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Karşılıksız kalan çekler için bankaların ödemek zorunda oldukları 
mesuliyet tutarı 2.12.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 
altmışmilyon lira olarak belirlenmiştir. 

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 
3167 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının Bankamıza verdiği 
yetki uyarınca, süresinde ibraz edilen ancak karşılığı bulunmayan veya yetersiz 
kalan çekler için muhatap bankanın keşidecinin dışındaki hamile ödemek 
zorunda olduğu beşmilyon liralık tutar 2.12.2002 tarihinden geçerli olmak 
üzere altmışmilyon liraya yükseltilmiş olup, buna ilişkin 8 No.lu Bankamız 
Tebliği yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmiştir. 

Bilindiği gibi, 3.4.1985 tarih, 18714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
3167 sayılı Kanun’un anılan maddesinde yirmibin lira olarak öngörülen bahse 
konu mesuliyet tutarı, 16.3.1990 tarih, 20463, 18.6.1993 tarih, 21611 ve 
18.2.1995 tarih, 22206 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan 2, 6, 7 no.lu 
Bankamız Tebliğleri ile sırasıyla yüzyirmibeşbin, beşyüzbin ve 
birmilyonbeşyüzbin liraya, en son 2.6.1997 tarihinden itibaren beşmilyon 
liraya yükseltilmiştir. 

Bunu izleyen dönemde 3167 sayılı Kanun’da değişiklik yapılması gündeme 
gelmiş olup, 22.9.1998 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 
sevkedilen “3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 
Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Taslağı ve 
Gerekçesi” nde mesuliyet tutarı yirmimilyon lira olarak belirlenmiştir. İlgili 
yasama yılında kanunlaşamayan Tasarı 2000 yılında tekrar gündeme gelmiş 
ancak, T.B.M.M. Genel Kurulu’na sevkedilmemiştir. 

15.4.2002 tarihinde T.B.M.M.’ne sevkedilen “Çekle Ödemelerin 
Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile İcra ve 
İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” nda mesuliyet 
tutarı yüzellimilyon lira olarak belirlenmiş olup, söz konusu Tasarı ilgili yasama 
yılında T.B.M.M. Genel Kurulu’nda görüşülemediğinden hükümsüz sayılmıştır. 

Bu çerçevede, 1997 yılından sonra belirli dönemlerde 3167 sayılı 
Kanun’da yapılması düşünülen değişiklik tasarıları kapsamında gündeme gelmesi 
nedeniyle, Bankamızca o tarihten bu güne kadar arttırılamamış olan muhatap 
bankanın keşidecinin dışındaki hamile ödemek zorunda olduğu beşmilyon liralık 
tutar, Devlet İstatistik Enstitüsü’nce yayımlanan fiyat endekslerindeki 
gelişmeler dikkate alınarak 2.12.2002 tarihinden geçerli olmak üzere altmış 
milyon liraya yükseltilmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

 


