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İlgi: 3.12.1996 tarihli yazımız. 

İlgi yazımızla, Türk Ticaret Kanunu’nun 692 ve 693 üncü maddelerinde yer alan 
hükümlerden bahisle; 

- Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 25.5.1995 tarih, 7982 Esas, 7596 sayılı Kararında, çek 
üzerindeki keşide gününün resmi takvime göre imkansız bir tarih olmaması gerektiğinin, 30 Şubat 
tarihini taşıyan çeklerin çek niteliğinde olmadığının, 

- Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 5.6.1995 tarih, 4457 Esas sayılı Kararında ise takvim yılı 
içinde 31 gün çeken ayların mevcut bulunması nedeniyle, 30 gün çeken aylara ait çekler üzerine 
gün olarak 31 yazılmasının imkansız bir tarih değil, o ayın son günü keşide edilmiş gibi kabul 
edilmesinin 

 kararlaştırıldığı belirtilmiş ve buna göre, Şubat ayı 28 çeken bir yılda 29 Şubat keşide tarihli bir 
çekin 28 Şubat günü, 31 Nisan veya 31 Kasım keşide tarihli çeklerin 30 Nisan ve 30 Kasım 
tarihlerinde keşide edildiğinin kabul edilmesi gerektiği, ancak takvimde 32, 33 gibi günler ile 30 
Şubat gününün bulunmaması nedeniyle bu tür imkansız tarih taşıyan çeklerin çek niteliğini haiz 
olamayacağı vurgulanarak, keşide edildiği gün gösterilmemiş veya takvime göre imkansız bir 
tarihe keşide edilmiş çeklerin bankalararası takas odalarına ibraz edilmemesi istenmişti. 

Bu kez, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2004/10-200 Esas, 2004/218 numaralı 
Kararı’nda; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.6.2000 tarih, 2000/1011-1076 sayılı 
Kararı’nda, “tanzim tarihinin 30.02.1997 yazılmasının, belgenin bono olma özelliğini ortadan 
kaldırmayacağı, bunun yanılgıdan kaynaklandığı, tanzim tarihinin Şubat ayının son günü olarak 
kabul edilmesi lazım geldiği”, 12. Hukuk Dairesinin 5.11.2001 gün ve 16461-17872 sayılı 
Kararı’nda “çekteki keşide tarihinin 31.02.2001 olarak yazılmasının çekin niteliğini etkilemediği, 
çekin Şubat ayının son gününde keşide edilmiş sayılması gerektiği” vurgulandığı belirtilerek, 
takvimde bulunmayan 32 ve benzeri diğer tarihlerin keşide tarihi niteliğinde kabul edilemeyeceği, 
dolayısıyla takvimimizde bazı aylarda bulunabilen 31. günün imkansız bir tarih sayılamayacağı, 
keşide tarihi 31.02.2002 olarak gösterilmiş bulunan çekin 28.02.2002 tarihinde keşide edilmiş 
sayılması gerektiği kararlaştırılmıştır.  

Bilgi edinilmesini ve bankalararası takas odalarında ibraz edilecek çekler için söz konusu 
Kararın göz önünde bulundurulmasını rica ederiz. 
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Bilindiği gibi, çek takası işlemleri Bankamızca çıkarılan Bankalararası Takas 
Odaları Merkezi Yönetmeliği buna ilişkin İzahname esasları çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

Bu kapsamda, muhatap bankaların gün içinde aldıkları çek bilgilerine ilişkin 
provizyon işlemlerini aynı gün içinde sonuçlandırmaları ve herhangi bir nedenle 
ödenemeyeceği tespit edilen ve iade edilmesi gereken çeklere ilişkin bilgileri saat 
16.00’ya kadar takas odası bilgisayarına göndermeleri gerekmektedir. 

Günlük takas işlemleri sonucunda oluşan ve her bankanın kendine ait ilgili 
takas gününe ilişkin çek adet ve tutarları ile borç ve alacak tutarları ile kalan bakiyesini 
gösteren “takas işlemleri sonuç cetveli” de ilgili banka temsilcisine takas odası 
tarafından teslim edilmektedir. 

Bu konulardaki bankaların talepleri de dikkate alınarak, takas işlemleri sonuç 
cetvelinin yapılan teknik düzenlemeler sonucunda bankalara elektronik posta ile 
gönderilmesi olanaklı hale getirilmiştir. Diğer taraftan, Bankalararası Takas Odaları 
Merkezi Yönetim Kurulu’nun 26.12.2005 tarihli toplantısında da iade edilmesi gereken 
çeklere ilişkin takas odasına bilgi gönderilmesine ilişkin son saatin 17.00 olması 
kararlaştırılmıştır. 

Buna göre, cetvellerin gönderilmesinin istenildiği elektronik posta adresinin 
www.btom.org.tr adresinde yer alan “öneri ve istekler” bölümüne bildirilmesini, 
günlük takas işlemlerinin zamanında sonuçlandırılmasını teminen iade edilmesi 
gereken çeklere ilişkin bilgilerin 30.1.2006 tarihinden itibaren başlamak üzere en son 
saat 17.00’ye kadar gönderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederiz. 

                              TÜRKİYE CUMHUR İYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 

 

                                                              Rifat GÜNAY        Halit Nazmi Dönmez 
                                                               Genel Müdür                  Müdür 
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BANKALARARASI TAKAS ODALARI İŞLEMLER İ
İZAHNAMES İ

 
I. BÖLÜM

 
Genel Hükümler

 
Amaç:
Madde 1- Bu İzahnamenin amacı, hesaben tesviye edilmek üzere bankalararası takas odalarında bankalarca,

muhatap bankalara fiziken ibraz edilen, elektronik ortamda işlem görmeyen ve elektronik ortamda işlem gören çekler ile
bankalarca, muhatap bankalara fiziken ibraz edilmeyen çekler üzerinden yapılan işlemlerde yeknesaklığın sağlanmasına,
bu işlemlerin sağlıklı bir biçimde yapılmasına ve sonuçlandırılmasına ilişkin müşterek esasları saptamaktır.

 
Kapsam:
Madde 2- Bu İzahname, Bankalararası Takas Odaları Merkezi'nde yapılacak işlemler ile bankalararası takas

odaları faaliyetlerine fiziken çek ibraz ederek ve fiziken çek ibraz etmeyerek katılan bankaların uyacakları esasları
kapsar.

 
Tanımlar ve Kısaltmalar:
Madde 3- Bu İzahnamede geçen;
a) "Merkez Bankası": Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'ni,
b) "Merkez Bankası Temsilcisi": Takas odası işlemlerine nezaret eden Merkez Bankası yetkili personelini,
c) "Bankalar": Türkiye'de kurulan bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de açılan şubelerini,
d) "Banka Şubeleri": (c) fıkrasında belirtilen bankaların takas odaları faaliyetlerine katılan şubelerini,
e) "Takas Merkezi": Bankalararası Takas Odaları Merkezi'ni,
f) "Takas Odası": Takas işlemlerinin yürütüldüğü her bankalararası takas odasını,
g) "Ankara Takas Odası": Tüm bankalararası takas odalarına ait genel nihai takas sonuçlarının alınarak bankalar

arasında hesaben tesviye edildiği Bankalararası Ankara Takas Odası'nı,



h) "Ankara Şubesi": Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi'ni,
ı) "Yönetim Kurulu": Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetim Kurulu'nu,
i)  "Yönetim Komitesi": Yönetim Kurulu'nca her takas odası için ayrı ayrı seçilen bankalararası takas odaları

yönetim komitelerini,
j)  "Yönetmelik": Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliği'ni,
k) "İzahname": Bankalararası Takas Odaları İşlemleri İzahnamesi'ni,
l)  "Şehir  İçi  Çekler":  Takas odasının bulunduğu yerden alan kodu çevirmeden telefon görüşmesi  yapılarak

provizyon alınabilen çekleri,
m)  "Şehir  Dışı  Çekler":  Takas  odasının  bulunduğu yerden alan  kodu çevirerek  (İstanbul  ili  hariç)  telefon

görüşmesi yapılmak suretiyle provizyon alınabilen çekleri,
n)  "Elektronik Takas": Elektronik ortamda işlem yapılan bankalararası  takas odalarında bankalarca hesaben

tesviye  edilmek  üzere,  muhatap  bankalara  fiziken  ibraz  edilen  çekler  ile  fiziken  ibraz  edilmeyen  çeklere  ilişkin
bilgilerinin,  banka  bilgisayarları  ve  merkezi  bir  bilgisayar  aracılığı  ile  elektronik  olarak  birlikte  işleme  alındığı,
Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulan elektronik takas sistemini,

o) "İşletim Kılavuzları": Takas işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan kullanıcıların, bilgisayar
ortamında uygulayacakları işlem adımlarını gösteren teknik açıklamaları içeren kitapçıkları,
ifade eder.

