletten ibaret olmayıp; bunlara ek olarak birlikte kefalet, kefile kefil ve rücua kefil 

de BK’da düzenlenen diğer kefalet türleridir. Bilindiği üzere çekte teyidi veren kişi, 

muhatap bankadır; yani tek kişidir. Bu nedenle çekin teyidinde, birlikte teyit gibi bir 

durum da söz konusu olamayacaktır. Aynı noktadan hareketle, teyide teyit gibi bir 

kurum da teyidin hukuki niteliğiyle bağdaşmayacağından mümkün değildir. Çeke 

teyit veren bankanın bu sorumluluğunun kaynağı, soyut bir taahhüt olduğundan 

kefalet sözleşmesinin teyitteki muadili olan banka, kefalet sözleşmesindeki borçlu 

konumundaki keşideciye de rücu edemeyecektir
221

. Kefaletin belirli bir zaman için 

verilebilmesi de bir diğer farktır. Çeke teyit veren bankanın sorumluluğu ise –

ayrıntısına daha sonra girilecek olmakla beraber kısaca belirtmek gerekirse- ibraz 

süresinin sonuna kadardır. Özetle söylemek gerekirse kefalet sözleşmesinin çeşitli 

türleri olmasına karşılık çekin teyidinin türlerinin olması, çekin teyidinin hukuki 

niteliği dolayısıyla söz konusu değildir. 

Şahsî teminat sözleşmelerinden biri de, garanti sözleşmesidir. Ancak garanti 

sözleşmesi, kefalet sözleşmesinin aksine, pozitif hukukumuzda düzenlenmiş değildir. 

Buna karşılık bu başlık altında da belirtmiş olduğumuz üzere garanti sözleşmesinin, 

BK m. 110’da düzenlenmiş olan “başkasının fiilini taahhüt” niteliğinde olduğu 

doktrinde kabul edilmektedir. 

Pozitif hukuk kurallarıyla düzenlenmemiş olmasına karşılık garanti 

sözleşmesinin tanımı, bir İBK’da
222

 şu şekilde yapılmıştır: 

 “Garanti mukavelesi, bir kimsenin fer’i olmayan bir mukavele ile başkasına 

bir teşebbüsün belirli bir sonuca ulaşacağını garanti etmesidir.” 

Doktrinde garanti sözleşmesi olarak kabul edilen başkasının fiilini taahhüt 

ise, BK m. 110’da şu şekilde düzenlenmiştir: 

                                                           
221

 Bankanın, çeki teyit ederek kendisini soyut bir borç altına sokmadığı yönünde bkz. Durgut, a.g.m., 

s. 995. 
222

 11.06.1969 tarihli 4/6 sayılı Yarg. İBK’sı (Kazancı ĠBB). Doktrinde garanti sözleşmesine ilişkin 

olarak “garanti mukavelesi ile garanti veren, garanti alandan bir ivaz elde etmek için değil, fakat onu 

bir teşebbüse sevketmek gayesi ile, müstakil olarak teşebbüsün tehlikesini üzerine alır.” tanımı için 

bkz. Reisoğlu, Seza, Garanti Mukavelesi, (Garanti), Ankara, 1963, s. 9. 
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 “Bir üçüncü şahsın fiilini başkasına taahhüt eden kimse bu üçüncü şahıs 

tarafından taahhüdün ifa edilmemesi halinde zarar ve ziyan tediyesine mecburdur. 

 Muayyen bir müddet için yapılan taahhütlerde, müddetin bitimine kadar 

taahhüt edene yazılı olarak başvurulmaması halinde taahhüdün hükümsüz olacağına 

dair sözleme muteberdir.” 

Anılan İBK tanımından ve kanunî düzenlemeden de görüleceği üzere kefalet 

sözleşmesinden farklı olarak, garanti sözleşmesi fer’î değildir; yani asıl borçtan 

tamamen bağımsız bir sözleşmedir
223

 ve bu özelliği ile çekin teyidine benzemektedir. 

Nasıl ki muhatap banka, çekin geçerliliği için kanunda öngörülen şartları taşımakla 

birlikte, örneğin; karşılığı olmayan bir çeke teyit vermekle hamile karşı çek bedelini 

ödeme yükümü altına giriyorsa garanti sözleşmesinde de garanti veren, asıl borç 

herhangi bir sebeple geçersiz olsa dahi alacaklıya karşı borçlu duruma gelir. Bu 

durum, aynı zamanda sözleşmenin nispîliğinin bir sonucudur. 

Garanti sözleşmesi, garanti veren ile asıl borcun alacaklısı arasında akdedilir. 

Çekin teyidinde ise teyit, “garanti veren” konumundaki muhatap banka ile “asıl 

borcun alacaklısı” konumundaki hamil arasında değil; “asıl borcun borçlusu” 

konumundaki keşideci arasında akdedilmiş olmaktadır. Hatırlanacağı üzere bu husus, 

kefalet sözleşmesi ile çekin teyidi arasındaki farklardan birini de teşkil etmektedir. 

Garanti sözleşmesi, kural olarak, tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir
224

. 

Garanti sözleşmesi ile garanti veren, garanti alanın belirli bir davranışından doğan 

rizikonun gerçekleşmesi durumunda onun uğrayacağı zararı tazmin etme 

yükümlülüğü altına girmektedir. Oysa bilindiği üzere çeki teyit eden muhatap banka, 

hamile karşı çek karşılığının çekle işleyen hesapta mevcut olduğunu bildirmekte ve 

bu karşılığın hamil lehine bloke bir hesaba aktarılacağını taahhüt etmektedir. Bu 

nedenle de muhatap bankanın teyitle altına girdiği yükümlülük, çek bedelinin 

                                                           
223

 Yavuz, a.g.e., s. 872, Reisoğlu, Garanti, s. 22 vd. 
224

 Yavuz, a.e., s. 871, Tekinalp, a.g.e., s. 378, Kahyaoğlu, Emin Cem, Banka Garantileri, İstanbul, 

1996, s. 44. Bununla birlikte garanti sözleşmesinin bir ivaz karşılığında yapılmasına da bir engel 

bulunmamaktadır. İvaz sağlamanın esas gayeyi teşkil etmesi halinde söz konusu sözleşmenin garanti 

sözleşmesi olamayacağı yönünde bkz. Tekinalp, a.e., s. 382 vd. 
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ödenmesidir. Bu husus, yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere çekin teyidini, ayrıca 

kefalet sözleşmesinden de ayıran bir husustur. 

Garanti sözleşmesi ile çekin teyidi arasındaki bir diğer fark da, garanti 

sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olarak akdedilebilmesidir. Buna 

karşılık, aşağıdaki satırlarda daha ayrıntılı olarak değinecek olmakla birlikte teyidin, 

ibraz süresi boyunca hüküm ifade edeceğini; garanti sözleşmesine uyarlayarak 

söylemek gerekirse belirli süreli olduğunu belirtmekle yetinelim. 

Son olarak belirtelim ki garanti sözleşmesiyle garanti verilen rizikonun 

gerçekleşmesi durumunda asıl borcun alacaklısı, garanti verenden zararının tazminini 

talep imkanına sahip olur. Çekin teyidinde de asıl borcun alacaklısı konumundaki 

hamil, garanti veren konumundaki muhatap bankadan çekin bedelini talep 

etmektedir. Bu açıdan çekin teyidi ve garanti sözleşmesi benzeşmektedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (IV): ÖZEL HUKUK VE CEZA 

HUKUKU BAKIMINDAN TEYĠTLĠ ÇEK 

A. TEYĠTLĠ ÇEKĠN HUKUKÎ NĠTELĠĞĠ 

1. ÇEKĠN TEYĠDĠNĠN KABUL YASAĞINA AYKIRI OLUP 

OLMADIĞI 

Bilindiği üzere çeklerde kabul, “Çek hakkında kabul muamelesi cari değildir. 

Çek üzerine yazılmış bir kabul şerhi, yazılmamış sayılır.” diyen TTK m. 696 

uyarınca yasaklanmıştır. Bu durum, sadece Türk hukukunda değil; Kıta Avrupası 

hukuku sistemini benimsemiş ülkelerde de söz konusudur. Buna karşılık Anglo-

Sakson hukuk sistemini kabul etmiş ülkelerde ise, çekin kabulüne açıkça cevaz 

verilmiştir. 

Kıta Avrupası hukukunu benimsemiş ülkelerde ve ülkemizde çekte kabul 

kaydının yasaklanmasının
225

 çeşitli sebepleri bulunmaktadır. 

Bu sebeplerin başlıcası, çekte kabul müessesesinin öngörülmesi halinde malî 

bir kuruluş olan bankanın kabul kaydını hâvi bir çekin adeta bir banknot vasfı 

kazanacağıdır. Bu durumun ise, devletin banknot çıkarma konusundaki tekel hakkına 

tecavüz manasına geleceği belirtilmektedir
226

. Bununla birlikte Anglo-Sakson 

sistemlerinde çeklerde kabul müessesesinin de öngörülmüş olması
227

, çeklerde kabul 

yasağının öngörülme gerekçesinin, devletin banknot ihracı hususundaki tekel 

hakkına tecavüzü önlemek olması, çeşitli soru işaretlerinin doğmasına neden 

olmuştur; zira bu durum, kabulün, çekin hukuki mahiyetiyle bağdaşmayacağı 

düşüncesini de çürütmektedir. 

                                                           
225

 Burada özel olarak kabul kurumu yasaklanmıştır; ancak bu yasak, muhatap bankayı kambiyo 

ilişkisine dahil etme manasına gelecek muhatabın aval vermesi veya cirosu açısından da (TTK m. 

701/4’teki durum saklı olmak üzere) geçerlidir. 
226

 CYK’da kabul yasağının kabul edilmiş olmasındaki en önemli gerekçenin bu olduğu konusunda 

bkz. Kendigelen, Çek, s. 139, Sungurtekin, a.g.m., s. 25, Karalyalçın, a.g.e., s. 287, Kalpsüz, a.g.e., s. 

681, Şimşek, Edip, Hukukta ve Cezada Ticarî Senetler, Ankara, 1982, s. 366, Öztan, a.g.e., s. 681, 

Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 272, N. 469, Durgut, a.g.e., s. 989, Tekil, M., a.g.e., s. 12, Can, a.g.m., s. 

68. Almanya’da, Merkez Bankası Kanunu’ndaki açık hüküm uyarınca; üzerine keşide edilen çekleri 

teyit etme yetkisinin sadece Merkez Bankası’na tanınmış olması da devletin para basma tekeline 

tecavüz etmeme düşüncesinin bir sonucudur. (Bu hususta ayrıca inc. Kendigelen, Çek, s. 383). 
227

 Chedlow, a.g.e., s. 233 vd., Jacobs, a.g.e., s. 224-225. 
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Bu düşünce kanaatimizce hatalı olmakla birlikte TTK’da banka çeklerinin 

öngörülmüş olması nedeniyle de kanun koyucunun artık muhatabın kambiyo 

ilişkisine dahil olmasına -kesin olarak- karşı çıktığı da söylenemeyecektir. Nitekim 

banka çekinin bir türü olan keşidecisi ve muhatabı aynı olan bankalar söz konusu 

olduğunda keşideci de çekin müracaat borçlularından olduğu içindir ki onun aleyhine 

de kambiyo senetlerine takibe girişilmesi ihtimali gündeme gelecektir ki bu da, kabul 

yasağının öngörülmesinde ana etken olan devletin para basma tekeline tecavüz 

edileceğine yönelik gerekçenin çürüdüğünün bir kanıtıdır. 

Buna rağmen, çeklerde kabul yasağı öngören TTK m. 696 hükmü emredici 

bir hüküm olduğu için
228

 çeklerde kabul yasağının geçerli olmadığını söyleyebilmek 

mümkün değildir. Buna karşılık, çekte kabul yasağının öngörülmüş olmasının 

günümüzde gelinen nokta itibarı ile eski önemini haiz olmadığı; en azından kabul 

yasağının bu denli sert yorumlanmaması gerektiği yönündeki görüşe biz de iştirak 

etmekteyiz
229

. 

Bununla birlikte kabul yasağının sert bir biçimde yorumlanıp 

yorumlanmayacağı; giderek bankanın çeki teyit etmesinin geçerli olup olmadığı bir 

dönem doktrinde tartışma konusu olmuştur. 

Bazı yazarlar, çekin teyidinin kanunen düzenlenmediğini; ayrıca çekin 

kabulüne eş bir sonuç doğuracağını; bunun ise kanuna karşı hile teşkil ettiğini ileri 

sürmüşlerdir
230

. 

Günümüz doktrininde ise çekin teyidinin açıkça yasaklanmamış olduğu, 

çekin teyidinin BK m. 19’da düzenlenmiş olan akit serbestisi çerçevesinde mütalaâ 

edilmesi gerektiği, teyit ve kabul arasında nitelik farkı olduğu
231

, çekin kullanımının 

yaygınlaşması açısından –özellikle muhatabın- güven artırıcı beyanlarına ihtiyaç 

duyulduğu ve teyidin de bunlardan biri olduğu genellikle kabul edilmektedir
232

. 
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 Kendigelen, Çek, s. 141, Durgut, a.g.m., s. 989. 
229

 Kendigelen, a.e., s. 140. 
230

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 587, Kınacıoğlu, a.g.e., s. 276, Karayalçın, a.g.e., s. 289.  
231

 Bu husustaki açıklamalarımız için bkz. yuk. III-A. 
232

 Kendigelen, a.e., s. 381 vd., Tekil, M., a.g.e., s. 106, Reisoğlu, Çek, s. 109, Öztan, a.g.e., s. 1131, 

Durgut, a.g.m., s. 994-995. 
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Yargıtay da 1968 tarihli bir kararında
233

 teyitli çekin geçerliliğini kabul 

etmiştir. Anılan kararda şöyle denilmektedir: 

“Çek bedelini hamil lehine bloke ettiği meşruhatını veren muhatap banka 

kanuni süre içinde çeki ödemekten kaçınamaz. (İşbu çek bedeli bloke edilmiştir) 

şerhi, poliçelerde olduğu gibi bir kabul meşruhatı değil, çek bedelinin banka 

nezdinde mevcudiyetini, hesap sahibi ile çek keşidecisi hususunda mütekaddim bir 

anlaşmanın varlığını ve çek bedelinin bloke suretiyle hamil lehine garanti edildiğini 

teyit edici bir muameledir.” 

Yargıtay, daha sonraki çeşitli kararlarında da çeke verilen teyit kaydını; 

dolayısıyla teyidin geçerliliğini kabul etmiş olmaktadır
234

. Bu suretle doktrinde de 

genellikle kabul gören çekin teyidinin geçerli olduğu yönündeki görüş, uygulamada 

da kabul edilmiş ve bu suretle çekin teyidinin geçerli olup olmadığına ilişkin 

doktrinde yapılmış olan tartışmanın pratik bir önemi kalmamıştır. 

