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SĐRKÜLER        Đstanbul, 19.02.2009 
Sayı: 2009/35        Ref: 4/35 
 
 
 
Konu: 
ÇEKLER ĐN VADESĐNDEN ÖNCE BANKAYA ĐBRAZI VE KE ŞĐDECĐNĐN 
ÇEKLER ĐN RIZASI OLMADAN EL ĐNDEN ÇIKTI ĞINA YÖNEL ĐK BEYANINA 
ĐSTĐNADEN BANKAYI ÖDEMEKTEN MEN ETMES Đ HUSUSUNDA 
DÜZENLEMELER ÖNGÖRÜLMEKTED ĐR  
 
TBMM Komisyonunda görüşmeleri başlanan “Đşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”nda yer alan, çeklerin kullanımı ve çeklerde 
vade konusuna dair düzenlemeler hakkında aşağıda bilgiler verilmektedir.  
 
Söz konusu düzenleme “tasarı” aşamasında olup, kesinleşmesi ve Resmi Gazete’de 
yayınlanmasına müteakiben tarafınıza ayrıca sirküler ile duyurulacaktır.  
 
Kanun tasarısının 19 ve 20’nci maddelerinde konu hakkında düzenlemeler öngörülmektedir.  

Madde 19-19/03/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 
Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
 
“GEÇĐCĐ MADDE 2- 31/12/2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce 
çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir .”  

Madde ile; belirli bir süreyle çekin, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ödenmek için 
muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilerek ekonomik sıkıntılarla çeklerin zamanında 
ödenememesi sonucunda ticari hayatta karşılaşılan sorunlara ve mağduriyetlere çözüm 
üretilmesi amaçlanmaktadır. 
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Madde 20- 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 711’inci maddesinin 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 711’inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen 
"Ke şideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış 
olduğu iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten menedebilir."  şeklindeki hükmü Cenevre 
Birlik Anlaşmasının 32’nci maddesinde yer almamaktadır. 6762 sayılı Kanunun 711’inci 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenleme, Đsviçre Borçlar Kanunundan aynen 
aktarılmıştır. Đsviçre hariç mehazlarda yer almayan, Đsviçre öğretisinde de şüphe ile karşılanan, 
yorum güçlüklerine ve tartışmalara yol açan, amaç ve faydası pek belirlenemeyen bu hüküm, 
Türkiye'de yanlış anlamaların doğmasına neden olmuş ve çekin niteliğiyle 
bağdaştırılması mümkün olmayan bir uygulamanın yerleşmesine de sebebiyet vermiştir. 
Karı şıklık yaratmaktan başka hiçbir yarar sağlamayan ve çekin değerini düşüren bu 
hükmün kaldırılması amaçlanmaktadır. 
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
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