 
Takas Merkezinde Tutulacak Defterler:
Madde 4- Takas Merkezince;
a) Yönetim Kurulu Karar Defteri,
b) Gelen ve Giden Evrak Defteri,
c) Diğer gerekli defterler

tutulur.
 
Yönetim Kurulu tutanak ve kararları, yazışma evrakının imzalı örnekleri ile gelen ve giden evraklar ayrı ayrı

klasörlerde tarih ve sıra numarası ile saklanır.
 
Takas odalarınca Ankara Takas Odası'na günlük ve aylık olarak intikal ettirilen işlemlere ait bilgiler, burada her

takas odası için ayrı ayrı klasörlerde tarih sırasıyla saklanır.
 

 
 



Takas Odalarında Tutulacak Belgeler:
Madde 5- Takas odalarınca;
a) Gelen ve Giden Evrak Defteri,
b) Diğer gerekli defterler

tutulur.
 
Banka şubelerinin takas odasına temsilci olarak gönderecekleri kişilerin görev ve unvanlarını belirten resimli ve

onaylı temsil yetkisi belgeleri, takas odalarınca tarih ve numara sırası ile ve her banka şubesi için ayrı bölümde olmak
üzere bir klasörde, giden yazışma evrakının imzalı örnekleri ile gelen evraklar ayrı ayrı klasörlerde tarih ve numara
sırası ile saklanır.

 
Takas işlemleri sonuç cetvelinin (Örnek 3 ve Örnek 13) bir nüshası ayrı bir klasörde tarih sırasına göre saklanır.
 
Takas Odalarında Kullanılan Cetveller:
Madde 6- A) Elektronik Ortamda Takas Yapılmayan Bankalararası Takas Odalarında Kullanılan Cetveller:
 
a) Çek Teslim Cetveli: (Örnek 1)
Takas odalarında işleme alınan ve muhatap bankalara fiziken ibraz edilen çeklerin kaydedildiği, üzerinde takas

odasının adı, işlem tarihi, çekleri teslim eden banka şubesiyle teslim alan banka şubesinin isimleri, çeklerin sıra ve seri
numarası, tutarı ile açıklama kısmı bulunan cetveldir.

 
Bu cetvel, banka şubelerince şehir içi ve şehir dışı çekler için ayrı ayrı olmak üzere iki nüsha düzenlenir.
 
b) Takas İşlemleri Cetveli: (Örnek 2)
Üzerinde her banka şubesi için alınan, verilen ve iade edilen, muhatap bankalara fiziken ibraz edilen çeklerin

adet  ve  tutarları  ile  toplam alacak,  borç  tutarları  ve  bu  cetveli  düzenleyen banka şubesinin  o günkü takas işlemi
sonucunda alacaklı veya borçlu kaldığı tutarları gösteren cetveldir.

 
Banka şubelerince şehir içi çekler için (Örnek 2-A), şehir dışı çekler için (Örnek 2-B) 1'er nüsha düzenlenir.
 
Örnek 2-A ve 2-B No.lu cetveller aynı sayfanın ön ve arka yüzlerine bastırılabilir.
 



c) Takas İşlemleri Sonuç Cetveli: (Örnek 3)
Takas odalarına katılan banka şubelerinin; takas işlemleri cetvellerindeki (Örnek 2-A, 2-B) alınan verilen toplam

çek adet ve tutarları ile borç veya alacak bakiyelerinin yer aldığı ve iki nüsha olarak düzenlenen cetveldir.
 
d) Banka Şubelerinin Borç/Alacak Durumunu Gösteren Cetvel: (Örnek 4)
Takas  odalarında,  takas  işlemleri  sonuç  cetvelinden  (Örnek  3)  faydalanarak  düzenlenen  takas  işlemleri

sonucunda banka şubelerinin günlük borç ve alacak tutarlarını gösteren ve Ankara Takas Odası'na bilgisayar ortamında
veya faksimile cihazı (ya da telefon) ile bildirilen cetveldir.

 
B) Elektronik Ortamda Takas Yapılan Bankalararası Takas Odalarında Kullanılan Cetveller ve Raporlar:
 
a) Kontrol Listesi: (Örnek 7)
Bilgisayar  ortamına;  manuel  (elle)  veya  çek  okutma  cihazı  ile  çek  bilgisi  giren  bankalar,  bu  bilgilerin

doğruluğunu kontrol listesi ile sağlarlar. Kontrol listesinde; listenin alındığı tarih, hazırlayan bankanın adı, çeklerin seri
numarası, çek hesabının bulunduğu banka ve şube kod numarası, hesap numarası, işlem kodu, çek tutarı, gün sayısı , her
şube için toplam çek sayısı ve bu çeklerin toplam tutarı ile her banka için çek ve tutar toplamları ile liste sonunda genel
çek adet ve tutar toplamları yer alır.

 
Kontrol Listesi,
- Fiziken birbirlerine çek ibraz eden bankalarca takasa verilen diğer banka çekleri ile diğer banka çeklerinden

alınan iadeler ve takastan alınan banka çekleri ile banka çeklerinden yapılan iadeler,
 
-  Fiziken  birbirlerine  çek  ibraz  etmeyen  bankalarca  takasta  işlem görmek üzere  takas  odasındaki  merkezi

bilgisayara bilgisi gönderilen diğer banka çekleri ile bilgisi gönderilen diğer banka çeklerinden alınan iadeler ve bilgisi
alınan banka çekleri ile alınan çek bilgilerinden yapılan iadeler,

 
için bankanın kendi bilgisayar ortamlarında hazırlanır.

 
Bu cetvelde yer alan işlem kodu hanesinde, iade yapılırken işlem türüne göre kılavuz kitapçıklarında tanımlanan

iade kodları kullanılır. Bu cetvel, banka şubelerince şehir içi ve şehir dışı çekler için birer nüsha düzenlenir.
 

b) Teyit Raporu: (Örnek 8)
Teyit raporu; bankalar tarafından takas odasındaki merkezi bilgisayara gönderilen her çek bilgisi paketi için

merkezi bilgisayar tarafından elektronik olarak bankalara yollanan, işlemin başarılı bir şekilde ya da hatalı bir şekilde
bittiğine ilişkin mesaj ile takas tarihini, takasta işlem gören muhatap bankalara fiziken ibraz edilen ve fiziken ibraz
edilmeyen çeklere ilişkin banka bazında, banka kodu, çek adet ve tutar toplamlarını içerir.

 
c) Çek Teslim ve Bildirim Cetveli: (Örnek 9)
Bu cetvel, bankalararası takas odasına gönderimi yapılan çek bilgilerini içerir ve bankaların kendi bilgisayar

ortamlarında ikişer nüsha düzenlenir.
 
Bu cetvel, banka şubelerince şehir içi ve şehir dışı çekler için ayrı ayrı düzenlenir.
 
Çek teslim ve bildirim cetvelinde; takas odasının adı, liste tarihi, çeki gönderen bankanın adı, alan bankanın adı,

çek seri no, banka ve şube kodu, hesap numarası, işlem kodu, gün sayısı, çek adet ve tutarları ve toplamları yer alır.
 