Bütün bunların yanı sıra, CYK II no’lu Ek m. 6 uyarınca taraf devletlere, 

kabul sonucunu doğurmamak kaydıyla, muhatap bankanın çek üzerine teyit (tasdik, 

vize vb.) şerhi koymasının mümkün olup olmadığı; mümkünse şartları ve sonuçları 

konusunda düzenleme yapma yetkisi tanımış olması da çekin teyidinin kabul 

manasına gelmediğinin bir diğer kanıtıdır
235

. Zira bu sayede çekin kabulü ve 

teyidinin farklı kurumlar olduğu da ortaya konulmuştur. 

 

                                                           
233

 Yargıtay İİD, 18.11.1968 T., 11105 E., 10596 K. sayılı kararı (Kazancı ĠBB). 
234

 Son dönemde bu hususta verilen kararlara örnek olarak Yargıtay 11. HD’nin 08.02.2001 T., 185 E., 

955 K. sayılı kararı gösterilebilir. Anılan karar için bkz. Kazancı ĠBB. Buna karşılık doktrinde, 

“...yargının ses çıkarmaması...” nedeniyle çekin teyidinin istisnaî olarak kabul yasağını bertaraf ettiği 

ileri sürülmüştür. (Bu hususta ileri sürülen görüş için bkz. Can, a.g.m., s. 75). Oysa ki 1968 tarihli 

kararda da belirtildiği üzere teyit şerhi, “...poliçelerdeki gibi bir kabul meşruhatı değil”dir. Görüldüğü 

gibi yargı, çekin teyidi hususunda görüşünü ortaya koymuş ve teyidin, kabul niteliğinde olmadığını 

açıkça kabul etmiştir. Dahası, anılan yazar, eserinin ilerleyen kısımlarında aynen “...çekin teyidi kabul 

yasağını bertaraf etmez.” diyerek çelişkiye düşmüştür. (İnc. Can, a.g.m., s. 76-77). 
235

 Kendigelen, Çek, s. 382, Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 83, Abaç, Sadi, “Çeklerde Tasdik 

(Sertifikasyon) ve KarĢılığın Bloke Edilmesi", BATİDER, C. III, S. 1, 1965, s. 140, Öztan, a.g.e., s. 

1130. 
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2. ÇEKĠN TEYĠT EDĠLMESĠNĠN ÇEKĠN BĠR ÖDEME 

ARACI OLMASINA AYKIRI OLUP OLMADIĞI 

a. ÇEKĠN BĠR ÖDEME ARACI OLMASININ/KREDĠ 

ARACI OLMAMASININ ANLAMI 

Çek, diğer kambiyo senetleri poliçe ve bononun aksine ayrıca bir kredi aracı 

değil; bir ödeme aracıdır
236

. Çekin ödeme aracı olmasıyla anlatılmak istenen ise, 

çekin sadece bir karşı edimi yerine getirilen bir borcun ifası amacıyla keşide edilmesi 

değildir. 

Çekin, ödünç alınan bir paranın ödenmesi amacıyla keşide edilmesi veya 

ileride yerine getirilmesi gereken karşı edime dayalı bir borcun ifası amacıyla keşide 

edilmesi de çekin ödeme aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Özetle söylemek 

gerekirse, çekin bir ödeme aracı olduğundan anlaşılması gereken, çekin ödeme (bir 

borcun ifası) amacıyla keşide edilmesidir
237

. 

Çekin bir ödeme aracı olması; bir kredi aracı olmaması itibarıyla diğer 

kambiyo senetlerinden farklı olarak çekte vade bulunmamaktadır
238

. Çek 

görüldüğünde ödenir
239

. 

Çekte teknik anlamda bir vade bulunmadığından, çek bir kredi aracı da 

değildir. Çekte vade yerine ibraz süreleri bulunmaktadır. Çekin görüldüğünde 

ödeneceği kural olmakla birlikte çekin kanunen öngörülmüş olan bu kısa ibraz 

                                                           
236

 Belirtelim ki, bu durum 5411 sayılı ÇekK’nın yürürlüğe girmesinden öncedir. Zira anılan 

düzenleme ile, kanaatimizce, çek (de) artık bir kredi aracı haline (de) gelmiştir. Çekin ifa dışında bir 

amaçla verildiğini ispat yükü iddia sahibi üzerindedir. (Tekil, F., a.g.e., s. 166, İmregün, a.g.e., s. 

119). Yargıtay’ın da yerleşik içtihatları bu doğrultudadır (Bu hususta inc. Kendigelen, Çek, s. 38-39 

ve orada anılan kararlar). 
237

 Kendigelen, Çek, s. 40. 
238

 Diğer kambiyo senetlerinden farklı olarak çekte muhtelif vadelerin öngörülmediği; çekte sadece 

tek bir vadenin söz konusu olabildiği yönünde bkz. Özakman, a.g.m., s. 28. Buna karşılık bizim de 

iştirak ettiğimiz görüş uyarınca çekte, teknik manada bir vade bulunmamaktadır (Kendigelen, Çek, s. 

142). Bu durumun çekin bir ödeme aracı olmasının ve bu nedenle hamilin menfaatinin keşidecinin 

menfaatine üstün tutulmasının bir sonucu olduğu hususunda bkz. Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 258, N. 

443. 
239

 Çekin görüldüğünde ödenecek bir kambiyo senedi olması nedeniyle de çekte kabul müessesesinin 

mümkün olamayacağı konusunda bkz. Öztan, a.g.e., s. 242. 
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sürelerinde
240

 muhatap bankaya ibrazı zorunludur. Aksi durumda hamil, tüm 

müracaat borçlularına (ve bu kapsamda keşideciye) olan müracaat hakkını da 

kaybedecektir
241

. 

b. ĠLERĠ TARĠHLĠ (VADELĠ) ÇEK UYGULAMASI 

Belirttiğimiz üzere çek, bir kredi aracı değildir; bir ödeme aracıdır. Bu 

nedenle de çekte teknik manada bir vade bulunmamaktadır (TTK m. 707/1); çek 

görüldüğünde ödenir ve bu açıdan diğer kambiyo senetleri olan poliçe ve bonodan 

ayrılmaktadır. 

Çek görüldüğünde ödenecek bir senet olmakla ve çekte teknik manada bir 

vade öngörülmemiş olmakla beraber çekte “ibraz süreleri” bulunmaktadır. Anılan bu 

ibraz sürelerinin mümkün olduğunca kısa tutulmuş olması da çekin bir ödeme aracı 

olduğunu göstermektedir. 

Çekte öngörülen ibraz sürelerini düzenleyen TTK m. 708 hükmü şöyle 

demektedir: 

“Bir çek, keşide edildiği yerde ödenecekse on gün; keşide edildiği yerden 

başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. 

Ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen çek, keşide yeri 

ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba 

ibraz edilmelidir. 

Bu bakımdan, bir Avrupa memleketinde çekilip ve Akdeniz’de sahili bulunan 

bir memlekette ödenecek olan ve bilmukabele Akdeniz’de sahili olan bir memlekette 

çekilip bir Avrupa memleketinde ödenmesi lâzımgelen çekler aynı kıtada keşide 

edilmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır. 

                                                           
240

 Çekin, muhatabın herhangi bir şubesine ibraz edilebileceğinin (yeni) ÇekK m. 3/1’de öngörülmesi 

nedeniyle aynı ülke sınırları içerisinde çeki ibraz etmenin zorluğunu gerekçe göstererek aynı ülke 

sınırları içerisinde dahi bir aylık biraz süresinin öngörülmüş olmasının pratik bir anlamı kalmadığı 

yönünde bkz. Kendigelen, Çek, s. 214. 
241

 İbraz süresinin geçirilmesinin diğer sonuçları açısından bkz. Kendigelen, a.e., s. 209. 
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Yukarda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten 

itibaren işler.” 

Görüldüğü üzere çekte ibraz sürelerinin hesaplanmasında keşide yeri ve 

ödeme yerinin önemi vardır. Zira keşide yerinin ve ödeme yerinin aynı veya farklı 

“yer”de olması, ibraz süresine doğrudan etki edecektir. 

Aynı durum, keşide tarihi açısından da söz konusudur. Zira söz konusu ibraz 

süreleri, keşide tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır
242

. 

Uygulamada, çek defterlerinin bankalarca bastırılması; bankalarca 

bastırılmamış olan çek defterlerine itibar edilmemesi ve çekle işleyen hesabın 

bulunduğu şube adının da çek yaprağında yer alması nedeniyle, çeklerin üzerindeki 

ödeme yeri, genellikle gerçek durumu yansıtmaktadır. Bununla birlikte gerek keşide 

yerini gerekse de keşide tarihini yazarken gerçek duruma uygun hareket edip 

etmemek hususunda keşideci serbesttir. Bu suretle de keşidecinin, gerçek keşide yeri 

ve/veya tarihini belirtmeyerek; bu hususları gerçeğe aykırı olarak yazması 

durumunda çekin ibraz süresi de uzayacak veya kısalacaktır
243

. 

Çekin ibraz süresinin taraf iradesiyle bu şekilde uzatılması halinde ise, çekin 

ödeme aracı olmasının bir anlamı kalmayacağı ortadadır. Zira çekte kısa ibraz 

sürelerinin öngörülmüş olması, çekin bir ödeme aracı olmasının sonucudur. Bu 

şekilde ibraz süresinin uzatılması suretiyle çek, bir kredi aracı olarak kullanılmış olur 

ki bu durum, çekin hukuki niteliğiyle bağdaşmaz
244

. 

Bu durumu göz önüne alan kanun koyucu, TTK m. 707/2 hükmünde; “Keşide 

günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü 

                                                           
242

 Bu husustaki tartışma ve görüşümüz için bkz. yuk. dp. 136. 
243

 Çekin ibraz süresinin bu yolla kısaltılması teorik olarak mümkün olmakla birlikte bu duruma 

uygulamada pek rastlanılmamaktadır. Genellikle ibraz süresinin uzatılması hususunda bu yola 

başvurulmaktadır. 
244

 İleri tarihli çekler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yurddaşer Ormanlı, Selda, “Ġleri Tarihli 

(Postdate) Çek ve Uygulamadaki Sorunlar”, MalÜHFD, 2006/I, s. 237 vd., Kaynar, İbrahim, “Çek, 

Özellikle Vadeli Yazılan Çek Açısından Uygulamada Çıkan Sorunlar ve Soruları TartıĢmaya 

Açan Sorular...”, İzmBD, Yıl: 54, S. 1, Ocak 1989, s. 80 vd., Tandoğan, Haluk, “Sonraki Tarihli 

Çekler ve Uygulamada Ortaya Çıkardıkları Sorunlar”, BATİDER, C. XI, S. 2, 1981, s. 63 vd. 

(BATİDER). 
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ödenir.” demek suretiyle uygulamada çekin bir kredi aracı olarak kullanılmasının 

önüne geçmek istemiştir
245

. 

Ne var ki, ÇekK’da yapılan son değişikliklerle, TTK’nın teoride de kalsa, 

çekin bir kredi aracı olarak kullanılmasını önlemek hususunda getirmiş olduğu 

sistem değiştirilmiş; belirli bir güne kadar da olsa, ileri tarihli çek uygulaması 

kanunen kabul edilmiş ve bu suretle çek, sadece bir ödeme aracı olmaktan çıkarılmış; 

ayrıca bir kredi aracı haline de getirilmiştir
246

. 

3167 sayılı (eski) ÇekK’da, çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden önce 

muhatap bankaya ibrazını geçersiz gören herhangi bir hüküm bulunmamaktaydı. Bu 

nedenle de çekin, teoride de olsa, bir kredi aracı olmadığı savunulabilmekteydi. 

Buna karşılık 5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun” m. 18 ile ÇekK’ya Geç. m. 2 eklenmiştir. Geç. m. 2 şöyle demektedir: 

“31/12/2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin 

ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” 

Anılan bu düzenleme doktrinde eleştirilmiştir
247

. Buna rağmen anılan yöndeki 

eleştiriler dikkate alınmayarak “31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme 

tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” diyen 

5941 sayılı (yeni) ÇekK Geç. m. 1/5 ile çeke kredi aracı olma vasfı kazandıran 

nitelikteki bu düzenlemede ısrar edilmiş olmaktadır
248

. 

Bu şekilde çekin sadece bir ödeme aracı olma vasfı ortadan kaldırılmış 

olmaktadır. Anılan düzenlemenin geçici bir düzenleme olduğu; belirtilen tarihten 

                                                           
245

 Bu durumun uygulamada başarılı olup olmadığı tartışma konumuz açısından önemli değildir. 

Burada önemli olan husus, kanun koyucunun böyle bir hüküm ihdas etmek suretiyle çekin kredi aracı 

olarak kullanılmasını -teorik olarak da olsa- önlemiş olmasıdır. 
246

 ÇekK, TTK’ya göre hem özel kanun hem de sonraki kanun niteliğinde olduğundan ÇekK 

hükümleri, TTK hükümlerinden önce uygulama alanı bulacaktır. 
247

 5838 sayılı Kanun ile ileri tarihli çeke kanunen de izin verilmesi konusunda ayrıntılı bir inceleme 

ve bu düzenlemenin isabetsizliğinin gerekçeleri ve özellikle bu düzenlemenin, temelini Anayasa’da 

bulan eşitlik ilkesine aykırı olduğu hususunda bkz. Teoman, Ömer, “Çek Hukukunda 5838 Sayılı 

Yasa Ġle Yapılan DeğiĢiklikler”, BATİDER, (BATİDER-2), C. XXV, S. 2, 2009, s. 32 vd. 
248

 Teoman, BATĠDER-2, s. 32 vd.’da kaleme alınan eleştiriler bu düzenleme için de aynen 

geçerlidir. 
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sonra
249

 TTK m. 707/2 hükmünün tekrar uygulama kabiliyetini haiz olacağı; böylece 

çeklerin tekrar üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ibrazının geçerli olacağı ileri 

sürülebilir. 

Bütün bunlar doğru olmakla birlikte çekin, artık kanunen de bir kredi aracı 

olarak kullanılabileceğinin kabul edildiği gerçeğini değiştirmemektedir. Özetle 

söylemek gerekirse uygulamada bugüne kadar bir kredi aracı olarak da kullanılmış 

olan çekin kanunen de bu şekilde kullanılmasına, yapılan bu yeni düzenlemeyle izin 

verilmiş olmaktadır. 

İleri tarihli çeke teyit verilmesi varsayımında ise muhatap banka, kambiyo 

ilişkisine dahil edilmese de üzerinde yazılı keşide tarihinden itibaren işleyecek ibraz 

süresi boyunca çekin kredi aracı olarak kullanıldığı ayrıca gözden kaçırılmamalıdır. 

