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SİRKÜLER                   İstanbul, 09.03.2012 

Sayı: 2012/54                  Ref: 4/54 

 

 

Konu:  

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE 

YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA 

YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN 

TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 

2012/2) YAYINLANMIŞTIR  

 

03.03.2012 tarih ve 28222 sayılı Resmi Gazete’de “Çek Defterlerinin Baskı Şekline, 

Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı 

Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine Ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/2)” yayınlanmıştır.  

 

Söz konusu tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Çek defterlerinin baskı şekli  
 
MADDE 3 – (1)  
 

c) Çek defterlerinin her yaprağına, çek numarası, 

çek hesap numarası, çek hesabının bulunduğu 

banka şubesinin adı, çek hesabı sahibi gerçek 

kişinin adı ve soyadı, çek hesabı sahibi tüzel 

kişinin adı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel 

kişinin Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişi 

adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadının 

yazılmasına ve imzaya imkan verecek ibareler 

konulur. 

Çek defterlerinin baskı şekli  
 
MADDE 3 – (1)  
 
c) Çek defterlerinin her yaprağına, çek numarası, 
çekin basıldığı tarih, çek hesap numarası, çek 
hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, çek 
hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, çek 
hesabı sahibi tüzel kişinin adı, çek hesabı sahibi 
gerçek veya tüzel kişinin Vergi Kimlik Numarası 
ile tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve 
soyadının yazılmasına ve imzaya imkan verecek 
ibareler konulur. 
 
ç) Çek yaprağında çekin basıldığı tarih, ay 
ibaresi yazıyla olacak biçimde gün, ay, yıl 
şeklinde yer alır. 

 

 

 

Aynı Tebliğin 5’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Çek düzenleme ve çek hesabı açmaya ilişkin 
yasaklama ve ortadan kaldırma kararlarının 
bildirimi 
 
MADDE 5 –  
 
(1) Çek Kanununun 5 ve 6 ncı maddeleri 
kapsamında verilen çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağı ile bu yasağın kaldırılmasına ilişkin 
kararlara ait bilgiler, güvenli elektronik imza ile 
imzalandıktan sonra Adalet Bakanlığı Ulusal 
Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare 
Merkezine elektronik ortamda haftalık olarak 
bildirilir. 
 
(2) Birinci fıkrada yer alan mahkeme kararlarına 
ilişkin bildirimlerde; 
 a) Kararın türü (çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı kararı/çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağının kaldırılması kararı), 
 b) Mahkeme adı, 
 c) Karar tarihi, 
 d) Karar numarası, 
 e) Kararın kesinleşme tarihi, 
 f) Dosya numarası, 
 g) Yasaklılık süresi, 
 h) Çek yasaklısı; 
 - Gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Numarası, adı ve soyadı, baba adı, anne 
adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı 
olduğu il/ilçe/mah./köy bilgileri, 
 - Tüzel kişi ise Vergi Kimlik Numarası ve 
unvanı 
 yer alır. 
 
 

Çek düzenleme ve çek hesabı açmaya ilişkin 
yasaklama ve ortadan kaldırma kararlarının 
bildirimi 
 
MADDE 5 –  
 
(1) Çek Kanununun 5 ve 6 ncı maddeleri 
kapsamında verilen çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağı ile bu yasağın kaldırılmasına ilişkin 
kararlara ait bilgiler, güvenli elektronik imza ile 
imzalandıktan sonra Adalet Bakanlığı Ulusal 
Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare 
Merkezi’ne elektronik ortamda bir hafta içinde 
bildirilir. 
 
(2) Birinci fıkrada yer alan kararlara ilişkin 
bildirimlerde; 

a) Kararın türü (çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı kararı/çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağının kaldırılması kararı), 

b) Yargı merciinin adı, 
c) Karar tarihi, 
ç) Karar numarası, 
d) Kararın kesinleşme tarihi, 
e) Kararın esas tarihi ve numarası, 
f) Dosya Türü (3-Mahkeme Esas, 4-

Mahkeme Değişik İş, 16-Savcılık Soruşturma, 
109-Savcılık Kabahat dosyalarını tanımlayan 
kodlar bulunmaktadır.) 

g) Yasaklılık süresi, 
ğ) Çek yasaklısı; 
- Gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti 

Kimlik Numarası, adı ve soyadı, baba adı, anne 
adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı 
olduğu il/ilçe/mah./köy bilgileri, 

- Tüzel kişi ise Vergi Kimlik Numarası ve 
unvanı, 

yer alır. 
 

 

Değişiklikler 3 Mart 2012 günü itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle 

Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine Ve Duyurulmasına 

İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/2)  

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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3 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28222 

TEBLİĞ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ 

OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI 

KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN 

TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SAYI: 2012/2) 

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, 

Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının 

Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(1) Bu Tebliğ, 6273 sayılı Kanunla değişik 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2, 3, 5, 6, geçici 

1 ve geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

aynı maddeye aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir. 

“c) Çek defterlerinin her yaprağına, çek numarası, çekin basıldığı tarih, çek hesap numarası, çek hesabının 

bulunduğu banka şubesinin adı, çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, çek hesabı sahibi tüzel kişinin adı, çek 

hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve 

soyadının yazılmasına ve imzaya imkan verecek ibareler konulur. 

ç) Çek yaprağında çekin basıldığı tarih, ay ibaresi yazıyla olacak biçimde gün, ay, yıl şeklinde yer alır.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Çek Kanununun 5 ve 6 ncı maddeleri kapsamında verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı ile bu 

yasağın kaldırılmasına ilişkin kararlara ait bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra Adalet Bakanlığı 

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi’ne 

elektronik ortamda bir hafta içinde bildirilir. 

(2) Birinci fıkrada yer alan kararlara ilişkin bildirimlerde; 

a) Kararın türü (çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı/çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının 

kaldırılması kararı), 

b) Yargı merciinin adı, 

c) Karar tarihi, 

ç) Karar numarası, 

d) Kararın kesinleşme tarihi, 

e) Kararın esas tarihi ve numarası, 

f) Dosya Türü (3-Mahkeme Esas, 4-Mahkeme Değişik İş, 16-Savcılık Soruşturma, 109-Savcılık Kabahat 

dosyalarını tanımlayan kodlar bulunmaktadır.) 

g) Yasaklılık süresi, 

ğ) Çek yasaklısı; 

- Gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, adı ve soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum 

tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe/mah./köy bilgileri, 

- Tüzel kişi ise Vergi Kimlik Numarası ve unvanı, 

yer alır.” 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür. 

 
 

 

 