Bu  cetvelde  yer  alan  bilgilerin  doğruluğu,  elektronik  olarak  gönderilen  bilgilerin  karşılığında  takas

odasındaki merkezi bilgisayardan gelen rapordaki bilgilerle teyid edilir.
 
Bu cetvelde yer alan işlem kodu hanesinde, iade yapılırken işlem türüne göre işletim kılavuzu kitapçıklarında

tanımlanan iade kodları kullanılır.
 
Bu cetvelin altı, teslim eden ve teslim alan banka şubesi temsilcilerince ad ve soyadları yazılarak imzalanır.
 
d) Özet Liste: (Örnek 10)



Özet liste; takas odasındaki merkezi bilgisayarda üretilen ve her bankanın diğer bankalara verdiği  ve aldığı
fiziken ibraz edilen ve fiziken ibraz edilmeyen çeklerin adet ve tutarları ile toplamlarını takas günü itibariyle gösterir
listedir.

 
Bu liste şehir içi ve şehir dışı takas işlemleri için ayrı ayrı düzenlenir.



e) Detay Liste: (Örnek 11)
Detay liste; bir  bankanın diğer bir  bankaya takas tarihinde işlem gören fiziken ibraz ettiği  ve fiziken ibraz

etmediği çekler üzerinde kodlu tüm bilgileri şube sırası ile ve genel toplam alarak gösterir. Bu liste, özet liste (Örnek 10)
ile  çek teslim ve bildirim cetveli  (Örnek 9)  arasında mutabakatsızlık  tesbit  edilmesi  durumunda,  takas odasındaki
merkezi bilgisayar aracılığıyla düzenlenir.

 
f) Takas İşlemleri Cetveli: (Örnek 12)
Takas işlemleri  cetveli;  her  banka için takasta işlem gören, fiziken ibraz edilen ve fiziken ibraz edilmeyen

çeklerin adet ve tutarları ile toplam alacak, borç tutarlarını ve bu bankanın o günkü takas işlemi sonucunda alacaklı ve
borçlu kaldığı tutarları gösterir.

 
Bu cetvel, şehir içi ve şehir dışı çekler için ayrı ayrı düzenlenir.
 
Bu cetvelin altı Merkez Bankası temsilcisince imzalanır.
 
g) Takas İşlemleri Sonuç Cetveli: (Örnek 13)
Takas işlemleri sonuç cetvelinde; takas odasına katılan bankaların, işlem gününde, takas işlemleri cetvellerindeki

muhatap bankalara fiziken ibraz edilen ve fiziken ibraz edilmeyen alınan - verilen toplam çek adet ve tutarları ile borç
veya alacak bakiyeleri yer alır.

 
Bu cetvelin altı Merkez Bankası temsilcisince imzalanır.
 
h) Bankaların Borç Alacak Durumunu Gösteren Rapor: (Örnek 14)
Takas odalarında, takas işlemleri sonuç cetvelinden (Örnek 13) faydalanılarak düzenlenen, bankaların günlük

borç ve alacak tutarlarını gösteren ve Ankara Takas Odası'na bilgisayar ortamında veya faksimile cihazı ile bildirilen
cetveldir.

 
Bu cetvelin altı Merkez Bankası temsilcisince imzalanır.
 
C) Diğer Cetveller:
a) Takas İşlemleri Genel Sonuç Cetveli: (Örnek 5)
Ankara Takas Odası'nca Örnek 4 ve Örnek 14 No.lu cetveller   dikkate alınarak düzenlenen, Bankaların Takas

Odaları Merkezi'nde günlük takas işlemlerinden doğan genel nihai takas sonucunu, banka şubelerine ait borç ve alacak
tutarları itibariyle gösteren cetveldir.

 



b) Aylık Takas İşlemleri Cetveli: (Örnek 6)
Bankaların takas odasına bir ay içinde işlem gören fiziken ibraz edilen ve fiziken ibraz edilmeyen şehir içi ve

şehir dışı çeklere ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen, toplam çek adedi ile borç ve alacak durumunu gösteren cetveldir.
 
Bu cetveller takas odalarınca üç nüsha düzenlenerek bir nüshası takas odasında muhafaza edilir, bir nüshası ait

olduğu ayı izleyen 15 gün içinde Merkez Bankası Bankacılık Genel Müdürlüğü Bankacılık Uygulamaları Müdürlüğü'ne,
bir nüshası da Ankara Takas Odasına intikal ettirilir.

 
Örnek cetvellere bankaların isimleri aynı sıraya göre yazılır.
 

II. BÖLÜM
 

Takas İşlemlerine İlişkin Esaslar:
 

Çeklerle İlgili Olarak Yapılacak İşlemler:
Madde 7- İlgili banka şubeleri tarafından takas odasında muhatap bankalara fiziken ibraz edilerek ve fiziken

ibraz  edilmeden  işlem  görecek  çeklerin  ön  yüzüne,  çekler  işlem  görmeden  önce  "TAKAS"  kelimesi  ile  banka
şubelerinin ismini taşıyan bir damga basılır ve işlem gününe ait tarih atılır.

 
Elektronik ortamda işlem yapılan bankalararası takas odalarında 3167 sayılı Kanun'a ilişkin 2 No.lu Tebliğe göre

bastırılmış ve meblağ kodlaması yaptırılmış  fiziken bankalara ibraz edilen çekler ile fiziken ibraz edilmeyen çekler
işlem görür.

 
Çek okutma cihazında elektronik olarak çek bilgilerinin okutulması mümkün olmayan (alonjlu, yıpranmış, fiziki

parça kaybına uğramış, katlanmış, hatalı veya standart dışı kodlanmış, kodlama alanı  üzerine kaşe basılmış veya imza
atılmış) çekler,  özel zarfların veya kodlama alanına yapıştırılan özel bantların 3167 sayılı Kanun'a ilişkin 2 No.lu Tebliğ
ile belirlenen çek kodlama standartlarına uygun şekilde kodlanması suretiyle işlem görür.

 
Elektronik ortamda işlem yapılan takas odalarının  faaliyetlerine katılan bankaların takas işlemlerini yürüten

bilgisayar kullanıcıları, uygulayacakları işlem adımlarını, bu husustaki teknik açıklamaları içeren işletim kılavuzlarında
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirmek zorundadırlar.

 



Elektronik Ortamda Takas Yapılmayan Bankalararası Takas Odalarında Çeklerin Çek Teslim Cetveline
ve Takas İşlemleri Cetveline Kaydedilmesi:

Madde 8- Banka şubeleri temsilcilerince muhatap banka şubelerine teslim edilecek çekler şehir içi ve şehir dışı
olarak ayrılır. Tutarları şeritli makinadan geçirilerek toplamları alınır. Toplamları gösteren şeritler şehir içi ve şehir dışı
olarak ayrı ayrı düzenlenen çek teslim cetvellerine (Örnek 1) ili ştirilir. Çek adedi (sıra no sütununa) ve toplam tutarları
da anılan cetvellere işlenir. Bu cetvellerdeki adet ve  tutarlar ayrıca, takas işlemleri cetvellerinin (Örnek 2-A, 2-B) alacak
bölümüne ve ilgili banka şubesinin isminin karşısına kaydedilir.

 
Banka Şubeleri Temsilcilerinin İlk Toplantıda Hazır Bulunma Zorunlulu ğu:
Madde 9- Banka şubelerinin temsilcileri, belirlenen saatte takas odalarında kendilerine ayrılan yerlerde hazır

bulunmak zorundadırlar. Bu toplantıda banka temsilcileri, her banka için ayrı ayrı düzenledikleri çek teslim cetvellerini
(Örnek 1) ve birbirlerine fiziken ibraz edecekleri çekler ile takas işlemleri cetvellerini (Örnek 2-A, 2-B) yanlarına alırlar.