Buna karşılık doktrinde Özakman aynen: “Hemen ifade edelim ki teyitli çeklerle ilgili 

ve bankanın garantisinin ibraz süresi sonuna kadar devam edeceğine dair kuralın bu 

ihtimal için de aynen uygulanacağının kabulü, garanti süresinin ileri tarihten 

itibaren hesaplanacak ibraz müddetinin hitamında sona ereceği görüşüne 

varılacaktır. Kanaatimizce çekte teyid çekin kredi vasıtası haline gelmemesi, 

muhatabın ilişkiye dahil edilmemesi amacıyla yasaklanmıştır (TTK m. 696). Kabul 

şerhinin yazılmamış sayılması, Borçlar Hukuku açısından da hüküm ifade 

etmeyeceğinin kabulü emredici nitelikte bulunan bu hükmün dolanılmasının 

engellenmesi amacına yöneliktir...Kanuna karşı hileye meydan vermeyecek tarzda 

kabul edilebilen teyid müessesesinin ileri tarihli çeklerden uygulanmasının 

yasaklanan sonucu pratik olarak sağlayabilecektir.”
250

 demek suretiyle çekin kredi 

aracı olarak kullanılmasının da mümkün olduğunu ortaya koymuştur. Yazarın, 

teyidin TTK m. 696 kapsamında yasaklandığı konusundaki görüşüne katılmıyoruz
251

. 

Bununla birlikte, özellikle ileri tarihli çekin kanunen de kabul edilmiş olması 

karşısında, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ibraz edilmesi “geçersiz” olan bir 

çekin teyit edilmesi durumunda (kabul yasağının dolanılması manasına gelmemekle 

                                                           
249

 Bkz. yuk. dp. 237. 
250

 Özakman, a.g.m., s. 36. 
251

 Bu hususta bkz. yuk. III-A. 
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beraber) çeke tam olarak bir kredi aracı vasfı kazandıracağına şüphe duymamak 

gerekir.  

Çekte kabul yasağının öngörülmüş olma gerekçelerinden biri de, çekin bir 

kredi aracı olmadığı; bir ödeme aracı olduğudur. Oysa yukarıdaki satırlarda 

ayrıntılarıyla açıklamaya çalıştığımız üzere çekin bir kredi aracı olmasının önü 

açılmıştır. Bununla birlikte çek karşılığının tedavüle çıkarıldığı anda bulunmasının 

gerekmemesi, giderek çek karşılığının keşideci tarafından sağlanmasının zorunlu 

olmayıp bu bağlamda muhatap bankanın tahsis edeceği bir kredinin de karşılığı 

oluşturabileceği, ve bu başlık altında da açıklamış olduğumuz üzere ileri tarihli 

çekleri –teoride de olsa- engelleyen; daha doğru bir ifadeyle teorik olarak ileri tarihli 

çeklere izin verilmediğini ortaya koyan “Keşide günü olarak gösterilen günden önce 

ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü ödenir.” diyen TTK m. 707/2 hükmünü 

–geçici de olsa- bertaraf eden 5941 sayılı (yeni) ÇekK Geçici m. 1/5 hükmü uyarınca 

çeklerin, keşide (5941 sayılı ÇekK’nın deyimiyle “düzenleme”) tarihinden önce  

ödenmek üzerine ibrazının “geçersiz” olduğunun öngörülmesi durumları karşısında 

artık çekin bir kredi aracı olmadığının söylenebilmesi, kanaatimizce mümkün 

değildir. 

İleri tarihli çekler açısından ele alınması gereken bir diğer hüküm de, 5941 

sayılı ÇekK m. 3/son hükmüdür. Anılan fıkra, şu şekilde kaleme alınmıştır: 

“Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının 

Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen 

ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri 

düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki 

düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve 

karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.” Görüldüğü üzere bu hüküm, 

31.12.2011 tarihinden sonraki duruma ilişkindir. Nitekim, bu tarihe kadar ÇekK Geç. 

m. 1/5 uyarınca üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ibraz geçersiz 

sayılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, ÇekK Geç. m. 1/5 ile TTK m. 707/2 hükmü, 

31.12.2011 tarihine kadar askıya alınmıştır. 
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31.12.2011 tarihinden sonra ise, çekin ödenmek üzere ibrazının 

geçersizliğinden bahsedilemeyecektir. Gerçekten de ÇekK m. 3/son, çekin üzerinde 

yazılı keşide tarihinden önce ibraz edilebileceğini belirtmektedir. Bu durumda, TTK 

m. 707/2 hükmü uygulanmaya devam edeceğinden, üzerinde yazılı keşide tarihinden 

önce çekin ödenmek üzere ibrazı mümkündür. Bu durumda, iki ihtimal söz konusu 

olabilir. Çek karşılığının ödenmesi ihtimalinde herhangi bir ihtilaf söz konusu 

olmayacaktır. Buna karşılık, çek karşılığının kısmen veya tamamen ödenmemesi 

ihtimalinde ise, ibraz geçerli bir ibraz olmasına rağmen, hamil, ÇekK m. 3/son 

uyarınca, müracaat hakkını kullanamayacaktır. Zira anılan hüküm, bunu 

engellemekte; ileri tarihli çeklerde müracaat hakkının kullanılmasını, çekin 

üzerindeki keşide tarihine göre hesaplanacak ibraz müddeti içinde (yeniden) ibraz 

edilmesi ve karşılıksızlık işlemine tabi tutulması şartına bağlamaktadır. 

Bu nedenle çekte kabul yasağının öngörülmüş olmasının artık yegâne 

gerekçesi olarak devletin para basma tekeline tecavüz edileceği kalmıştır. Bu 

husustaki incelememizi zaten yukarıda
252

 yapmış olduğumuz için burada ayrıca 

yinelemekten kaçınıyoruz ve oraya atıf yapmakla yetiniyoruz. 

3. TEYĠTLĠ ÇEKĠN HUKUKÎ NĠTELĠĞĠ 

Poliçelerden farklı olarak çeklerde muhatap olma sıfatının sadece bankalara 

tanınmış olduğunu belirtmiş bulunuyoruz (TTK m. 694/1). Bankalar, gerek 

organizasyon bakımından gerekse de finansal açıdan güçlü bir kurum oldukları için 

ödeme güvenliğinin sağlanması açısından bu durum yerinde olmuştur. Buna karşılık 

muhatapça yapılacak kabul; ciro ve aval kayıtlarının yasaklanmış olması nedeniyle 

muhatap bankanın çek borçlusu olması önlenmiş ve bundan ötürü ödeme güvenliği, 

sadece çekin keşidecisinin dürüstlüğüne ve malî gücüne bırakılmıştır
253

. 

Buna karşılık çekin ödenmesinin sadece keşideciye bağlı tutulmayıp; çeşitli 

garantilerle –bu bağlamda özellikle muhatap banka tarafından verilen garantilerle- 

güçlendirilmesi, çekin piyasalarda itibar görmesi açısından da yerinde olacaktır. 

                                                           
252

 Bkz. yuk. IV-A-1 no’lu başlık. 
253

 Tekil, M., a.g.e., s. 105-106. 
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Muhatap bankanın kambiyo ilişkisine dahil olması manasına gelecek kabul; 

ciro; aval kayıtları yasaklanmış olduğu için muhatabı kambiyo ilişkisine dahil 

etmeyecek; ancak muhatabın garantisini hâvi çeşitli kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu açıdan muhatap bankanın, çekle işleyen hesapta yeterli miktarda karşılığın 

bulunduğunu bildirmesinin de çek hamilleri açısından bir güvence sağlayacağı da 

göz önüne alınarak CYK’da buna ilişkin hüküm konulmuştur. 

Türkiye, CYK’daki ilgili bu hükmü onaylamamasına karşılık açıkça 

yasaklamış da değildir; açıkça yasaklanan şey, muhatabın kambiyo ilişkisine dahil 

olması manasına gelecek olan kabul (ve muhatabın cirosu ve avali) müesseseleridir. 

Bu nedenle borçlar hukukuna hakim olan sözleşme serbestisi gereğince çekin teyidi 

mümkündür. 

Yukarıdaki satırlarda da kısaca belirtmiş olduğumuz üzere çekin teyidi, 

kesinlikle kabul manasına gelmemekte; bu nedenle de muhatap bankayı hiçbir 

şekilde kambiyo ilişkisine sokabilme kabiliyetini haiz bulunmamaktadır. Buna 

karşılık teyidin, tamamen bir borçlar hukuku taahhüdü olması niteliğiyle muhatap 

bankanın, çek hamilleri lehine sağladığı bir garanti olması ve bu bağlamda çekin 

itibarını artırdığı ortadadır. 

Bir borçlar hukuku taahhüdü olarak teyit, hukuki temelini BK m. 110’da 

düzenlenen başkasının fiilini taahhüt kurumunda bulduğu düşüncesi akla gelebilir. 

Buna mukabil çekin teyidinin bazı noktalarda başkasının fiilini taahhüt kurumundan 

ayrıldığı görülmektedir
254

. 

BK m. 110/1 hükmü şöyle demektedir: 

“Bir üçüncü şahsın fiilini başkasına taahhüt eden kimse bu üçüncü şahıs 

tarafından taahhüdün ifa edilmemesi halinde zarar ve ziyan tediyesine mecburdur.” 

Bu hükmü, çekin teyidiyle kıyasladığımızda görüleceği üzere muhatap banka, 

üçüncü şahsın (keşidecinin) fiilini hamile taahhüt etmektedir. Ancak teyitte, 

başkasının fiilini taahhütten farklı olarak, garanti verilen rizikonun gerçekleşmesi 
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 Bu hususta garanti sözleşmesi kapsamında yapmış olduğumuz inceleme için bkz. yuk. III-E no’lu 

başlık. 
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durumunda muhatap banka, zarar ve ziyanı karşılamakla değil; çek bedelini 

ödemekle yükümlü olacaktır. 

BK m. 110/1 düzenlemesi ile teyidin en önemli farkı ise garantiyi veren 

bankanın, bu garantiyi hamile vermekle beraber; bunu hamilin icabı üzerine değil; 

keşidecinin icabı üzerine vermesidir. Bu konuda ayrıntılı açıklama daha sonra 

yapılacağı için burada sadece teyidin, keşidecinin isteği üzerine yapılabileceğini 

belirtmekle yetiniyoruz. 

Hükmün ikinci fıkrası ise, çekin teyidiyle örtüşmektedir. Zira muhatap banka, 

bu taahhüdünü (ayrıntısına daha sonra değinecek olmakla beraber burada kısaca 

belirtmek gerekirse) ibraz süresiyle sınırlı olacak şekilde vermektedir. Bilindiği üzere 

ibraz süresi geçirildikten sonra ise muhatap banka, çeki ödeyip ödememekte 

serbesttir (TTK m. 711/2)
255

. BK’da yer alan düzenlemeden farklı olarak tarafların 

bu hususu ayrıca kararlaştırması gerekmemektedir. 

Bununla beraber, çekin teyidinin hukuki niteliği açısından incelenmesi 

gereken bir diğer hüküm BK m. 111 hükmüdür. Zira kanaatimizce çekin teyidinin 

hukuki niteliği, BK m. 111 hükmüne dayanmaktadır. “Başkası lehine şart”
256

 

kurumunu düzenleyen BK m. 111 hükmü şöyle demektedir: 

“Kendi namına akit yapan bir kimse, üçüncü bir şahıs lehine bir borç şart 

etmiş ise, o borcun ifasını talebetmek hakkını haizdir. 

Üçüncü şahıs veya o borçta üçüncü şahsa halef olanlar dahi, iki tarafın 

niyetine veya örf ve adete tevafuk ettiği takdirde, borcun ifasını şahsen 

talebedebilirler. 

                                                           
255

 İbraz süresinin geçirilmesinin diğer sonuçlarına ilişkin olarak inc. Kendigelen, Çek, s. 221-222. 

Aksi yönde bkz. Selçuk, Rıza Nurettin, a.g.e.,s. 20. 
256

 Hükmün başlığı “Başkası Lehine Şart” olmakla birlikte bu düzenleme doktrinde “Üçüncü Kişi 

Yararına Sözleşme” olarak isimlendirilmektedir (Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 818). 6098 sayılı “Türk 

Borçlar Kanunu”nun 129. vd  maddelerinde düzenlenen bu kurum, anılan düzenlemede “Üçüncü Kişi 

Yararına Sözleşme” alt başlığı altında yer almaktadır. Bununla beraber 6098 sayılı kanun, anılan 

kurum bakımından yürürlükteki 818 sayılı BK’dan farklı bir düzenleme ihtiva etmemektedir. Bu 

konuda bkz. Öz, M. Turgut, Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği BaĢlıca DeğiĢiklikler ve 

Yenilikler, İstanbul, 2011, s. 14 vd. 
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Bu takdirde üçüncü şahıs veya onu istihlâf edenler bu hakkı kullanmak 

istediklerini borçluya beyan ettiklerinden itibaren alacaklının borçluyu ibraya hakkı 

kalmaz.” 

Üçüncü kişi yararına sözleşme, üçlü bir ilişkidir. Üçüncü kişi lehine hüküm 

koyduran taraf “vaad ettiren”, üçüncü kişiye ifada bulunmayı taahhüt eden taraf 

“vaad eden” ve kendisine ifada bulunulacak üçüncü kişi de “lehdar” olarak 

adlandırılmaktadır
257

. 

Çekin teyidinin işleyişinde de -ana hatlarıyla belirtecek olursak- (kural 

olarak) keşideci, çekin teyit edilmesi talebiyle muhatap bankaya başvurur. Muhatap, 

da, çek karşılığının mevcut olduğunu ve meşru hamilin çeki süresinde ibraz etmesi 

halinde bu karşılığın ödeneceğini taahhüt eder. 

Şu halde, teyit –esas itibarıyla- keşideci ve muhatap banka arasında akdedilen 

bir sözleşmeden ibarettir. Bununla birlikte anılan sözleşmeden, keşideci değil; fakat 

teyit edilen çekin meşru hamili yararlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle, keşideci vaad 

ettiren; muhatap banka vaad eden ve çekin meşru hamili de, lehdardır. 

Çekin tedavül görmesi halinde hamilin değişebileceğine şüphe 

bulunmamaktadır. Ancak bu durum çekin teyidinin, üçüncü kişi yararına sözleşme 

olarak nitelendirilmesini önlemeyecektir. Zira üçüncü kişi yararına sözleşmede, 

lehdarın belirlenebilir olması yeterlidir
258

. Kaldı ki, BK m. 111/2 hükmü de bu 

hususu sarih bir biçimde düzenlemektedir. Zira madde hükmünde belirtilen “iki 

tarafın (keşideci ve muhatap banka) niyeti” de, çekin her meşru hamiline ödenmesi 

yönündedir. 

Buna karşılık çekin teyidini kural olarak keşideci talep edebilse de, istisnai 

durumlarda hamilin de çekin teyidini talep etmesi mümkündür
259

. Oysa üçüncü kişi 

yararına bir sözleşmenin kurulmasında üçüncü kişinin/lehdarın rolü 
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 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 818-819. 
258

 Oğuzman/Öz, a.e., s. 829. Meşru hamilin belirlenmesi açısından bkz. Kaya 

(Ülgen/Helvacı/Kendigelen), a.g.e., s. 142-143, N. 197 vd. 
259

 Bkz. aşa. IV-B-1 no’lu başlık. 
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bulunmamaktadır
260

. Ancak burada da üçüncü kişi yararına sözleşme mevcuttur. Zira 

çeki teyit ettiren kişi çekin hamili olsa dahi, çekin tedavül yeteneğini haiz olması ve 

meşru hamilin de değişebilecek olması nedeniyle hamilin değişmesi mümkün 

olduğundan ortada üçüncü kişi yararına bir sözleşme mevcuttur. Bir diğer ifadeyle 

çeki ödeme için ibraz eden hamilin aynı zamanda çeki teyit ettiren kişi olması 

halinde
261

 dahi çekin teyidinin hukuki niteliğinin üçüncü kişi yararına sözleşme 

olduğu durumunda bir değişiklik olmayacaktır. 