 
İlk Toplantı:
Madde 10- İlk toplantının Merkez Bankası temsilcisi tarafından başlatılması ile banka şubeleri temsilcilerince

çek teslim cetvelleri (Örnek 1) ve ekindeki çekler birbirlerine teslim edilir. Banka şubesi temsilcisince teslim alınan
çeklerin, çek teslim cetvellerinde (Örnek 1) belirtilen adet ve toplam tutarları kontrol edilerek uygunluğu sağlandıktan
sonra, çek teslim cetvellerinin (Örnek 1) 2 nüshası, alan ve veren temsilcilerce imzalanarak, biri  teslim eden, diğeri
teslim alan banka şubesi temsilcisinde kalır.

 
Çekleri teslim alan banka şubeleri temsilcilerince, çek teslim cetvellerindeki (Örnek 1) çek adet ve tutarları o

banka şubesine ait  takas işlemleri  cetvellerinin (Örnek 2-A, 2-B) borç bölümüne ve teslim eden banka şubelerinin
isimleri karşısına kaydedilir.

 
Banka şubeleri  temsilcileri  tarafından yukarıda açıklanan şekilde işlemler karşılıklı  olarak yapıldıktan sonra

takas odasının o günkü ilk toplantısı sona erer.
 



Elektronik Ortamda İşlem Yapılmayan Bankalararası Takas Odalarında Çeklerin Tesviye Toplantısına
Kadar İncelenmesi:

Madde 11- Banka şubeleri takas odasında ilk toplantı sonunda fiziken teslim aldıkları şehir içi çeklerini aynı
gün, şehir dışı çeklerini ise en geç ertesi işgünü tesviye toplantısı saatine kadar incelemek ve provizyon işlemlerini
sonuçlandırmak zorundadırlar. Bu konuda ilgili banka şubelerince her türlü tedbir alınır.

 
Şehir dışı çeklerin tesviyesi en geç ertesi işgünü yapılabildiğinden, takas odasına ibraz edildiği gün provizyonu

alınamayan şehir dışı çekler o gün için hesaplara intikal ettirilmez. Bu çekler ibraz eden bankaların çek teslim cetveline
(Örnek 1) çek adet ve tutarı yazılarak banka temsilcilerince imzalanmak suretiyle ertesi işgünü sonuna kadar işlemleri
sonuçlandırılmak kaydıyla muhatap banka şubelerinde kalır. Tutarları takas işlemleri cetvelinden (Örnek 2-B) düşülür.
Ertesi işgünü provizyon alınamaması nedeniyle takastan iade sözkonusu olamayacağından, bahsekonu çekler provizyon
alınamaması halinde, karşılığı olan çekler gibi işlem görür ve bir sonraki güne ait takas işlemleri cetveline (Örnek 2-B)
dahil edilerek tutarları ilgili banka şubelerinin karşılarına borç veya alacak olarak kaydedilir.

 
Süresi içinde provizyon alınamaması nedeniyle ilgili bankaların hesaplarına kaydedilen şehir dışı çeklerin daha

sonra karşılıksız olduğu veya herhangi bir nedenle ödenmeyeceğinin tespit edilmesi halinde, takas vasıtası ile veya takas
dışı, ilgili banka şubelerine ibraz edilerek iadesi yapılabileceğinden, muhatap banka şubelerince  provizyon alınamayan
şehir dışı çekler hakkında en geç işlem günü mesai saatleri içinde (saat 17.30'a kadar) lehdar banka şubelerine yazılı
olarak (banka kodu, şube kodu, hesap no, çek no, çek tutarı ve çeki tahsile veren şube adı belirtilerek) bilgi verilir.

 
Elektronik  Ortamda  İşlem  Yapılan  Bankalararası  Takas  Odalarında  İşlem  Görecek  Çek  Bilgilerine

İlişkin İşlemler:
Madde  12- Bankalarca  muhatap  bankalara  fiziken  ibraz  edilen  ve  fiziken  ibraz  edilmeyen  çeklere  ilişkin

bilgileri, manuel olarak (elle), çek makinasında veya bankaların merkezi bilgisayarında şehir içi ve şehir dışı ayırımına
göre hazırlanarak kontrol listeleri (Örnek 7) düzenlenir ve bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra elektronik ortamda
takas odasındaki merkezi bilgisayara belirlenen süre içinde gönderilir.



Herhangi  bir  olağandışı  nedenle  banka  bilgisayarlarından  takas  odasındaki  merkezi  bilgisayara  elektronik
ortamda  bilgi  gönderemeyen  bankalar,  merkezi  bilgisayara  gönderilmeye  hazır  hale  getirilmiş  çek  bilgilerini,
bankalarındaki bilgisayar ortamında hazırlanmış disketle, belirlenen süre içinde (Bu süre, gönderilen çek bilgileri için
çeklerin fiziki takasının yapıldığı, iade çek bilgileri için gün sonu işlemlerinin başladığı saati aşamaz) ve önceden takas
odasındaki Merkez Bankası temsilcisine bilgi verilmesi ve bu şekilde durumun bankalara duyurulması koşuluyla, takas
odasındaki merkezi bilgisayar ortamına aktarabilirler ve o gün merkezi bilgisayar aracılığıyla bankalarına gönderilecek
çeklere ilişkin bilgileri de yine disketle takas odasındaki merkezi bilgisayar aracılığıyla alabilirler.

 
Bankalar  tarafından  takas  odasındaki  merkezi  bilgisayara  gönderilen  her  bilgi  için  merkezi  bilgisayardan

bankalara gönderilen teyit raporundaki (Örnek 8) işlemin başarılı şekilde tamamlandığına ilişkin mesaj alındıktan sonra,
çek teslim ve bildirim cetveli (Örnek 9) banka bilgisayarlarında hazırlanır.

 
İşlemin hatalı sonuçlandığına ilişkin teyit raporu (Örnek 8) alındığında, hatalı bilgiler, raporda yer alan hata

mesajları doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra takas odasındaki merkezi bilgisayara, elektronik ortamda
bilgi gönderme için belirlenen süre içinde yeniden gönderilir.

 
Teyit  raporu  (Örnek  8)  ile  çek  teslim  ve  bildirim  cetveli  (Örnek  9)  sonuç  mutabakatları  sağlanır.  Banka

temsilcilerince muhatap bankalara fiziken ibraz edilecek çekler,  çek teslim ve bildirim cetveli  (Örnek 9) ilişiğinde,
belirlenen süre içinde takas odasına getirilir.

 
Banka temsilcileri,  takas odasında, merkezi bilgisayarda üretilen ve takasta işlem gören, muhatap bankalara

fiziken ibraz edilen ve fiziken ibraz edilmeyen çeklerin adet ve tutarları ile toplamlarını gösteren özet liste (Örnek 10)
ile bankalarına ait çek teslim ve bildirim cetvelinin (Örnek 9) mutabakatını sağlarlar.

 
Banka temsilcilerince, kendi bankalarının herhangi bir bankaya verdiği takas konusu çekler ile çek teslim ve

bildirim cetveli  (Örnek 9) arasında mutabakatsızlık tespit  edilmesi  halinde, takas odasındaki  merkezi  bilgisayardan
detay liste (Örnek 11) alınarak kontrol yapılır. Bu kontrol sırasında üzerinde mutabakatsızlık tespit edilen takas konusu
çekler fiziki olarak çek bilgileri ise elektronik ortamda ilgili bankalara iade edilir.

 



Fiziken  birbirlerine  çek  ibraz  eden  Bankalarca,  muhatap  bankalara  fiziken  ibraz  edilmeyen  ancak  takas
odasındaki merkezi bilgisayara elektronik olarak bilgisi gönderilen çekler ile fiziken ibraz edilmek üzere getirilen ancak
merkezi  bilgisayara  elektronik  olarak  bilgisi  gönderilmeyen  takas  konusu  çekler  o  günkü  takas  işlemlerine  dahil
edilmeyerek ilgili bankalara iade edilir.

 
Fiziken çek ibraz eden bankalarca fiziken ibraz edilmeyen takas konusu çek tutarları, elektronik çek bilgilerinin

yer aldığı çek teslim ve bildirim cetvelinden (Örnek 9) düşülerek, çek adedi ve çek tutarına ilişkin son durum tespit
edilir  ve çek teslim cetvelinin altı  yapılan bu düzeltmeyi  teyiden gerekli  açıklama konularak banka temsilcilerince
imzalanır.