B. TEYĠTLĠ ÇEKĠN ĠġLEYĠġĠ 

1. ÇEKĠN TEYĠDĠNĠ KĠMĠN/KĠMLERĠN TALEP 

EDEBĠLECEĞĠ 

a. KURAL: KEġĠDECĠ 

Çeke teyit veren banka, çekle işleyen hesapta karşılığın mevcut olduğunu ve 

bu karşılığı hamil lehine bloke bir hesaba aktarmayı taahhüt etmektedir. Burada 

tartışılması gereken sorun, bunu kimin talep edebileceği; ya da muhatap bankanın bu 

“garantiyi” –pratikte pek mümkün olmamakla birlikte teoride de olsa- kendiliğinden 

verip veremeyeceğidir. 

Yukarıda
262

 incelemiş olduğumuz gibi çek keşidesi söz konusu olduğunda 

keşideci ve muhatap arasında bir çek anlaşması vardır ve bir de çekle işleyen hesapta 

karşılık. Bunlar, çek keşidesinin ön şartlarındandır
263

. Burada çekle işleyen hesap, 

muhatap banka nezdinde olmakla beraber, keşideci adına işleyen bir hesaptır. Bu 

bağlamda bu hesaptaki meblağ (ve dolayısıyla karşılık) da keşideciye aittir. 

Belirtmiş olduğumuz üzere çeke teyit veren muhatap banka, teyit edilen çek 

karşılığını keşidecinin çekle işleyen hesabından alarak, hamil lehine, bloke bir 

                                                           
260

 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 828. 
261

 5941 sayılı ÇekK’nın yürürlüğe girmesinden evvel bu duruma uygulama rastlanılması pek olağan 

olmamakla beraber anılan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından hamilin de çeki teyit 

ettirmesine uygulamada daha sık rastlanabileceğini belirtelim. Bu konuda detaylı inceleme için bkz. 

aşa. IV-B-1-b no’lu başlık. 
262

 Bkz. yuk. II-A-3-b no’lu başlık. 
263

 Kendigelen, Çek, s. 53 vd. 
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hesaba aktarma yükümlülüğü altındadır
264

. Başka bir ifadeyle muhatap banka, 

keşidecinin hesabında yer alan meblağı, keşideciye ait olmayan bir hesaba 

aktarmakta; yani keşideciye ait çekle işleyen hesapta yer alan meblağ üzerinde 

tasarruf etmektedir. 

Oysa ki, tasarruf işlemlerinde tasarrufta bulunanın, hukukî muamele 

ehliyetine sahip olması gerekli ise de yeterli değildir; ayrıca tasarruf ettiği hakta 

tasarruf yetkisine de sahip olması gerekmektedir
265

. Tasarruf yetkisi ise hakkın 

sahibine; inceleme konumuz açısından somutlaştırarak söylemek gerekirse 

keşideciye aittir. 

Bu nedenle de keşidecinin talebi olmaksızın muhatap bankanın kendiliğinden 

böyle bir garanti vermesi mümkün değildir
266

. 

Aynı durum, hamil açısından da söz konusudur. Zira hamil de, çekle işleyen 

hesapta bulunan meblağın maliki olmadığı için tasarruf yetkisine (kural olarak) sahip 

değildir; bu nedenle de hamilin de çekin teyidi yönünde muhatap bankaya bir talepte 

bulunması fikri kabul edilemez
267

. 

Bununla beraber doktrinde, Fransız hukukunun etkisiyle (çekin tedavüle 

çıkarıldıktan sonra) hamilin de, muhatap bankaya çekin teyit edilmesi yönünde 

talepte bulunabileceği fikri ileri sürülmüştür
268

. Yargıtay’ın da bu yönde çeşitli 

kararları mevcuttur
269

. Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi hamilin, çekle işleyen 

                                                           
264

 Doktrinde ve uygulamada bu hususta genel olarak bir fikir birliği bulunmakla birlikte, kanunla açık 

olarak düzenleninceye kadar bankalar arasında varılacak bir Gentlemen’s agreement ile teyit usulünün 

belirlenmesi ile muhtemel ihtilafların önleneceği konusunda bkz. Karayalçın, a.g.e., s. 214, Abaç, 

a.g.m., s. 142-143. 
265

 Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 210, Tekinay, Selâhattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Halûk/Altop, 

Atillâ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 1993, s. 46-47, Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, 

EĢya, s. 588. 
266

 Şüphesiz ki muhatap banka ve hamil arasında, borçlar hukukunda hakim olan sözleşme serbestisi 

çerçevesinde kabul manasına gelmemek kaydıyla akdedilecek bir sözleşmeyle muhatap bankanın 

garanti vermesi mümkündür. Ancak bu durumda o garantinin, çekin teyidi olarak adlandırılması 

mümkün değildir. Zira çekin teyidi ile muhatap banka, çek bedelini keşidecinin hesabından çıkartarak 

hamil lehine bloke bir hesaba aktarma yükümlülüğü altına girmektedir. 
267

 Aynı yönde bkz. Kendigelen, Çek, s. 385, Domaniç, TTK ġerhi, s. 585, Tekil, M., a.g.e., s. 110 

vd. 
268

 Öztan, a.g.e., s. 1133, Pulaşlı, a.g.e., s. 177, Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 82. 
269

 Yargıtay 11. HD, 10.10.1970 T., 2786 E., 3143 K. sayılı kararı (Pulaşlı, a.g.e., s. 177, dp. 511). 
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hesap üzerinde tasarruf yetkisini haiz olmaması nedeniyle bu görüşe katılmadığımızı 

belirtelim. 

Üstelik çek hamilinin, çeki ibraz ederek muhatap bankadan ödeme talep etme 

imkanı varken çeki teyit etmesini talep etmesi de hayatın olağan akışına pek uygun 

düşmemektedir. Bu nedenle hamilin, muhatap bankadan çekin teyidini talep 

edebilme hakkının olup olmadığı tartışması, daha ziyade teorik bir zeminde 

kalmaktadır. Bununla birlikte –sadece teorik bir önemi de haiz olsa- hamilin, 

muhatap bankadan çekin teyidini talep edebileceği yönündeki görüşe iştirak 

etmediğimizi tekrar hatırlatalım. Fakat, hamilin çekin teyidini talep etmekte bir 

menfaatinin bulunmadığı fikri, çekin bir kredi aracı haline getirilmiş olması gerçeği 

karşısında, geçerliliğini kaybetmektedir. 

b. ĠSTĠSNA: KARġILIĞIN DEVRĠ 

Yukarıda
270

 belirtmiş olduğumuz üzere, çekin teyidinin hamil tarafından da 

istenebileceği fikrini savunan yazarlar, Fransız hukukundan etkilenmektedirler. 

Nitekim Fransız hukukunda, Türk hukukundan farklı olarak, CYK Ek II m. 6’da 

verilmiş olan yetki kullanılarak çeklerin vizesi ve teyidi, kanunen düzenlenmiş ve 

Fransız hukuk sisteminde çekin keşidesi ve lehtara teslimi ile birlikte karşılığın da 

devredileceği hüküm altına alınmıştır
271

. 

Türk hukukunda ise karşılık, keşideci tarafından muhatap üzerine çek keşide 

edilip bu çekin hamile (lehtara) verilmesiyle lehtara intikal etmemektedir
272

. Bu 

husus, poliçelere ilişkin olarak TTK m. 645’te düzenlenmiştir. TTK m. 645 hükmü 

şöyle demektedir: 

“Keşideci hakkında iflâs açılmasıyle beraber, poliçe karşılığının veya 

keşidecinin muhatap hesabına matlup olarak geçirdiği diğer paraların geri verilmesi 

hususunda keşidecinin muhataba karşı poliçe münasebetinden başka bir hukuk 

münasebetinden dolayı haiz olduğu talep hakkı poliçe hâmiline geçmiş olur. 

                                                           
270

 Bkz. yuk. IV-B-1-a no’lu başlık. 
271

 Kendigelen, Çek, s. 386, Tekil, M., a.g.e., s. 110-111, Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 228, N. 384. 
272

 Ülgen (Helvacı, Kendigelen,Kaya), a.g.e., s. 97, N. 81, Poroy/Tekinalp, a.e., s. 229, N. 385. 
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Keşideci, karşılık münasebetinden dolayı haiz olduğu haklarını devrettiğini 

poliçede beyan etmiş olursa sözü geçen haklar, poliçe, hâmili kim ise ona ait olur. 

Muhatap, iflâsın açıldığı ilân veya kendisine devir keyfiyeti ihbar edildikten 

sonra yalnız poliçenin iadesi mukabilinde usulü dairesinde hakkını ispat eden hâmile 

karşı ödemede bulunabilir.” 

Karşılığın devrine ilişkin TTK m. 645 hükmü, TTK m. 730/1 b. 15 

hükmünün atfı nedeniyle çekler açısından da uygulama alanı bulacaktır. 

Hükmün incelenmesinden anlaşılacağı üzere Türk hukukunda karşılık, kural 

olarak, çekin keşidesi ve lehtara teslimiyle beraber lehtara geçmemektedir. Ancak bu 

durumun iki istisnası bulunmaktadır: Keşidecinin iflası
273

 ve karşılığın iradî devri. 

Her iki durumda da karşılık artık hamile intikal edeceği için hamil, bu karşılık 

üzerinde tasarrufta bulunabilecek duruma gelecektir. Bir diğer ifadeyle hamil artık, 

çekle işleyen hesapta bulunan meblağ (karşılık) üzerinde tasarruf yetkisine sahip 

olacaktır. Bu nedenle de anılan meblağın söz konusu hesaptan çıkarılarak bloke bir 

hesaba aktarılmasını; yani çekin teyidini talep edebilmesi de mümkün olacaktır. 

Burada tekrar hatırlatalım ki, çeki bankaya ibraz ederek ödeme isteyebilecek olan 

hamilin, ödeme talep etmeyerek çekin teyidini talep etmesi, hayatın olağan akışına 

pek de uygun düşmemekle birlikte, çekin kredi aracı haline getirilmesi gerçeği 

karşısında hamilin teyit talep etmekte menfaatinin bulunduğunu kabul etmek 

gerekmektedir (karş. ÇekK Geç. m. 1/5, m. 3/son). 

Karşılığın iradî olarak devri durumunda karşılığın devrine ilişkin kayıtla 

birlikte çeki devralan kimselerin de, çeki devraldıkları anda muhatap banka 

nezdindeki karşılığı devraldıkları sonucuna varılması gerektiğini ayrıca belirtelim
274

. 
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 Bu durum, İİK m. 191 hükmünün doğal bir sonucudur. İflasın, müflisin tasarruf yetkisine etkisi 

konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder, Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 

Ankara, 2007, s. 517 vd. 
274

 Kendigelen, Çek, s. 328. 
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2. TEYĠDĠN GEÇERLĠLĠK ġARTLARI (TEYĠDĠN ġEKLĠ) 

a. GENEL OLARAK 

Teyitli çek, deyim yerindeyse “adı üzerinde”, niteliği itibarıyla bir kambiyo 

senedi; bir çektir. Kanunda düzenlenmemiş olması, teyitli çekin çek olma vasfını 

ortadan kaldırmaz. Zira teyit, temelini borçlar hukukunda bulan; çekin itibarını 

artırmaya yönelik olan ve muhatap bankaca verilen bir “garanti” niteliğindedir. 

Bu açıdan teyitli çeke de, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, çeke dair 

hükümler uygulanacaktır. Bu bağlamda teyitli bir çekten bahsedebilmek için her 

şeyden önce bir çekten bahsedebilmesi gerekmektedir. Nitekim ortada çek vasfını 

haiz bir senedin bulunmaması durumunda teyitli çekten söz edilebilmesi de mümkün 

olamayacaktır. 

İncelememizin başlarında
275

 çek kavramına, çekin tarihi gelişimine; hukukî 

niteliğine; çek keşidesinde aktif ve pasif ehliyete, çek keşidesinin ön şartlarından 

olan karşılık ve çek anlaşmasına ve çekin şekil şartlarına ilişkin olarak yaptığımız 

geniş açıklama hiç şüphesiz teyitli çekler açısından da geçerlidir. 

Bu nedenle anılan kısmı yinelemenin gereksiz olacağı kanaatinde 

olduğumuzu belirtip o kısımda yapmış olduğumuz açıklamaların teyitli çekler 

açısından da aynen geçerli olduğunu belirtmekle yetiniyoruz. Bir diğer ifadeyle 

teyitli çeklerin de, öncelikle “alelade” bir çekin taşıması gereken şekil şartlarını 

taşıması gerekmektedir. 

Bunula beraber bir çekin, teyitli çek olabilmesi için anılan unsurlar gerekli ise 

de hiç şüphesiz ki yeterli değildir. Şimdi bir çekin, teyitli çek olabilmesi için ayrıca 

özel olarak aranan şartları inceleyelim. 
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 Bkz. yuk. II-A no’lu başlık. 
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b. TEYĠTLĠ ÇEKTE ÖZEL OLARAK ARANAN ġARTLAR 

(1). TEYĠT BEYANI 

Teyit beyanı, çekin geçerlilik şartlarından birisi olmadığı için çekin kurucu 

unsurlarından biri de değildir
276

. Bununla birlikte teyitli bir çekten bahsedebilmek 

için öncelikle muhatap bankanın bir teyit beyanına ihtiyaç bulunmalıdır. 

Bu teyit beyanı, açık veya zımnî bir şekilde verilebilir. Açık teyit beyanında 

muhatap banka, çekin karşılığı olduğunu ve bu karşılığın hamil lehine bloke bir 

hesaba aktarıldığını taahhüt edecek bir beyanda bulunur. 