 
Elektronik  Ortamda  Bilgisi  Gönderilen  Muhatap  Bankalara  İbraz  Edilen  ve  Edilmeyen  Çeklerin

İncelenmesi:
Madde 13- Bankalar elektronik ortamda aldıkları şehir içi ve şehir dışı fiziken ibraz edilen ve fiziken ibraz

edilmeyen çek bilgilerini, ilgili takas gününde belirlenen saate kadar incelemek ve provizyon işlemini sonuçlandırmak
zorundadırlar.  Bu konuda bankalarca,  ilgili  birimlerinde her  türlü  tedbir  alınır.  Gerekli  tedbirlerin  alınmamasından
doğacak tüm sorumluluk ilgili bankaya aittir.

 
Provizyon alınamaması  nedeniyle  takastan  iade sözkonusu olmayacağından,  çekler,  provizyon alınamaması

halinde, karşılığı  olan çekler gibi  işlem görür ve ilgili  güne ait  takas işlemleri  cetveline takas odasındaki  merkezi
bilgisayar tarafından otomatik olarak dahil edilerek tutarları ilgili bankaların karşılarına borç veya alacak kaydedilir.

 
Süresi içinde provizyon alınamaması nedeniyle ilgili bankaların hesaplarına kaydedilen şehir dışı çeklerin daha

sonra  karşılıksız  olduğu  veya  herhangi  bir  nedenle  ödenmeyeceğinin  tespit  edilmesi  halinde,  fiziken  ibraz  edilen
çeklerin takas dışında ilgili banka şubelerine ibraz edilerek iadesi yapılabileceğinden, muhatap banka şubelerince ilgili
takas gününde mesai saatleri içinde (saat 17.30'a kadar) provizyon alınamayan çekler hakkında lehdar banka şubelerine
yazılı olarak (banka kodu, şube kodu, hesap no, çek no, çek tutarı ve çeki tahsile veren şube adı belirtilerek) bilgi verilir.

 



Kısmen  veya  Tamamen  Karşılıksız  Kalan  Fiziken  İbraz  Edilen  Çekler  ile  Fiziken  İbraz  Edilmeyen
Çeklere İlişkin İşlemler:

Madde 14- Takas odalarında işlem gören ve fiziken ibrazında karşılıksız çıkan çeklerin arka yüzüne muhatap
banka şubelerince ibraz tarihi ile, kısmen karşılıksız çeklerde "işbu çekin kısmen ............... TL. karşılığı bulunmaktadır",
tamamen karşılıksız çeklerde ise "işbu çekin tamamen karşılığı  bulunmamaktadır" ibaresi yazılarak altı  ilgili  banka
şubesi  yetkililerince  imzalanır.  Sözkonusu  çekler  elektronik  ortamda  işlem  yapılmayan  takas  odalarında  tesviye
toplantısında; elektronik ortamda işlem yapılan takas odalarında ise provizyon alma işlemi süresi içinde iade kodu
verilmek  suretiyle,  çek  bilgisi  yollanırken  yapılan  tüm  işlem  aşamaları  gerçekleştirilerek,  gerekli  listeler  alınıp
mutabakatlar yapılarak, belirlenen saate kadar çek bilgisi elektronik olarak, çek ise ertesi gün takas seansı sırasında
lehdar banka şubelerine fiziken iade edilir.

 
Fiziken ibraz edilmeden elektronik ortamda takas odalarında işlem gören ve karşılıksız çıkan çeklerin arka

yüzüne ibraz tarihi ile kısmen karşılıksız çeklerde "işbu çekin kısmen ...........TL. karşılığı bulunmaktadır", tamamen
karşılıksız çeklerde ise "işbu çekin tamamen karşılığı bulunmamaktadır" kaydı ile keşidecinin ödeme yasağı koyması,
hesap üzerine haciz, rehin, tedbir konulması veya mahkemece ödeme yasağı konulması v.b. nedenlerle iade edilecek
çeklerin  de  arkasına "............  Bankası  ..............  Şubesine (muhatap  bankanın  çek  hesabı  bulunduğu şubesinin  adı
belirtilecektir.) vekaleten" ibaresi, çekin ibraz edildiği bankaca yazılıp yetkililerce imzalandıktan sonra çek hamiline
iade edilir.

 
Kısmen veya tamamen karşılıksız kalan, fiziken ibraz edilmeyen çekler de iade kodu verilmek suretiyle çek

bilgisi yollanırken yapılan tüm işlem aşamaları gerçekleştirilerek belirlenen saate kadar elektronik olarak ilgili bankalara
iade edilir.

 
Fiziken ibraz edilmeden elektronik ortamda işlem gören ve karşılıksız olduğu gerekçesiyle iade edilen çeklerle

ilgili olarak çeki tahsile veren banka kodu, şube kodu, keşide tarihi, keşide yeri ile çek üzerindeki kodlu bilgileri ayrıca
takas odaları aracılığıyla muhatap bankalara bildirilir.

 
Takas odalarında kısmen veya tamamen karşılıksız kalmaları nedeniyle iade edilen çeklerle ilgili olarak,

muhatap bankaca lehdar bankaya herhangi bir ödeme yapılmaz.
 

 
Fiziken İbraz Edilen ve Kısmen veya Tamamen Karşılıksız Kalan Çekler Dışında İade Edilmesi Gereken

Çekler İçin Yapılacak İşlemler:
Madde 15- Muhatap banka şubelerine fiziken ibraz edilen ve kısmen veya tamamen karşılıksız kalan çekler

dışında iade  edilmesi  gereken (keşidecinin  ödeme yasağı  koyması,  çekin Türk Ticaret  Kanunu'nda öngörülen  asli
unsurlarının bulunmaması, hesap üzerinde haciz, rehin, tedbir konulması v.s. gibi) takas konusu çeklerin arka yüzüne
ödenmeme sebepleri yazılır. Bu çekler banka şubesi yetkilileri tarafından imzalanarak iade edilir.

 
Elektronik ortamda işlem yapılan bankalararası takas odalarında iade edilecek fiziken ibraz edilen ve fiziken

ibraz edilmeyen çekler için iade kodu verilmek suretiyle, takasa çek bilgisi yollanırken yapılan tüm işlem aşamaları
gerçekleştirilerek, gerekli mutabakatlar yapılarak, belirlenen saate kadar çek bilgisi elektronik olarak iade edilir. Fiziken
ibraz edilen çek ise ertesi iş günü takas odasında lehdar banka şubelerine fiziken iade edilir. Elektronik ortamda işlem
yapılan bankalararası takas odalarında işlem gören çek üzerindeki bilgiler ile elektronik olarak alınan bilgiler arasında
farklılıklar olması halinde; bu tür çek bilgileri elektronik olarak, çek ise arka yüzüne iade sebebi yazılmaksızın fiziken
ilgili bankaya iade edilir. Ancak muhatap bankaca bu tür çeklerin karşılığı bloke edilir ve ertesi iş günü çek bilgileri
doğru bir şekilde yeniden bilgisayar ortamında takas odasındaki merkezi bilgisayara gönderilmek suretiyle işlem görür.

 
Elektronik çek bilgi işlem merkezlerinde takas dışında işlem gören çek üzerindeki bilgiler ile elektronik olarak

alınan bilgiler arasında farklılıklar olması halinde; bu tür çeklere ilişkin sorunlar ilgili bankalar arasında takas dışında
çözümlenir.

 
İade Edilecek Fiziken İbraz Edilen ve Fiziken İbraz Edilmeyen Çeklerle İlgili Olarak Yapılacak İşlemler:
Madde 16- Elektronik ortamda işlem yapılmayan bankalararası takas odalarında, muhatap banka şubelerince

fiziken teslim alınan çeklerin incelenmesinden sonra iade edilmesi gerekli görülen çeklerin herbiri, iade nedeni açıklama
kısmına yazılmak suretiyle yeniden çek teslim cetveli (Örnek 1) düzenlenir. Bu cetvellerin çek adedi ile tutar toplamları



da takas işlemleri cetvelinin borç kısmının (Örnek 2-A, 2-B) iade edilen çekler bölümünde ait olduğu banka şubelerinin
isimleri karşılarına kaydedilir.