Doktrinde ve Yargıtay kararlarında bu tür beyanlara örnek olarak; “teyid 

edilmiştir”, “karşılığı mevcut ve hamil emrine amadedir”, “işbu çekin muhteviyatı 

olan yalnız ...TL hesapta bloke edilmiştir”, işbu çekin natık olduğu meblağ nezdinde 

mevcut olup bloke edilmiştir”, “bloke edilmiştir”, “işbu çek bedeli bloke edilmiştir” 

gibi beyanlar gösterilmiştir
277

. Hiç şüphesizdir ki bu beyanlar, örnek kabilinden 

belirtilmiştir. Bu nedenle muhatap bankanın çekin karşılığı olduğu ve bu karşılığı 

hamil lehine bloke ettiği anlamına gelecek şekilde yorumlanabilen çekin ön ya da 

arka yüzünde yer alan
278

 herhangi bir beyanı da teyit beyanı olarak kabul 

edilebilecektir. Çeklerde kabul müessesesi yasaklanmış olduğu için bankanın kabul 

ettiğine yönelik bir beyanının da (örn.; “kabul edilmiştir”) kanaatimizce, tahvil 

yoluyla, geçerli sayılması
279

; bu kapsamda örneğin; teyit olarak nitelendirilmesi 

mümkündür (karş. TTK m. 696). 
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 Teoman, YTH-1, s. 25. 
277

 Abaç, a.g.m., s. 141, Durgut, a.g.m., s. 995, Sungurtekin, a.g.m., s. 33, Tekil, M., a.g.e., s. 112, 

Kendigelen, Çek, s. 384, Yargıtay İİD, 18.11.1968 T., 11105 E., 10596 K. sayılı kararı, Yargıtay TD, 

10.10.1970 T., 2786 E., 3143 K. sayılı kararı (Kararlar için bkz. Kazancı ĠBB). 
278

 Kendigelen, Çek, s. 384. Teyit beyanının çek üzerinde yer alması gerekmektedir. Nitekim çek bir 

kambiyo senedi olduğu için; yani tedavüle özgülendiği için tedavül etmesi de doğal olarak 

beklenmektedir. Teyit beyanı, çek üzerinde yer almadığı takdirde keşidecinin teyit beyanını taşıyan 

belgeyi lehtara vermeme; ya da lehtarın (veya diğer cirantaların) senedi devralan kişilere vermeme 

ihtimali gündeme gelebilir. Teyit kurumu pozitif bir hükümle düzenleninceye veya bir gentlemen’s 

agreement yapılana kadar teyit beyanının çek üzerinde yer alması gerektiği görüşüne biz de 

katılıyoruz. 
279

 Bu hususta gündemde olan tartışmaya ilişkin değerlendirme, yine bu başlık altında aşağıdaki 

satırlarda yapılacağından şimdilik sadece kanaatimizi belirtmekle yetiniyoruz. 
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Burada dikkat edilmesi gereken husus, teyit beyanında muhatap bankanın 

hem çekin karşılığı olduğunu/olacağını hem de bu karşılığın hamil lehine bloke 

edildiğini; süresinde ibrazı halinde ödeneceğini beyan etmesinin gerektiğidir. Bu 

nedenle sadece çekin karşılığı olduğunu bildiren bir muhatap banka beyanının teyit 

beyanı olarak mütalaâ edilebilmesi mümkün değildir
280

. Bu tür beyanların ancak bir 

vize kaydı olarak nitelendirilmesi mümkün olabilecektir. Bu konuda detaylı 

açıklamayı ve söz konusu hukukî tartışmayı yukarıda
281

 yapmış olduğumuz için 

oraya atıf yapmakla yetiniyor ve burada yinelemekten kaçınıyoruz. 

Söz konusu teyit beyanının, ayrıca banka yetkililerince de imzalanmış olması 

gerekmektedir
282

. Teyit beyanını kapsar nitelikteki bu imzanın, muhatap bankanın 

yetkili memuruna ait olmaması durumunda ne olacağı ise belirttiğimiz gibi doktrinde 

tartışmalıdır. Kanaatimizce, teyit beyanı çek üzerinde yer alsa da TTK m. 730/1 b. 3 

atfı nedeniyle çeklerde de uygulama alanı bulacak TTK m. 590 hükmünün burada 

uygulanması ise söz konusu olamayacaktır. Anılan hüküm, hak senet birlikteliğinin 

bir uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır ve yetkisiz olduğu halde bir kimsenin 

temsilcisi sıfatıyla poliçeye (çeke) imzasını koyan kimsenin, poliçeden (çekten) 

dolayı bizzat sorumlu olacağını belirtmektedir. Bu bağlamda anılan hüküm, kambiyo 

taahhütleri söz konusu olduğunda uygulama kabiliyetini haiz bir hükümdür. Oysa 

bilindiği üzere teyit beyanı, bir kambiyo taahhüdü değildir; bir borçlar hukuku 

taahhüdüdür
283

. 

Bu nedenle ilk etapta, temsile ilişkin BK m. 32 vd. hükümlerinin uygulama 

alanı bulup bulamayacağı sorusu akla gelmektedir. Yetkisiz temsile ilişkin BK m. 38 

hükmü şöyle demektedir: 

                                                           
280

 Salt çekin karşılığının olduğunu belirten bir beyan teyit beyanı olarak kabul edilemezken, “teyit 
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“Bir kimse salâhiyeti olmadığı halde diğer bir şahıs namına bir akit yaptığı 

takdirde, bu şahıs bu akde icazet vermedikçe alacaklı veya borçlu olmaz. Diğer 

tarafın, temsil edilenin münasip bir müddet içinde o akde icazet verip vermiyeceğini 

beyan etmesini talebe hakkı vardır. Bu müddet zarfında icazet verilmediği halde, o 

kimse mülzem olmaz.” 

Yetkisiz temsilcinin yaptığı işleme icazet verilmemesinin sonucu ise BK m. 

39’da düzenlenmiştir. Anılan hükme göre TTK m. 590’dan farklı olarak yetkisiz 

temsilci, bizzat sorumlu tutulmayacaktır; bu durumda yetkisiz temsilci, tazminat 

ödemekle yükümlü olacaktır
284

. 

Bununla beraber BK m. 40 hükmü, “Şirket mümessil ve memurlarının ve 

tüccar vekillerinin salâhiyetleri hakkındaki hükümler mahfuzdur.” demek suretiyle 

hukukî niteliği bir anonim şirket olan banka temsilcisi ve memurlarının yetkisi 

hakkındaki hükümlerin saklı tutulduğunu hüküm altına almıştır. BK m. 32 vd 

hükümlerine nazaran özel hüküm niteliğinde olan bu hükümlerin öncelikle 

uygulanacağına şüphe duymamak gerekir. 

BK m. 453/1’de ticari vekil şu şekilde tanımlanmıştır: 

“Ticari vekil, ticari mümessil sıfatını haiz olmaksızın bir ticarethane veya 

fabrika veya ticari şekilde işletilen diğer bir müessese sahibi tarafından müessesenin 

bütün işleri veya muayyen bazı muameleleri için temsile memur edilen kimsedir.” 

Çeke teyit verecek olan banka da bir ticarethane olduğundan (TTK m. 12/1 b. 

8), banka memurları da bu bakımdan ticarî vekil konumundadır. Çeke teyit vermek 

ise, banka açısından olağan bir işlemdir
285

. BK m. 453/2 hükmü ile ticari vekilin –

açık bir yetki verilmedikçe- kambiyo taahhüdünde bulunamayacağı hüküm altına 

alınmış olmakla beraber çekin teyidinin bir kambiyo taahhüdü olmadığını; bir borçlar 

hukuku taahhüdünü olduğunu tekrar hatırlatalım. 

Çeke teyit kaydı vermek, banka açısından olağan bir işlem olduğu için teyit 

talebinde bulunan keşidecinin (ve istisnaî durumlarda hamilin) de banka 
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memurlarından hangisinin bu hususta yetkili olduğunu bilmesi hayatın olağan 

akışıyla bağdaşmadığı gibi, bu hususu bilmesi de kendisinden beklenebilecek bir 

husus –kural olarak- değildir. 

29.06.1956 yılında 6763 sayılı Yasa’nın 41. maddesi ile BK m. 453’e eklenen 

f. 3 hükmü, şöyle bir düzenleme getirmektedir: 

“Mağaza içinde müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri bir yerde ve kolayca 

okuyabilecekleri bir şekilde aksi ilân edilmiş olmadıkça, toptan, yarı toptan veya 

perakende satış mağazalarının memur veya müstahdemleri, o mağazanın mütat satış 

muamelelerinin hepsini yapmaya, salâhiyetli oldukları muameleler hakkındaki 

faturaları imzalamaya, bu mutad muamelelerden doğan borçların yerine 

getirilmesine veya bunların hiç veyahut gereği gibi yerine getirilmemiş olmasına 

ilişkin ihtar veya diğer beyanları işletme sahibi adına yapmaya, bu mahiyetteki ihtar 

ve diğer beyanları ve hususiyle mutad muamele dolayısiyle teslim edilmiş olan 

mallara ilişkin ayıp ihbarlarını mağaza sahibi adına kabule salâhiyetli sayılırlar; şu 

kadar ki, kendilerine yazı ile salâhiyet verilmiş olmadıkça mağaza dışında ve kasa 

memurları tâyin edilmiş ise, mağaza içinde mal parasını isteyip alamazlar.” 

Anılan hüküm görüldüğü üzere, mağaza satış görevlilerinin yetkilerini 

düzenlemektedir; yani bankaları ve çekin teyidini doğrudan düzenlememektedir; 

ancak bununla beraber ticarî vekil kullanılması yoluyla yaratılmış olan hukukî 

görünüşün korunmasını gerektiğini göstermesi açısından yerinde bir hükümdür
286

. 

Yaratılan hukuki görünüşe itimat ederek işlem yapan iyi niyetli kimsenin ise 

bu iyi niyetinin korunması gerektiği doktrinde kabul edilmektedir
287

. Bu nedenle 

yaratılan hukuki görünüşe inanmakta haklı olan iyi niyetli kimsenin bu iyi niyeti 

korunacak; dolayısıyla banka yetkililerince değil; fakat yaratılan hukuki görünüş 

çerçevesinde yetkili oldukları izlenimi uyandıran banka görevlilerinin imzaladığı 

teyit beyanı da muhatap bankayı, teyitten dolayı sorumlu tutmak için yeterli 

olacaktır. 
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Teyit beyanı, açık şekilde verilebileceği gibi; çekin açıkça “teyit edildiği”, 

“bloke edildiği” vb. beyanlar kullanılmaksızın da verilebilir. Bu açıdan çekin ön 

yüzünde yer alan imzanın teyit olarak mütalaâ edilebileceği görüşüne biz de 

katılmaktayız
288

. Nitekim poliçelere ilişkin TTK m. 607/1 c. 2, “Muhatabın poliçenin 

yüz tarafına yalnız imzasını koyması, kabul hükmündedir.” demektedir. Oysa 

bilindiği üzere TTK m. 696 hükmü, çeklerde kabulü yasaklamaktadır. Dahası, 

poliçeye ilişkin hükümlerden hangilerinin çeklere de uygulanacağını gösteren TTK 

m. 730 hükmünde TTK m. 607 hükmü yer almamaktadır. 

Bu da göstermektedir ki çekin ön yüzünde yer alan muhatabın salt imzası, bir 

kabul şerhini ihtiva etmediğinden TTK m. 696 hükmü çerçevesinde “yazılmamış” 

sayılamaz. Ne var ki, kabul hükmünde olabilmesi de mümkün değildir. Muhatap 

bankanın çekin ön yüzüne koymuş olduğu imzanın da hükümsüz sayılması gibi bir 

durum söz konusu olamaz. Bu nedenle anılan imzanın, muhatap bankanın çek hamili 

lehine bir garanti vermiş olduğu şeklinde; bu bağlamda çeki teyit ettiği şeklinde 

yorumlanmasının mümkün olduğu kanaatindeyiz. 

Nitekim çekin vize ve teyidinin kanun hükmüyle düzenlendiği Fransa’da da 

28.02.1941 tarihli “Çeklerde Sertifikasyon Kanunu”nun ilgili maddesi: “Aksine 

hüküm olsa bile keşidecinin emrinde provizyonu olan her çeki muhatap, keşideci 

veya hamilin talebi üzerine teyit etmeğe mecburdur. Teyitli çekin provizyonu ibraz 

müddeti sonuna kadar muhatabın mesuliyeti altında hamil lehine bloke kalır. 

Muhatabın çekin yüz tarafına imza atması teyit sayılır. Teyit (talebi) ancak provizyon 

kâfi olmadığı takdirde ret edilir.” demektedir
289

. 

Bu şekilde çekin ön yüzünde yer alan muhatabın salt imzasına bile bir sonuç 

bağlanırken kabul şerhine ilişkin bir beyanına, hukuken herhangi bir anlam 

yüklenmemesi her şeyden önce mantık kurallarıyla bağdaşmamaktadır. Buna karşılık 

doktrinde genel olarak savunulan görüş uyarınca TTK m. 696’da yer alan 

“yazılmamış sayılır ibaresi “yok hükmünde” olarak yorumlanmakta; bu nedenle de 
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yok sayılan bir hususa tahvil yoluyla herhangi bir sonuç bağlanmasının mümkün 

olmadığı savunulmaktadır
290

. 

Aynı sonuca, çekin arka yüzünde yer alan muhatap bankanın imzası açısından 

da varılabileceği kanaatindeyiz. Nitekim çekin arka yüzünde yer alan imza, TTK m. 

595/2 hükmü uyarınca ciro hükmündedir. TTK m. 730/1 b. 4 hükmü uyarınca TTK 

m. 595 hükmü, çeke uygulanacak hükümler arasındadır. Buna karşılık kabul 

yasağının dolanılması manasına geleceği için TTK m. 701/2 hükmüyle muhatabın 

cirosuna hukuken cevaz verilmemiş; muhatabın cirosunun “batıl” olduğu 

belirtilmiştir. Batıl olan bir hususun ise tahvil yoluyla ayakta tutulmasına bir engel 

bulunmamaktadır
291

. 

Bununla birlikte keşidecinin talebi olmaksızın (istisnaî durumlar saklı kalmak 

üzere) çekin teyidi mümkün olmadığından muhatap banka, ister açık bir teyit 

beyanında bulunsun isterse de zımnen çekin ön ya da arka yüzünü imzalamış olsun 

ispat hukuku bakımından kolaylık sağlaması bağlamında keşidecinin yazılı icabını 

alması kanaatimizce yerinde olacaktır. 

(2). TEYĠT TARĠHĠ 

Bilindiği üzere çekin teyidi, Türk hukukunda pozitif normlarla düzenlenmiş 

bir kurum değildir. Bu nedenle de teyitli çekin şartları açısından BK’da öngörülen 

şekil serbestisinin uygulanması gerekmektedir
292

. 

Buna karşılık, uygulamada teyit tarihinin teyit şerhine eklenmiş olması, 

teyidin geçerliliğine ilişkin bir şart olarak aranmaktadır
293

. Yargıtay’ın da aynı yönde 

kararı bulunmaktadır. Anılan kararda Yüksek Mahkeme şöyle demektedir: 

“Lehtar veya hamilin muhatap banka hakkında kambiyo senetlerine özgü 

yolla takip yapması mümkün olmadığından, itirazın kabulüne karar verilmek 

gerekirken, reddine karar verilmesi isabetsizdir. 
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Kabule göre de, çekin muhatap banka tarafından teyidinde ve bankaya 

ibrazında tarih bulunmadığından, çek bedelinden dolayı sorumlu olup 

olamayacağının yargılamayı gerektirdiği, uyuşmazlığın dar yetkili mercide 

çözümlenemeyeceğinin gözetilmemesi de isabetsizdir.”
294

 

Kanaatimizce doktrinde ve anılan kararda ileri sürülen bu görüş, isabetli 

değildir. Nitekim teyit tarihinin teyit şerhinde yer almasının bir geçerlilik şartı olarak 

aranması, az evvel de belirtmiş olduğumuz üzere, borçlar hukukunda hakim olan 

prensiplerden şekil serbestisi prensibine uymamaktadır. Dahası BK m. 11/1’in açık 

hükmü uyarınca “Akdin sıhhati, kanunda sarahat olmadıkça hiç bir şekle tabi 

değildir.” Bilindiği üzere de çekin teyidi Türk hukukunda kanun hükmüyle 

düzenlenmiş değildir. Bu bağlamda bankalarca varılan bir Gentlemen’s agreement da 

sorunun çözümünde rol oynamayacaktır. 

Bu nedenle teyit tarihinin, çekin teyidinin geçerlilik şartı olarak aranması, 

kanun hükmüne aykırıdır. Bir diğer ifadeyle teyit şerhinde veya teyit manasına 

gelecek şekilde atılmış olan muhatap bankanın imzasında teyit tarihinin yer almamış 

olması çekin teyidinin geçersiz olduğu sonucunu doğurmayacaktır. 

Kanaatimce burada sorunun çözümünde, TTK’da ciroya ilişkin olarak 

getirilen düzenlemeye paralel bir çözüm tarzının benimsenmesi isabetli olacaktır. Bu 

açıdan TTK m. 705 hükmünü esas almak gerekir. TTK m. 705/2 hükmü şöyle 

demektedir: 

“Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro, protesto veya aynı mahiyette bir 

tespitin icrasından veya ibraz müddetinin geçmesinden önce yapılmış sayılır.” 

Bu hükümden yola çıkarak çekin teyidinde teyit tarihinin yer almaması 

açısından söyleyebiliriz ki; teyit tarihi yer almasa dahi çekin teyidi geçerli kabul 

edilmelidir
295

. Ancak bu hususun aksinin ispatlanabilmesi şüphesiz ki mümkündür. 

Aksi ispatlanıncaya kadar ise teyit, ibraz süresinin geçirilmesinden önce yapılmış 
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sayılmalıdır. Aksini iddia edenin ise bu iddiasını ispatla yükümlü olması 

gerekmektedir. Bu çözüm tarzı ise hem MK m. 3’te ifade olunan iyi niyet karinesine 

hem de MK m. 6’da ifade olunan genel ispat yükü kuralına uygun olacaktır. 

Yüksek Mahkeme’nin belirtilen kararının da kanaatimizce bu şekilde 

anlaşılması gerekmektedir. Zira anılan kararda teyit tarihini ihtiva etmeyen bir teyit 

şerhinin açıkça geçersiz olacağı söylenmemiş; sadece teyit tarihinin yer almaması 

nedeniyle muhatap bankanın teyit nedeniyle sorumlu olup olmadığının yargılamayı 

gerektiren bir husus olduğu belirtilmiştir. Özetle tarih içermeyen bir teyit beyanının, 

ibraz süresi içerisinde yapıldığının kabulü gerekmektedir. 

(3). KISMÎ TEYĠDĠN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI 

Yukarıda
296

 karşılık bahsi kısmında yapmış olduğumuz açıklamalar 

hatırlanacak olursa karşılığın, çekin keşide edildiği anda mevcut olması gerekli 

değildir. Önemli olan karşılığın, çekin ibrazı anında mevcut olmasıdır. 

Yine hatırlanacak olursa istisnaî durumlar hariç olmak üzere çekin teyidini 

talep edebilecek olan kişi de çekin keşidecisidir. Keşideci, çeki keşide eder ve 

muhatap bankaya teyit ettirir, akabinde de lehtara teslim eder. Karşılığın çekin 

keşidesi anında mevcut olmasının zorunlu olmaması nedeniyle de muhatap bankanın 

karşılığı hiç bulunmayan ya da kısmen bulunan bir çeki teyit etmesi de ihtimal 

dahilindedir. 

Bununla beraber unutulmamalıdır ki muhatap banka, çeki teyit etmekle çekin 

karşılığı olduğunu ve bu karşılığın hamil lehine bloke edildiğini taahhüt etmektedir. 

Bu nedenle çekin kısmî karşılığı bulunmasına rağmen bu durumu teyit şerhinde 

belirtmeksizin çeki teyit eden banka, çek bedelinin tamamını teyit etmiş sayılacaktır. 

Çekin teyidi kurumunu kanun hükmüyle düzenleyen Fransa’da 28.02.1941 

tarihli “Çeklerde Sertifikasyon Kanunu”nun ilgili maddesi: “Aksine hüküm olsa bile 

keşidecinin emrinde provizyonu olan her çeki muhatap, keşideci veya hamilin talebi 

üzerine teyit etmeğe mecburdur. Teyitli çekin provizyonu ibraz müddeti sonuna kadar 
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muhatabın mesuliyeti altında hamil lehine bloke kalır. Muhatabın çekin yüz tarafına 

imza atması teyit sayılır. Teyit (talebi) ancak provizyon kâfi olmadığı takdirde ret 

edilir.” demektedir. İlk bakışta, bu hükmün son cümlesinden, muhatap bankanın 

karşılığı tam olarak bulunmayan bir çeke yönelik teyit talebini reddetmesi gerektiği 

yönünde bir anlam çıkarmak mümkün olsa da kanaatimizce bu, yerinde bir yorum 

olmayacaktır. Nitekim hükmün ilk cümlesinde karşılığı tam olarak bulunan bir çeki 

teyit etme zorunluluğundan bahsedilmektedir
297

. Bu ifadenin mefhum-u 

muhalifinden, karşılığı tam olarak bulunmayan bir çeki teyit edip etmemekte 

muhatap bankanın serbest olduğudur; hükmün son cümlesi de bu yorum tarzının 

aksini söylememektedir. Dahası, bu yorum tarzı borçlar hukukunda hakim olan 

sözleşme serbestisine de uygundur. 

Teyit beyanında karşılığı kısmen bulunan bir çek bedelinin ne kadarına teyit 

verdiğini belirtmeyen banka, çek bedelinin tamamına teyit vermiş sayılır. Başka bir 

ifadeyle çek bedelinin ne kadarlık kısmına ilişkin teyit verdiğini belirten bankanın 

teyitten ötürü sorumluluğu da bu miktarla sınırlı olacaktır. 

3. TEYĠDĠN GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ 

Çekin bir ödeme aracı olduğunu
298

; bu nedenle çekte teknik manada bir vade 

öngörülmediğini; çekte ibraz sürelerinin bulunduğunu incelememizin muhtelif 

yerlerinde belirtmiştik. 

Anılan ibraz sürelerinin, çekin keşide tarihini; keşide yerini; ödeme yerini 

değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabileceğini de muhtelif yerlerde söylemiş 

bulunmaktayız. Ne var ki bu durum, çeklerde bir vade olduğu manasına 

gelmemektedir; çeklerde ibraz süresi söz konusudur. 
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Cezaî Hüküm ve Sonuçları, T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Çek Hukukunun Güncel Sorunları (4 

Ocak 2002), İstanbul, 2002, s. 82. 
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Çekin teyidinin geçerlilik süresinin, daha da açık bir ifadeyle muhatap 

bankanın çek karşılığını hamil lehine bloke etmekle yükümlü olduğu sürenin teyit 

edilen ibraz süresiyle sınırlı olduğu konusunda doktrinde fikir birliği söz 

konusudur
299

. 

Yargıtay’ın da bu hususta çeşitli kararları bulunmaktadır. Yargıtay, bu 

kararlarından birinde aynen: 

“...Çeki teyit eden muhatap banka, ibraz süresi içinde çek bedelini bloke 

etmek ve başvuru olduğunda çek bedelini ödemekle yükümlüdür.” 

demek suretiyle doktrinde fikir birliğine varılmış olan bu hususun, uygulamada da 

kabul edildiğini ortaya koymaktadır
300

. 

 Çekin teyidinin kanun hükmüyle düzenlendiği Fransa’da da mezkur hükümde 

aynen “Teyitli çekin provizyonu ibraz müddeti sonuna kadar muhatabın mesuliyeti 

altında hamil lehine bloke kalır.” demek suretiyle çekin teyidinin ibraz süresinin 

sonuna kadar hüküm ifade edeceği düzenlenmiştir. 

 Biz de, gerek doktrinde gerek uygulamada tartışmasızca kabul edilen bu 

hususa katılmaktayız. Gerçekten de çekin teyidi ibraz süresinin sonuna kadar hüküm 

ifade edecektir. Nitekim TTK m. 711/2 hükmü uyarınca “Çekten cayılmamışsa, 

muhatap, ibraz müddetinin geçmesinden sonra dahi çeki ödiyebilir.”
301

 Bu da 

muhatap bankanın, ibraz süresi geçirilmesinden sonra ibrazı halinde çeki ödeyip 

ödememekte serbest olduğunu ortaya koymaktadır. Zira aksi tutum, yani ibraz süresi 

                                                           
299

 Kendigelen, Çek, s. 387, Durgut, a.g.m., s. 997, Tekil, M., a.g.e., s. 112, Özakman, a.g.m., s. 32, 

Sungurtekin, a.g.m., s. 33, Abaç, a.g.m., s. 142, Karayalçın, a.g.e., s. 167. 
300

 Yargıtay 12. HD, 11.02.1992 T., 214 E., 110 K. sayılı kararı (Kendigelen, Çek, s. 387). 
301

 Çekten cayma açısından çekin teyit edilmiş olup olmaması herhangi bir önemi haiz değildir. 

Nitekim keşideci, TTK m. 711/1 uyarınca ancak ibraz süresinin geçirilmesinden sonra çekten 

cayabilir. Bilindiği üzere teyit de sadece ibraz süresi içinde bir anlam ifade etmektedir. Bu hususta 

ayrıntılı bilgi için bkz. Aker, Yeşim, Çekten Cayma ve Ödeme Yasağı, İstanbul, 2008, s. 192 vd. 

Buna karşılık çekin ziyaı ve iptali yönünden aynı sonuca varılmamalıdır. TTK m. 730/1 b. 20 

hükmünün atfı nedeniyle poliçelere ilişkin olan TTK m. 669 hükmü, çekler açısından da uygulama 

alanı bulacaktır. Anılan hükmün ilk fıkrası şöyle demektedir: “Rızası olmaksızın poliçe elinden çıkan 

kimse, ödeme yerindeki mahkemeden, muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir.” Bu 

durumda muhatap banka, çeki teyit etmiş olsa dahi mahkemeden verilmiş olan bir ödemeden men 

kararı karşısında artık çeki ödememelidir; aksi durum, muhatap bankanın sorumluluğunu 

doğuracaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Esenkar, Burhanettin, Çekin Ziyaı Özellikle 

Çalınma Hali, Ankara, 2007, s. 43 vd. Aynı yönde bkz. Yargıtay 11. HD, 08.02.2001 T., 185 E., 955 

K. sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 113). (Ayrıca karş. TTK m. 711/3). 
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geçirildikten sonra dahi muhatabın teyit nedeniyle sorumlu tutulması, çekin hukukî 

niteliğiyle de bağdaşmamaktadır. 

 C. KARġILIĞI BULUNMAYAN ÇEKE TEYĠT VERĠLMESĠ 

 Yukarıda 
302

 belirtmiş olduğumuz üzere çekin karşılığının bulunması, çekin 

keşidesi anında gerekli değildir; önemli olan çekin karşılığının, çekin ibrazı anında 

mevcut bulunmasıdır. Karşılığı bulunmayan bir çeki ödeyen muhatap banka, bu 

manada keşideci olan müşterisine bir kredi kullandırmış olmaktadır
303

. Bu açıdan 

karşılığı bulunmayan bir çeki teyit eden bankanın, bu teyidinden ötürü sorumlu 

olacağına dair hiçbir şüphe bulunmamaktadır. 

 Bununla beraber çek keşidecisinin (ve istisnaî hallerde hamilin), banka 

yetkilileriyle anlaşarak karşılığı olmadığı bilinen bir çeke teyit kaydını vermesi de 

mümkündür. Bu durumda muhatap bankanın sorumlu olup olmayacağı akla gelebilir. 

Bu hususta tekrardan kaçınmak için öncelikle yukarıda yaptığımız açıklamaların 

yeniden hatırlanmasının konunun daha iyi anlaşılması bakımından yerinde olacağını 

belirtelim
304

. Yukarıda yaptığımız açıklamalara ek olarak ayrıca belirtelim ki BK m. 

55 ve BK m. 100 hükümleri uyarınca
305

 muhatap banka, çeki teyit etmiş olmasından 

dolayı sorumlu olmadığını iddia edemeyecektir. Ancak “sahte” bir bloke kaydının 

söz konusu olması halinde muhatap banka, çeki sonradan iktisap eden “kötüniyetli” 

kişilere karşı bu sahtelik iddiasını ileri sürerek çekin teyidinden dolayı sorumlu 

olmaktan kurtulabilecektir
306

. 

Nitekim bu hususta Yargıtay 11. HD bir kararında aynen şöyle demektedir: 

 “…Şayet davacı hamil hesapta para olmadığı hâlde bloke kaydının 

konulduğunu biliyorsa banka hamile karşı sorumlu olmaz. (…) davacı keşideci ve 

                                                           
302

 Bkz. yuk. II-A-3-b-(1) no’lu başlık. 
303

 Kendigelen, Çek, s. 390. Aynı yönde Yargıtay 19. HD, 25.10.1993 T., 7020 E., 6959 K. sayılı 

kararı için bkz. Eriş, a.g.e., s. 127. 
304

 Bu hususta bkz. yuk. IV-B-2-b-(1) no’lu başlık. 
305

 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 590 vd. 
306

 Ayrıca bloke kaydına ilişkin sahtelik iddiası ile bu kaydı taşıyan çeki iktisap eden kişinin 

kötüniyetli olduğunun her türlü delille ispat edilebileceği yönünde bkz. Kendigelen, Çek, s. 390, dp. 

49. Çek üzerinde bankayı ilzam eden imzaların sağlığının araştırılmasının da mümkün olduğu 

yönünde bkz. Teoman, YTH-1, s. 28. 
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banka görevlilerinin sırf bankayı sorumluluk altına sokmak için işbirliği içinde olup 

olmadığı araştırılmalı, bu konu ile ilgili müfettiş soruşturma raporu ibraz ettirilmeli, 

sözü edilen ceza davası açılmış ise sonucu beklenmeli (…) ve sonucu çerçevesinde 

bir karar verilmelidir…”
307

 

 Ç. TEYĠDĠN HÜKÜMLERĠ ve MUHATAP BANKANIN 

ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE ETKĠSĠ 

 Muhatap banka, çeki teyit etmekle çekin karşılığı olduğunu/olacağını ve bu 

karşılığın ibraz süresi boyunca hamil lehine bloke edileceğini taahhüt etmektedir
308

. 

Bu hükmün anlamı, (varsa) çek karşılığının hamil lehine bloke bir hesaba aktarılması 

gerektiğidir. Bir diğer ifadeyle karşılığın keşidecinin hesabından çıkarılarak ayrı bir 

hesaba aktarılması gerekmektedir
309

. 