Elektronik ortamda işlem yapılan bankalararası takas odalarında iade edilecek fiziken ibraz edilecek ve ibraz
edilmeyecek çekler için ayrıca çek teslim ve bildirim cetveli (Örnek 9) düzenlenir ve bu cetvelde yer alan bilgilerin
takas işlemleri cetvelinde (Örnek 12) yer alan iade edilen çek bilgileri ile teyidi yapılır. Elektronik olarak iade bilgisi
takas odasındaki merkezi bilgisayara gönderilen fiziken ibraz edilen çekler ertesi iş günü takas seansında fiziken iade
edilir.

 
Tesviye Toplantısı:
Madde 17- Elektronik ortamda işlem yapılmayan bankalararası takas odalarında ilk toplantıya katılan banka

şubeleri temsilcileri tesviye toplantısına da katılmak zorundadırlar.
 
Banka şubelerince  ilk  toplantıda  fiziken  teslim alınan çekler  konusunda  gerekli  i şlemler  yapıldıktan  sonra

temsilciler, iade edilmesi gerekli görülen çekler ile bunlara ili şkin çek teslim cetvelleri (Örnek 1) ve son duruma göre
işlenmiş takas işlemleri cetvelleriyle (Örnek 2-A, 2-B) birlikte tesviye toplantısına katılırlar.

 
Banka şubeleri temsilcilerince tesviye toplantısında ancak iade edilmesi gereken çekler birbirlerine teslim edilir.
 
Muhatap banka şubesinden fiziken iade edilen çekleri teslim alan banka şubesi temsilcisince bu çeklere ilişkin

çek teslim cetvelinin (Örnek 1) adet ve tutar toplamları takas işlemleri cetvelinin (Örnek 2-A, 2-B) alacak kısmının iade
edilen bölümüne ilgili banka şubelerinin karşılarına kaydedilir. Bunu takiben bu cetvelin borç veya alacak bakiyeleri
bulunur.

 
Kesinleşen  takas  işlemleri  cetveli  (Örnek  2-A,  2-B)  ait  olduğu  banka  şubesi  temsilcisince  o  günkü  takas

işlemleri sonuç cetveline (Örnek 3) intikal ettirilmek üzere Merkez Bankası temsilcisine verilir.
 
Olağanüstü Durumlar:
Madde  18- Elektronik  ortamda  işlem  yapılan  bankalararası  takas  odalarında  herhangi  bir  nedenle  (ana

bilgisayarda  ve  sistem  donanımlarında  meydana  gelen,  takas  işlemlerinin  elektronik  olarak  gerçekleşmesini
engelleyecek durumlar), bankalar arasında elektronik ortamda takasın yapılamayacağının Merkez Bankası temsilcisince
tespit edilmesi halinde, durum derhal bankalara telefonla bildirilir. Bu durumda, iş bu İzahnamede yer alan elektronik
ortamda yapılmayan takas işlemleri prosedürü çerçevesinde günlük takas işlemleri yürütülür.



Merkez Bankası Temsilcisince Yapılacak İşlemler:
Madde 19- Merkez Bankası temsilcisince, elektronik ortamda işlem yapılmayan bankalararası takas odalarında;

takas işlemleri cetvelinin (Örnek 2-A, 2-B) borç toplamları, takas işlemleri sonuç cetvelinin (Örnek 3) borç sütununa ve
alacak toplamları  da alacak sütununa,  ilgili  banka şubelerinin isimleri  karşısına yazılarak borç  ve  alacak sütunları
arasındaki  fark  olan  borç  veya alacak  kalanları  tespit  edilir.  Sözkonusu borç  ve alacak  kalanlarına ilişkin  toplam
tutarların birbirine eşit olması gerekir. Kayıtların tamamlanmasından sonra her banka temsilcisine sözkonusu Örnek 3
No.lu cetvel imzalattırılır. Ayrıca anılan cetvelin (Örnek 3) ilgili yeri imza edilir. Takas işlemleri cetvelleri de (Örnek
2-A, 2-B) imzalanarak ilgili banka temsilcilerine iade edilir.

 
Takas işlemleri cetvellerinin (Örnek 2-A, 2-B) borç sütunları her bankanın borcunu, alacak sütunları alacağını

gösterir.
 
Elektronik ortamda işlem yapılan bankalararası takas odalarında merkezi bilgisayarda üretilen; takas işlemleri

cetveli (Örnek 12), takas işlemleri sonuç cetveli (Örnek 13), ilgili bankalara teslim edilir.
 
Elektronik ortamda işlem yapılmayan bankalararası takas odalarında tesviye toplantısı sonucunda, ilgili banka

şubelerinin şehir içi ve şehir dışı takas işlemlerine ilişkin olarak hazırlanan banka şubelerinin borç/alacak durumunu
gösterir cetvel (Örnek 4), elektronik ortamda işlem yapılan bankalararası takas odalarında ise bankaların borç/alacak
durumunu gösteren rapor  (Örnek 14)  bilgisayar  ortamında veya faksimile cihazı  ile  (gerektiğinde daha sonra teyit
edilmek koşulu ile telefonla) Ankara Takas Odası'na iletilir.

 
Ankara Takas Odası'nca Yapılacak İşlemler:
Madde 20- Ankara Takas Odası'nca, diğer takas odaları tarafından kendisine intikal ettirilen banka şubelerinin

borç/alacak durumunu gösteren cetvellerin (Örnek 4 ve Örnek 14) sonuçları birleşik hale getirilerek, o günkü işlemlerin
genel sonuç cetveli (Örnek 5) düzenlenir. Ayrıca bankaların borçlu veya alacaklı kaldıkları tutarları gösteren sözkonusu
cetvel (Örnek 5) Ankara Takas Odası'nca üye bankaların ilgili şubelerine verilir. Bu cetvele göre oluşan bankalara ait
genel  borç  ve  alacak  kalanları  en  geç  ertesi  işgünü  saat  12.00'ye  kadar  bankaların  Ankara  Şubesi  nezdindeki
hesaplarından tesviye edilir.

 
Ankara Takas Odası'nda nihai tesviye işlemi sonuçlanıncaya kadar lehdar banka şubeleri tarafından muhatap

banka şubelerine verilen çekler bu banka şubelerinin mülkiyetine dahil olmayıp nezdlerinde emanet olarak bulunur.
 
Ankara Takas Odası'nda gerçekleştirilen, bütün takas odalarında işlem gören fiziken ibraz edilen ve fiziken ibraz

edilmeyen çeklere ilişkin nihai sonuçlar kesin olup, bankaların, yürürlükteki mevzuat gereğince bankacılık işlemleri
yapma yetkilerinin kaldırılması, diğer bir bankaya devirlerinin yapılması veya birleştirilmesi, tasfiye olunması ya da 17
nci madde uyarınca çeklerinin takastan çıkartılması halleri dışında hiç bir şekilde bozulmaz.

 
Bankaların Ankara Şubesi Nezdinde Karşılık Bulundurma Zorunlulu ğu:
Madde  21- Bankalar,  Ankara  Şubesi  nezdindeki  hesaplarında  günlük  takas  açıklarını  karşılamaya  yetecek

miktarda karşılık  bulundurmak ve bu açıklarını  kapatmak için  her türlü  tedbiri  almak zorundadırlar.  Günlük takas
açıklarını karşılamaya yeterli  miktarda karşılık bulunmaması halinde, Merkez Bankası temsilcisince, ilgili  bankanın
Merkez Bankasının diğer şubeleri nezdindeki mevcut hesaplarındaki imkanlarının Ankara Şubesindeki hesabına intikali
suretiyle günlük takas açıklarının kapatılması sağlanır.