 Muhatap bankanın, çek karşılığını bloke bir hesaba aktarmakla yükümlü olup 

olmadığına ilişkin tartışma, somut bir uyuşmazlık üzerine çıkmıştır. Söz konusu 

ihtilaf, şu şekilde cereyan etmiştir: “Bir banka şubesine, mevduat hesabı bulunan bir 

müşteri müracaat ederek 60 bin liralık çekinin bloke edilmesini talep ediyor. Banka 

çekin üzerine çek bedelinin bloke edildiğine dair şerh veriyor, yetkililer imzalıyor ve 

hesap kartonuna keyfiyet işaret ediliyor. Bir hafta sonra bu hesap üzerine, 

keşidecinin üçüncü bir şahsa olan borcundan dolayı haciz emri geliyor. Banka 

müşterinin hesabının bloke olduğunu, başkaca da kabili haciz parası, malı, senedi 

bulunmadığını icraya bildiriyor. İcra, bu iddiayı tanımıyor ve jandarma marifetiyle 

bankadan zorla 60 bin lirayı alıyor. Bu husus bir zabıtla tespit olunuyor. Banka 

bunun üzerine keyfiyeti müşterisi keşideciye ve çek lehdarına bildirerek onlardan 

artık, kendisine ibraz edilmemiş olan çekin iptal edildiğine, yani çekten vaz 

<geçildiğine> dair birer mektup alıyor ve dosyasına koyuyor. Aradan dokuz ay 

geçmiştir. Birgün bir şahıs bankaya, çıkageliyor ve elinde kendisine ciro edilmiş o 

                                                           
307

 Yargıtay 11. HD, 25.06.1998 T., 3542/4875 sayılı kararı. Karar metni için bkz. 

Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 664. 
308

 Buna karşılık çekin muhatap banka tarafından teyidinin, hesapta çek karşılığının mevcut olduğuna 

dair bir beyan olduğu yönünde bkz. Belen, a.g.t., s. 128. 
309

 Durgut, a.g.m., s. 998, Tekil, M., a.g.e., s. 108, Abaç, a.g.m., s. 143, Kalpsüz (Erem/Çelebican), 

a.g.e., s. 90. Aksi görüşte bkz. Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 275, N. 469. Ayrıca teyit veya bloke kaydı 

konulan çekin karşılığının ayrı bir hesaba nakledilmesinin yasal bir gereklilik olmadığı; ancak bunun 

yapılmasında da herhangi bir engel bulunmadığı; bankaca çek bedelinin bloke edilmeksizin sadece 

buna ilişkin kayıtların düşülmüş olmasının muhatap bankanın sorumluluğunun doğması açısından 

yeterli olduğu yönünde bkz. Eriş, a.g.e., s. 125. Bununla birlikte böyle bir zorunluluk bulunmamakla 

birlikte bankanın bu şekilde hareket etmesi, yani karşılığı bloke bir hesaba aktarması, kanaatimizce 

TTK m. 20/2 hükmü dolayısıyla bankadan beklenmelidir. 
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bloke çeki ibraz ediyor. Banka tabii çeki ödemiyor, ihtilâf mahkemeye intikal 

ediyor.”
310

 

 Kanaatimizce burada banka, çek karşılığını bloke bir hesaba aktarmayarak 

çekin teyidi nedeniyle üstlendiği yükümlülüğe aykırı davranmıştır. Nitekim muhatap 

banka, eğer çek karşılığını hamil lehine bloke bir hesaba aktarmış olsaydı keşidecinin 

üçüncü şahsa olan borcundan ötürü çek karşılığı haczedilmemiş olacak; böylece 

hamil de çek karşılığını tahsil edebilecekti
311

. Anılan bu çözüm tarzı, her şeyden 

önce, terminolojik olarak yerinde olacaktır. Bu bağlamda teyitli çekin ayrıca “bloke 

çek” olarak isimlendirildiğini de hatırlatalım. Üstelik anılan çözüm tarzı, çekin 

teyidinin kanunla düzenlenmiş olduğu Fransa’da da benimsenmiştir. İlgili hüküm 

uyarınca “...Teyitli çekin provizyonu ibraz müddeti sonuna kadar muhatabın 

mesuliyeti altında hamil lehine bloke kalır.”
312

 Bu açıdan yapılacak olan bir 

gentlemen’s agreement ile (veya bir kanun hükmü ile) bu hususun da düzenleme 

altına alınması gerektiği kanaatindeyiz. 

 Bununla beraber, aksi durumda da; yani muhatap bankanın çek karşılığını 

hamil lehine bloke edilmiş bir hesaba aktarmadığı durumda da (ki bu durumda 

muhatap banka TTK m. 20/2’den doğan yükümlülüğüne aykırı hareket etmiş 

olacaktır) teyit nedeniyle sorumluluğunun devam edeceğine şüphe bulunmamaktadır. 

Nitekim anılan somut olayda da yerel mahkeme aynı sonuca varmıştır
313

. 

 Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, bloke hesabın kimin adına 

olması gerektiğidir. Bloke hesap, “hesap sahibinin kanundan veya sözleşmeden veya 

bir idarî karardan doğan bir sebeple üzerinde tasarrufta bulunamadığı hesap” 

                                                           
310

 Abaç, a.g.m., s. 143. 
311

 Anılan bu sonuca çekin ileri tarihli bir çek olduğu; bu nedenle ibraz süresinin geçirilmemiş olduğu 

varsayımıyla varmaktayız. Nitekim aksi durumda; yani ibraz süresinin geçirilmiş olması halinde, 

muhatap banka keşideciden “çekten cayıldığına” dair bir beyan aldığı için ve ayrıca muhatap bankanın 

teyit nedeniyle olan yükümlülüğü ibraz süresiyle sınırlı olduğu için muhatap bankanın teyit nedeniyle 

sorumluluğundan da bahsedilemeyecektir. Bununla birlikte aynı sonuca banka lehine çekle işleyen 

hesap üzerinde rehin hakkı tanınması suretiyle de varılabileceği yönünde bkz. Kendigelen, Çek, s. 

387, Reisoğlu, Çek, s. 143. Kanaatimizce anılan sonuca ulaşılması açısından bu çözüm tarzının da 

benimsenmesi mümkündür. Bununla beraber, banka lehine rehin hakkı tanınmasının, çekin teyidi 

olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığını belirtelim. 
312

 Abaç, a.g.m., s. 140. 
313

 Abaç, a.g.m., s. 143. 
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demektir
314

. Şu halde, bloke hesabın keşideci adına olması halinde bu durum sadece 

keşidecinin, çek karşılığı üzerinde tasarruf etmesini önleyebilecektir. Dolayısıyla bu 

ihtimalde de keşidecinin alacaklılarının çekle işleyen hesaba haciz koydurması 

mümkün olabilecektir. Bununla birlikte muhatap bankanın, çekle işleyen hesabı 

hamil lehine bloke etmeyip; teyit edilen çekin karşılığı olan miktarı hamil lehine 

bloke bir hesaba aktarması durumunda söz konusu durum da gerçekleşmeyecektir
315

. 

Kanaatimizce burada muhatap banka, karşılığı -ibraz süresince- kendi adına açtığı 

bloke bir hesaba aktarmak suretiyle çekin karşılıksız kalması ihtimalinde üzerinde 

doğacak olan riski de bertaraf etmiş olacaktır. Ayrıca bu şekilde davranan banka, hiç 

şüphesiz ki TTK m. 20/2 hükmünden doğan yükümlülüğünü de yerine getirmiş 

olacaktır. 

D. TEYĠTLĠ ÇEKTE MÜRACAAT HAKKI 

 Çekin muhataba ibrazı üzerine karşılıksızlık nedeniyle ödenmeme ihtimaline 

binaen (meşru) hamile (ve çek bedelini ödeyen keşideci haricindeki müracaat 

borçlularına), çeke dayalı alacağın tahsili amacıyla tanınan, temel ilişkiden bağımsız; 

tamamen kambiyo hukukuna dayalı talep hakkı “müracaat hakkı” olarak 

isimlendirilmektedir
316

. 

 Hamilin, çekin karşılıksız çıkmasına dayalı müracaat hakkını kullanabilmesi, 

çekin ibraz süreleri içerisinde ibraz edilmesine ve çekin ödenmediğinin TTK m. 720 

hükmünde belirtilen üç yoldan biriyle tespit ettirmiş olmasına bağlıdır
317

. 

 Yukarıda
318

 belirtmiş olduğumuz üzere çeke teyit veren banka, teyit 

nedeniyle çek bedelini kendi malvarlığından karşılama riskini bertaraf etmek için 

TTK m. 20/2 hükmüne uygun hareket ederek, çekin karşılığını bloke bir hesaba 

                                                           
314

 Tekinalp, a.g.e., s. 447, N. 38-45. Yabancının hesabından farklı olarak bloke hesap üzerinde bir 

başkasının da tasarruf yetkisi bulunmamaktadır (Tekinalp, a.e., s. 445, N. 38-42). 
315

 Buna mukabil doktrinde Kırca, karşılığın çekle işleyen hesapta veya başka bir hesapta bloke 

edilmesinin keşidecinin karşılık üzerinde tasarrufta bulunmasına engel olamayacağını ve keşidecinin 

alacaklılarının da bu karşılık üzerine haciz koydurabileceklerini bildirmektedir. Anılan görüş için bkz. 

Kırca, İsmail, “Teyitli (Bloke) Çek – Gayrı Nakdî Kredi ĠliĢkisi”, Prof. Dr. Rona Serozan’a 

Armağan, C. II, İstanbul, 2010, s. 1239. 
316

 Kendigelen, Çek, s. 292. 
317

 Kendigelen, Çek, s. 297, Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 282-284, N. 480-482. 
318

 Bkz. yuk. IV-Ç no’lu başlık. 
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aktaracaktır. Dolayısıyla hamilin ibrazı durumunda çekin karşılığı da esas itibarıyla 

mevcut bulunacağından çek hakkında karşılıksız işlemi yapılmayacak; bir diğer 

ifadeyle müracaat hakkının kullanılması da söz konusu olmayacaktır. 

 Buna mukabil muhatap bankanın, TTK m. 20/2’den doğan yükümlülüğüne 

aykırı hareket etmesi ve çek karşılığını bloke bir hesaba aktarmaması, akabinde 

keşidecinin tasarrufuyla veya keşidecinin alacaklılarının çekle işleyen hesaba haciz 

koydurmasıyla çekin karşılıksız kalması hiç şüphesiz ki mümkündür. Hemen 

belirtelim ki, bu halde muhatap bankanın teyit nedeniyle sorumluluğu devam 

edecektir. 

 Bununla birlikte çekin karşılıksız kaldığı da unutulmamalıdır. Bir diğer 

ifadeyle hamilin meşru hamil olması, çekin süresinde ibraz edilmesi ve karşılıksızlık 

halinin TTK m. 720 hükmünde belirtilen üç yoldan biriyle tespit edilmesi durumunda 

hamilin, keşideci ve (varsa) diğer müracaat borçlularına karşı müracaat hakkını 

kullanabileceğine şüphe yoktur. 

 Şu halde, bu iki hakkın; yani teyit nedeniyle bankaya karşı kullanılabilecek 

hakkın ve müracaat hakkı nedeniyle müracaat borçlularına karşı kullanılabilecek 

hakkın birbirlerine göre karşılıklı durumlarının irdelenmesi gerekmektedir. 

Kanaatimizce burada hamil/alacaklı serbesttir; (tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla) 

dilerse teyitten doğan adi alacağından ötürü bankaya dilerse müracaat hakkından 

ötürü müracaat borçlularına başvurabilir. 

E. KARġILIKSIZ ÇEK KEġĠDE ETME SUÇU YÖNÜNDEN 

TEYĠTLĠ ÇEK 

Bir çekin, süresinde ibraz edilmiş olmasına rağmen, karşılıksızlık nedeniyle 

ödenmemesi, 5941 sayılı (yeni) ÇekK m. 5 uyarınca suç olarak kabul edilmiştir. 

Ancak, 3167 sayılı (eski) ÇekK’dan farklı olarak, 5941 sayılı ÇekK m. 5/1’de, 

“Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde 

ibrazında…” denilerek ileri tarihli çeklerin üzerinde yazılı keşide tarihinden önce 

ibraz edilmesi halinde karşılıksız çek keşide etme suçunun oluşmayacağı 
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düzenlenmektedir
319

. Şu halde anılan suçun gerçekleşmesinin şartlarından biri, 

çekin
320

 üzerinde yazılı keşide tarihine göre hesaplanacak olan kanuni ibraz süresi 

içerisinde ibraz edilmesidir. 

 ÇekK m. 5/1 incelendiğinde, karşılıksız çek keşide etme suçunun 

oluşabilmesinin bir diğer şartının da, “…çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına 

sebebiyet ver[mek]” olduğu görülmektedir
321

. Karşılıksız çek keşide etme suçu ile 

ilgili olarak bu şart, inceleme konumuz olan teyitli çek açısından özel bir önem arz 

etmektedir. Zira bilindiği üzere çeki teyit eden muhatap banka, ibraz süresince çekin 

karşılığı olacağını taahhüt etmektedir. Bu teyit kaydına; yani çekin süresinde ibraz 

edilmesi durumunda çekin ödeneceği taahhüdüne rağmen çeki karşılıksız çıkan 

keşidecinin, cezaî sorumluluğunun gündeme gelmesi kanaatimizce düşünülemez. 

 Bu yorum, kanun koyucunun iradesinden çıkarılmaktadır. Gerçekten de 3167 

sayılı ÇekK’nın 16. maddesi, “…yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle kısmen de 

olsa ödenmeyen çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri…” demek 

suretiyle karşılıksız çek keşide etme suçunun failinin, keşideci (veya yetkili 

temsiclisi) olabileceğini belirtmiştir. Buna mukabil, 5941 sayılı ÇekK m. 5/1’de 

“…çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi…” 

denilmesi, karşılıksız çek keşide etme suçunun sadece keşideci tarafından 

işlenemeyeceğini ortaya koymaktadır
322

. Şu halde, sahte bir teyit beyanı koymak 

suretiyle çekin karşılıksız kalmasına sebebiyet veren banka memurunun da, ÇekK m. 

5/1 hükmü uyarınca cezai sorumluluğu gündeme gelebilecektir. 