 
Ankara  Takas  Odasına  üye banka  şubelerinin  temsilcileri  genel  nihai  işlemlerinin  hesaben tesfiye  edilerek

sonuçlandırılması bakımından kendi  genel  müdürlükleri  (yabancı  bankaların merkez şube müdürlükleri)  ile Ankara
Şubesi arasındaki koordinasyonu sağlar. Diğer takas odalarına üye olup Ankara Takas Odasına katılmayan bankaların
genel müdürlükleri (yabancı bankaların merkez şube müdürlükleri) ile koordinasyonu Ankara Takas Odası Yönetim
Komitesi Başkanı temin eder.

 
Takas İşlemlerinin Yapılmayacağı Günler:
Madde 22- Takas işlemleri, tatil günleri ile yarım gün çalışılan iş günlerinde ve olağanüstü (savaş, yangın, sel

baskını, deprem, yaygın hastalık ve diğer zorlayıcı sebeplerin) hallerin meydana geldiği günlerde yapılmaz.
 
 



III. BÖLÜM
 

Tereddütlerin Giderilmesi:
Madde 23- Bu İzahnamenin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütler, Yönetim Kurulu'nca giderilir.
 
Yürürlük:
Madde 24- Bu İzahname 17.4.1998 tarihinde yürürlüğe girer.
 
 

 
 
Çek Teslim Cetveli (Örnek 1)
Şehir İçi Takas İşlemleri Cetveli (Örnek 2-A)
Şehir Dışı Takas İşlemleri Cetveli (Örnek 2-B)
Takas İşlemleri Sonuç Cetveli (Örnek 3)
Banka Şubelerinin Borç/Alacak Durumunu Gösteren Cetvel (Örnek 4)
Takas İşlemleri Genel Sonuç Cetveli (Örnek 5)
Aylık Takas İşlemleri Cetveli (Örnek 6)
Kontrol Listesi (Örnek 7)
Teyit Raporu (Örnek 8)
Çek Teslim ve Bildirim Raporu (Örnek 9)
Özet Liste (Örnek 10)
Detay Liste (Örnek 11)
Takas İşlemleri Cetveli (Örnek12)
Takas İşlemleri Sonuç Cetveli (Örnek 13)
Bankaların Borç/Alacak Durumunu Gösteren Rapor (Örnek 14)

 



              ÇEK TESLİM CETVELİ ....../....../............
                           (ŞEHİR İÇİ / ŞEHİR DIŞI)

BANKALARARASI ........................................... TAKAS ODASI
_____________________________________________________________

..................................................................................................................... tarafından

................................................................................................................................... na
ibraz edilen çekler.
    
Sıra    
No. Seri No. Tutarı (TL.) Açıklama
    
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
................. .......................................... .....................................................................................
    
    
Toplam (Nakledilecek)   
    

        Teslim Eden                      Teslim Alan
Banka Şubesi Temsilcisi                   Banka Şubesi Temsilcisi
      Adı ve Soyadı                     Adı ve Soyadı
          İmza                  İmza

Örnek: 1  



BANKALARARASI
...................................TAKAS ODASI         ................................... NIN ŞEHİR İÇİ ......./......../..........

            TAKAS İŞLEMLERİ CETVELİ
B O R Ç A L A C A K
         
 İade  İade   
 Alınan çeklerin edilen çeklerin BANKA ŞUBELERİNİN edilen çeklerin  Verilen çeklerin  
Adedi Tutarı (TL) Adedi Tutarı (TL) İSİMLERİ Adedi Tutarı (TL) Adedi Tutarı (TL)
         
............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ................................... ............ ...................................
         
............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ................................... ............ ...................................
         
............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ................................... ............ ...................................
         
............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ................................... ............ ...................................
         
............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ................................... ............ ...................................
         
............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ................................... ............ ...................................
         
............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ................................... ............ ...................................
         
............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ................................... ............ ...................................
         
............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ................................... ............ ...................................
         
............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ................................... ............ ...................................
         
............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ................................... ............ ...................................
         
............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ................................... ............ ...................................
         
............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ................................... ............ ...................................
         
          

Top.          Top.
          

İade       İade
Top.      Top.

     
Kalan     Kalan

Borç ................. TOPLAM ................ Alacak
BANKALARARASI .................. TAKAS ODASI

Borç ................. KALAN  ................ Alacak               T.C.Merkez Bankası Temsilcisi
Örnek: 2-A



BANKALARARASI
...................................TAKAS ODASI         .................................................................... NIN ......./......../..........

        ŞEHİR DIŞI TAKAS İŞLEMLERİ CETVELİ
           
  İade  İade    

Prov.  Alınan çeklerin edilen çeklerin BANKA ŞUBELERİNİN edilen çeklerin  Verilen çeklerin Prov.  

Mas. Adedi Tutarı (TL) Adedi Tutarı (TL) İSİMLERİ Adedi Tutarı (TL) Adedi Tutarı (TL) Mas.  
            

.......... ............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ............................................... ................................... ........  

            

.......... ............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ............................................... ................................... ........  

            

.......... ............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ............................................... ................................... ........  

            

.......... ............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ............................................... ................................... ........  

            

.......... ............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ............................................... ................................... ........  

            

.......... ............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ............................................... ................................... ........  

            

.......... ............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ............................................... ................................... ........  

            

.......... ............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ............................................... ................................... ........  

            

.......... ............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ............................................... ................................... ........  

            

.......... ............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ............................................... ................................... ........  

            

.......... ............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ............................................... ................................... ........  

            

.......... ............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ............................................... ................................... ........  

            

.......... ............. ................................... ............. ................................... .................................................. ............. ............................................... ................................... ........  

           

            

            

            

İade     İade
Top.     Top.

    
Kalan     Kalan
Prov.   Borç ..................................... TOPLAM ........................... Alacak   Prov.
Mas.      Mas.

  Borç ...................................... KALAN  ............................ Alacak   
Top.      Top.

                   BANKALARARASI .................. TAKAS ODASI
Örnek: 2-B                                  T.C.Merkez Bankası Temsilcisi



 
   BANKALARARASI............................TAKAS ODASI ............................ GÜNÜNDE YAPILAN

TAKAS İŞLEMLERİ SONUÇ CETVELİ

         

                Çek Adedi  T O P L A M  K A L A N   
BANKA ŞUBELERİNİN İSİMLERİ Alınan Verilen B o r ç A l a c a k B o r ç A l a c a k İMZA  
         
         
....................................................................................................... ....................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................  
         
....................................................................................................... ....................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................  
         
....................................................................................................... ....................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................  
         
....................................................................................................... ....................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................  
         
....................................................................................................... ....................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................  
         
....................................................................................................... ....................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................  
         
....................................................................................................... ....................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................  
         
....................................................................................................... ....................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................  
         
....................................................................................................... ....................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................  
         
....................................................................................................... ....................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................  
         
....................................................................................................... ....................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................  
         
         
         
    T O P L A M         
         

BANKALARARASI .............. TAKAS ODASI
Örnek: 3           T.C.Merkez Bankası Temsilcisi



BANKA ŞUBELERİNİN BORÇ/ALACAK
DURUMUNU GÖSTEREN CETVEL ......./....../........

      
  Bankaların T.C.Merkez Bank  
BANKALARIN İSİMLERİ VE Çek Adedi Nezdindeki Hesaplarına İntik  
HESAP NUMARALARI Alınan Verilen B o r ç A l a c a k  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
........................................................................................ ...................... ....................................... .......................................  
      
      

Örnek: 4 BANKALARARASI ................ TAKAS ODASI
            T.C.Merkez Bankası Temsilcisi  



.................. TARİHİ İTİBARİYLE ...................... BANKASININ
            TAKAS İŞLEMLERİ GENEL SONUÇ CETVELİ     HESAP NO: .............

    
     
BANKALARARASI     
TAKAS ODASININ İSMİ B O R Ç A L A C A K K A L A N  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    T  O  P  L  A  M     
     

   Örnek: 5

   Not: Bu cetvel yalnızca Bankalararası Ankara Takas Odasınca kullanılacaktır.