 Bununla birlikte, ÇekK m. 5/2 hükmünde yer alan “Birinci fıkra hükmüne 

göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek 

hesabı sahibidir.” şeklindeki ilk cümle, anılan suçun failinin sadece “çek hesabı 

sahibi” olabileceği izlenimi yaratmaktadır. Ancak, yukarıda belirtmiş olduğumuz 
                                                           
319

 Bu düzenleme de, çekin artık bir kredi aracı haline geldiğini göstermektedir. 
320

 Şüphesiz ki, bu suçun oluşmasının ilk şartı, hukuken geçerli bir çekin varlığıdır. (Şen, Ersan, Yeni 

Çek Kanununda KarĢılıksız Çek Suçu ve Ceza Sorumluluğu, Ankara, 2010, s. 21, Ağar, 

Serkan/Sandal, A. Evrim, Türk Ceza Kanunu ve 5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu Kapsamında 

KarĢılıksız Çek Suçu ve Uygulaması, Ankara, 2010, s. 50. 
321

 Zira bu husus, anılan suçun “karşılıksız çek keşide etme suçu” yerine “karşılıksızdır işlemine 

sebebiyet verme suçu” olarak adlandırılmasına sebebiyet vermektedir (Ağar/Sandal, a.e., s. 45). 
322

 Bu açıdan da teknik olarak, suçun adının “karşılıksız çek keşide etme suçu” olarak adlandırılması 

hatalı olacaktır. 
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üzere, çekin teyitli olması halinde, artık çekin ibrazında ödeneceği (karşılıksız 

olmadığı) muhatap banka tarafından taahhüt edildiğinden çek hesabı sahibinin, “çek 

karşılığını ilgili banka hesabında bulundurma yükümlülüğünü” yerine getirdiği ve 

dolayısıyla çekin karşılıksızdır işlemine tabi tutulmasından doğacak cezai sonuçlara 

katlanmaması gerektiğinin kabulü gerekmektedir. 

 Bununla beraber, söz konusu durumda, resmi belgede sahteciliğe ilişkin TCK 

m. 204 hükmü de uygulama alanı bulabilecektir. Resmi belge, esasen bir kamu 

görevlisi tarafından görevi gereğince düzenlenen yazı anlamına gelmektedir
323

. 

Ancak, TCK m. 210/1 uyarınca, emre veya hamiline yazılı bir kambiyo senedinin 

özel belgede sahtecilik suçunun konusunu oluşturması halinde resmi belgede 

sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulama alanı da söz konusu olabilecektir
324

. 

Burada teyit kurumunun esasen bir borçlar hukuku münasebeti olduğu gerekçesiyle 

sahte olarak teyit verilmesinin resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturmayacağı 

düşünülebilse de kanaatimizce bu düşünce hatalıdır. Zira kanun koyucu, anılan 

hükümde herhangi bir ayrım yapmaksızın emre ve hamile yazılı çeki resmi belge 

hükmünde saymıştır. Dolayısıyla bir çeke sahte olarak teyit verilmesi halinde resmi 

belgede sahtecilik suçunun gündeme gelmesi mümkündür. TCK m. 210/1 hükmünde 

açık olarak belirtilmediği için, nama yazılı bir çekin sahtecilik suçunun konusunu 

oluşturması durumunda ise, resmi belgede sahtecilik değil; özel belgede sahtecilik 

suçu gündeme gelecektir. Bu durumda ise, esasen ceza hukuku disiplinine ilişkin 

içtima kuralları uygulama alanı bulacaktır. 

 

 

                                                           
323

 Özbek, Veli Özer/Kanbur, M. Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker, Türk Ceza 

Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2010, s. 790. 
324

 Resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, 

Ahmet/Yenidünya, Caner, 5237 sayılı Kanuna göre hazırlanmıĢ Ceza Hukuku Özel Hükümler, 

Ankara, 2006, s. 419-420, Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, a.g.e., s. 797 vd. 
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SONUÇ 

 Teyitli çekin hukuki niteliğini, benzer hukukî kurumlarla karşılaştırılmalı 

olarak incelemesini, teyitli çekin işleyişini ve bu kapsamda ortaya çıkan ve çıkması 

muhtemel hukukî sorunları yukarıda incelemiş bulunmaktayız. 

 Buna göre ortaya çıkan sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz: 

 1. Çek uygulamada en yaygın olarak kullanılan kambiyo senedidir. Çek, bir 

diğer kambiyo senedi olan poliçeyle ikisinin de üçlü bir ilişki olmasından ötürü 

benzerlik göstermektedir. Buna karşılık çekte muhatabın her zaman bir banka olması 

gerekmesi, çeki poliçeden ayıran unsurlardan biridir. 

 2. Çekte muhatabın –yani ödeyecek olan kişinin- bir banka olması nedeniyle 

çekin piyasada, diğer kambiyo senetlerine nazaran, ödeneceğine yönelik haklı bir 

güven oluşmuştur. Bununla birlikte çeklerde kabul müessesesi, TTK m. 696 

hükmüyle açıkça yasaklanmıştır. Bu yasak, muhatabın kambiyo ilişkisine dahil 

olması manasına gelecek aval beyanı ve cirosu açısından da geçerlidir. Muhatap 

bankanın kambiyo ilişkisine dahil olmasının yasaklanmasının altındaki temel 

gerekçe, devletin para basma tekeline tecavüzün önlenmesidir. 

 3. Bu nedenle muhatap banka, çeki kabul edemeyecek veya başka bir surette 

kambiyo ilişkisine dahil olamayacaktır. Ne var ki çekin itibarının korunması ve 

artması açısından çekin ibrazında ödeneceğine olan güvenin sağlanması gerekmekte; 

bu bağlamda özellikle muhatap bankanın garanti beyanına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Teyit beyanı da, muhatabı hiçbir biçimde kambiyo ilişkisine dahil etmeyen; bununla 

beraber onun ödeme garantisini hâvi bir borçlar hukuku taahhüdü olup çekin karşılığı 

olduğu ve bu karşılığın hamil lehine, ibraz süresi boyunca bloke edildiği manasına 

gelmektedir. 

 4. Çekin teyidi, Türk hukukunda pozitif normlarla düzenlenmiş değildir. 

Buna karşılık CYK II no’lu Ek m. 6 uyarınca taraf devletlere, kabul manasına 

gelmemek üzere, çekin teyidini düzenleme yetkisi tanınmıştır. Belirttiğimiz üzere 
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Türkiye, bu hususta bir düzenleme yapmamıştır. Buna karşılık çekin teyidini kanunla 

düzenleyen ülkeler (örn.; Fransa) bulunmaktadır. 

 5. Bununla beraber teyitli çek de, her şeyden evvel bir kıymetli evrak; bir 

kambiyo senedi; bir çek olduğu için bunlar hakkında öngörülmüş olan hükümler 

niteliğine uygun düştüğü ölçüde teyitli çekler açısından da uygulama alanı bulacaktır. 

Bu nedenle geçerli olarak bir çekten bahsetmenin mümkün olmadığı durumlarda 

teyitli çekten bahsedebilmek de mümkün olmayacaktır. 

 6. Teyitli çek, kesinlikle kabul manasına gelmediği gibi muhatabın kambiyo 

ilişkisine dahil olması manasına gelecek muhatabın aval beyanı ve muhatabın 

cirosundan da farklıdır. Bunlardan başka çekin teyidi, muhtelif noktalarda çekin 

vizesinden; garantili çekten; banka çekinden ve kefalet sözleşmesi ile garanti 

sözleşmesinden de ayrılmaktadır. 

 7. Çekin teyidinin hukuki niteliği, BK m. 111’de düzenlenmiş olan “Başkası 

Lehine Şart”tır. Doktrinde anılan düzenleme “Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme” 

olarak isimlendirilmektedir. 6098 sayılı Kanun’da da anılan düzenleme “Üçüncü Kişi 

Yararına Sözleşme” başlığı altında yer almaktadır. Teyit beyanıyla muhatap banka, 

keşidecinin fiilini (çekin karşılığının, çekin ibrazı anında mevcut olacağını ve hamile 

ödeneceğini) hamile taahhüt etmektedir. Bu bağlamda üçüncü kişi yararına sözleşme 

ilişkisi bakımından keşideci, vaad ettiren; muhatap banka, vaad eden; çekin hamili 

ise lehdar konumundadır. 

 8. Çek, diğer iki kambiyo senedi olan poliçe ve bonodan da bir kredi aracı 

olmaması; salt bir ödeme aracı olması yönüyle de ayrılmaktadır. Buna karşılık 5941 

sayılı (yeni) ÇekK Geç. m. 1/5 hükmü uyarınca (belirli bir tarihe kadar da olsa) 

üzerinde yazılı keşide tarihinden önce muhataba ibrazının geçersiz olduğu 

düzenlenmek suretiyle TTK m. 707/2 hükmü manasız bırakılmış; bu şekilde pratikte  

“vadeli (ileri tarihli) çek” uygulamasıyla bir kredi aracı olarak da kullanılan çek, yasa 

hükmüyle de bir kredi aracı olarak tanınmıştır. Ayrıca ÇekK m. 3/son hükmü de, 

çekin artık bir kredi aracı haline getirildiğini ortaya koymaktadır. 
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 9. Çekin teyidini kural olarak sadece çekin keşidecisi talep edebilecektir. 

Nitekim çeki teyit eden banka, çekin karşılığı olduğunu ve bu karşılığın hamil lehine, 

ibraz süresi boyunca, bloke bir hesapta tutulacağını garanti etmektedir. Bir diğer 

ifadeyle muhatap banka, çekle işleyen hesapta yer alan karşılığı bloke bir hesaba 

aktarmakta; yani o meblağ üzerinde tasarruf etmektedir. Bunun ise hak sahibinin izni 

olmaksızın yapılması düşünülemez. Buna karşılık istisnai durumlarda (karşılığın 

devri halinde) hamilin de çekin teyidini istemesi mümkündür. Ancak çeki ibraz 

ederek ödeme talep edebilecek hamilin, ödeme yerine teyit talep etmesi hayatın 

olağan akışıyla pek bağdaşmamaktadır. 

10. Çekin teyidinde olağan olan, muhatap bankanın teyit şerhinin yer 

almasıdır. Buna karşılık TTK m. 730 hükmü, poliçenin kabulüne ilişkin TTK m. 603 

vd. hükümlerine atıf yapmadığından muhatabın, ön yüzdeki imzasının hukuken ne 

anlam ifade edeceği belirsizliğini korumaktadır. Kanaatimizce bu imzanın, teyit 

olarak nitelendirilmesi mümkündür. Salt bir imzanın dahi teyit olarak 

nitelendirilmesi mümkün olduğuna göre muhatabın kabul beyanına ilişkin bir şerhin 

yok hükmünde sayılması yönünde doktrinde ileri sürülen görüş kanaatimizce isabetli 

değildir. 

11. Hayatın olağan akışına uygun olanın, teyit beyanının muhatap banka 

yetkililerince yapılması olmasına rağmen bu beyanın banka yetkililerince 

imzalanmaması durumunda, hamil iyi niyetliyse yaratılan hukukî görünüş gereğince 

bankanın teyit nedeniyle sorumlu tutulması gerekir. Şüphesiz ki bu durumda 

bankanın, yetkili olmadığı halde teyit beyanı veren çalışanına rücu etmesi 

mümkündür. 

12. Keşideci (ve istisnaî durumlarda hamilin) banka çalışanlarıyla anlaşması 

suretiyle karşılığı bulunmadığı bilinen bir çeke teyit verilmesi (“sahte teyit beyanı”) 

durumunda da bankanın teyit nedeniyle sorumluluğu, BK m. 100 hükmü gereğince 

söz konusu olacaktır. Bununla birlikte banka, bu sahteliği bilen veya bilmesi gereken 

hamile karşı teyit nedeniyle sorumlu olmadığını ileri sürebilir. Teyit beyanının 

sahteliği ve hamilin kötü niyetli olduğu , her türlü delille ispatlanabilir. 
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13. Uygulamada çekin teyit tarihinin de belirtilmesi, teyidin geçerliliğinin bir 

şartı olarak aranmaktadır. Bu yaklaşım, öncelikle BK m. 11/1 hükmünde ifadesini 

bulan şekil serbestisi ilkesine aykırıdır. Bu bağlamda çekin cirosu açısından 

öngörülmüş olan TTK m. 705/2 hükmünün kıyasen burada da uygulanması gerektiği; 

aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir teyit beyanının ibraz süresi zarfında 

yapıldığının kabulünün isabetli olacağı kanaatindeyiz. 

14. Muhatap bankanın çek karşılığının tamamını teyit etmesi şart değildir. Bir 

borçlar hukuku taahhüdü olması hasebiyle çekin kısmen teyidi mümkündür. Çekin ne 

miktarda teyit edildiğinin açıkça belirtilmemiş olduğu hallerde teyidin, çek bedelinin 

tamamına ilişkin olarak verildiği kabul edilmelidir. 

15. Teyit beyanı ile muhatap banka, çekin karşılığı olduğunu ve bu karşılığın 

ibraz süresi boyunca (aksi durum, yani ibraz süresi geçirildikten sonra dahi 

muhatabın teyit nedeniyle sorumlu olması, çekin hukuki niteliği ile 

bağdaşmayacaktır) hamil lehine bloke edildiğini taahhüt ettiğinden kendisinden 

beklenen, TTK m. 20/2 hükmüne uygun davranarak, bu karşılığı bloke bir hesaba 

aktarmasıdır. Bu sayede keşideci hesabındaki paranın haczedilmesi gibi istenmeyen 

durumların önlenmesi mümkün olacaktır. Bununla birlikte çeki teyit etmesine 

rağmen karşılığı bloke bir hesaba aktarmayan muhatap, çekin ödenmemesi halinde 

hamile karşı teyit nedeniyle sorumlu olacaktır. 

16. Çekin teyidi, muhatap bankanın çekin ödeneceğine ilişkin bir garantisi 

olduğundan ve bu sayede çekin itibarını yükselteceğinden kanunen düzenlemeyi 

gerektiren önemi haiz bir müessesedir. Bu bağlamda, Fransa’da olduğu gibi, ayrı bir 

kanun yapılması veya TTK Tasarısı’na bu yönde bir hüküm eklenmesi (zira 

Tasarı’da da çekin teyidine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır) kanaatimizce 

yerinde olacaktır. Anılan şekilde bir düzenleme yapılana kadar bankalarca varılacak 

bir gentlemen’s agreement ile çekin teyidine ilişkin usul ve çekin teyidinin 

sonuçlarının kararlaştırılması kanaatimizce isabetli olacaktır. 

17. Teyitli çekin karşılıksız çıkması halinde meşru hamil, çeki süresinde ibraz 

etmek ve ödenmeme durumunu TTK m. 720 hükmünde belirtilen usullerden biriyle 

tespit ettirmiş olmak kaydıyla müracaat hakkını, keşideci dahil bütün müracaat 
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borçlularına karşı kullanabilecektir. Bununla beraber hamil, ayrıca teyit nedeniyle 

muhatap bankaya da başvurabilecektir. 

18. 3167 sayılı (eski) ÇekK’dan farklı olarak 5941 sayılı (yeni) ÇekK ile çeki 

karşılıksız bırakmak suçu açısından, çekin üzerinde yazılı keşide tarihine göre 

hesaplanacak ibraz süresinin dikkate alınması da çekin kredi aracı haline getirildiğini 

ortaya koymaktadır. Bununla birlikte teyitli çekte, çekin ibrazında karşılığının 

bulunacağı taahhüt edildiğinden artık, keşidecinin ÇekK m. 5 dolayısıyla cezai 

sorumluluğunun doğduğundan bahsedilemeyecektir. Bununla birlikte, teyidin sahte 

olarak verilmesi halinde, ÇekK m. 5/1 uyarınca çeki karşılıksız bırakan kişinin 

sorumluluğuna gidilebileceği gibi TCK’nın ilgili hükümleri de uygulanabilecektir. 
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