AYLIK TAKAS İŞLEMLERİ CETVELİ
BANKALARARASI ............................. TAKAS ODASI           (19..  YILI  ................ AYI)
      
     
BANKA ŞUBELERİNİN İSİMLERİ             Çek Adedi T O P L A M    GENEL TOPLAM  
 Alınan Verilen B o r ç A l a c a k   
       
........................................................................................................................ ...................... ..................................................................................................................  
       
........................................................................................................................ ...................... ..................................................................................................................  
       
........................................................................................................................ ...................... ..................................................................................................................  
       
........................................................................................................................ ...................... ..................................................................................................................  
       
........................................................................................................................ ...................... ..................................................................................................................  
       
........................................................................................................................ ...................... ..................................................................................................................  
       
........................................................................................................................ ...................... ..................................................................................................................  
       
........................................................................................................................ ...................... ..................................................................................................................  
       
........................................................................................................................ ...................... ..................................................................................................................  
       
........................................................................................................................ ...................... ..................................................................................................................  
       
........................................................................................................................ ...................... ..................................................................................................................  
       
........................................................................................................................ ...................... ..................................................................................................................  
       
       
       
             T  O  P  L  A  M       
       

   Örnek: 6 BANKALARARASI ............... TAKAS ODASI
            T.C.Merkez Bankası Temsilcisi



               BANKALARARASI .............. TAKAS ODASI
                             ............. ÇEKLERİ TAKASI

                            ................................ LİSTESİ Sayfa:
                         (KONTROL LİSTESİ ÖRNEK 7)   Liste Tarihi:

============================================================================== =
Çek .......... Şube Hesap İşlem Şube Şube
Seri No Banka No No Kodu Çek Tutarı Gün Adet Toplam
======== ===== ===== ===== ===== ========= === ==== ========
................... ............ ............. ............. ............. ...................... ....... ........... .....................
................... ............ ............. ............. ............. ...................... ....... ........... .....................

BANKA TOPLAM ADET TUTAR

BANKA TOPLAM ADET TUTAR

BANKA TOPLAM ADET TUTAR

GENEL TOPLAM ADET TUTAR



       BANKALARARASI  .................................  TAKAS   ODASI

GÜNÜN TARİHİ   SAAT: SAYFA NO:

      ................... ÇEKLERİ TAKASI
................................ RAPORU (TEYİT RAPORU ÖRNEK 8)

VEREN BANKA KODU ADI

İŞLEM NO: TAKAS TARİHİ

A L A N         B A N K A          ALINAN ÇEKLERİN
KODU  A D I ADEDİ TUTARI
===== ================================ ===== ================
.......... ................................. .......... .....................................
.......... ................................. .......... .....................................

GENEL TOPLAM

 



BANKALARARASI ........................... TAKAS ODASI
     ............... ............. ÇEKLERİ TAKASI

                          ............................................................................. LİSTESİ Sayfa:
                             (ÇEK TESLİM VE BİLDİRİM CETVELİ ÖRNEK 9)

Liste Tarihi:
=================================================================================================
Çek Çek Şube Hesap İşlem Şube Şube
Seri No Banka No No Kodu Çek Tutarı Gün Adet Toplam
======== ===== ===== ===== ===== ========= === ==== =
.................. ........... ........... ........... ........... .................... ....... ......... .
.................. ........... ........... ........... ........... .................... ....... ......... .

BANKA TOPLAM

BANKA TOPLAM ADET TUTAR:

GENEL TOPLAM ADET TUTAR:



BANKALARARASI   ..............   TAKAS   ODASI TARİH:

.............BANKASININ ......... ÖZET LİSTESİ ÖRNEK 10

              ALDIĞI ÇEKLER   VERDİĞİ ÇEKLER
BANKANIN ADI ADET TUTAR ADET      TUTAR
======================== ==== ================== ==== =============
.......................................................... ......... ............................................ ......... ................................
.......................................................... ......... ............................................ ......... ................................

TOPLAM



GÜNÜN TARİHİ: SAAT: SAYFA NO:

BANKALARARASI   ......................   TAKAS   ODASI
...................... TAKASI
.......................RAPORU ÖRNEK 11

VEREN BANKA KODU : ADI :
ALAN BANKA KODU  : ADI :

İŞLEM NO : TAKAS TARİHİ

SERİ NO       ŞUBE HESAP NO                ÇEK TUTARI
=========       ==== ========        ================
......................       ........... ....................          ....................................
......................       ........... ....................          ....................................

GENEL TOPLAM



BANKALARARASI ........................... TAKAS ODASI
     ............... ............. ÇEKLERİ TAKASI

                          ............................................................................. LİSTESİ Sayfa:
                             (ÇEK TESLİM VE BİLDİRİM CETVELİ ÖRNEK 9)

Liste Tarihi:
=================================================================================================
Çek Çek Şube Hesap İşlem Şube Şube
Seri No Banka No No Kodu Çek Tutarı Gün Adet Toplam
======== ===== ===== ===== ===== ========= === ==== =
.................. ........... ........... ........... ........... .................... ....... ......... .
.................. ........... ........... ........... ........... .................... ....... ......... .

BANKA TOPLAM

BANKA TOPLAM ADET TUTAR:

GENEL TOPLAM ADET TUTAR:



BANKALARARASI   ..............   TAKAS   ODASI TARİH:

.............BANKASININ ......... ÖZET LİSTESİ ÖRNEK 10

              ALDIĞI ÇEKLER   VERDİĞİ ÇEKLER
BANKANIN ADI ADET TUTAR ADET      TUTAR
======================== ==== ================== ==== =============
.......................................................... ......... ............................................ ......... ................................
.......................................................... ......... ............................................ ......... ................................

TOPLAM



GÜNÜN TARİHİ: SAAT: SAYFA NO:

BANKALARARASI   ......................   TAKAS   ODASI
...................... TAKASI
.......................RAPORU ÖRNEK 11

VEREN BANKA KODU : ADI :
ALAN BANKA KODU  : ADI :

İŞLEM NO : TAKAS TARİHİ

SERİ NO       ŞUBE HESAP NO                ÇEK TUTARI
=========       ==== ========        ================
......................       ........... ....................          ....................................
......................       ........... ....................          ....................................

GENEL TOPLAM



BANKALARARASI     ..............      TAKAS      ODASI

          ..................... TAKAS İŞLEMLERİ CETVELİ ÖRNEK 12
TARİH:

      B O R Ç     A L A C A K
ALINAN ÇEKLER İADE ED.ÇEKLER İADE ED.ÇEKLER VERİLEN ÇEKLER
ADET  TUTAR ADET TUTAR BANKA ADI ADET TUTAR ADET  TUTAR
====  ===== ==== ===== ============== ==== ===== ==== =====
.........  .......... .......... .............. ................................... ........... .............. ..........   ..........
.........  .......... .......... .............. ................................... ........... .............. ..........   ..........
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PROTOKOL 
  
AMAÇ 
Madde 1 
Bu protokolun amacı, çeklerin fiziken ibraz edilmeden sadece çek bilgilerinin 

elektronik ortamda işlem görmesini kabul eden bankalar arasında yürütülecek olan işlemleri 
ve bu işlemlere ilişkin esasları belirlemektir. 

  
KAPSAM 
Madde 2 
Bu protokol, çeklerin fiziken ibraz edilmeden çek bilgilerinin elektronik ortamda 

işlem görmesini kabul eden aşağıda ünvan, imza ve adresi bulunan banka ile 22. madde 
gereğince protokole sonradan katılacak bankaları  kapsar. 

  
TANIMLAR 
Madde 3 
Bu protokolde yer alan; 
Banka: Protokolde imzası bulunan bankaları, 
Muhatap Banka: Çekin keşide edildiği hesabın bulunduğu bankayı, 
Takas Odası: Çeklerin elektronik olarak işlem gördüğü bankalararası takas odalarını, 
Çek: Bu protokol kapsamında elektronik ortamda işlem yapılan takas odalarında 

muhatap bankalara fiziken ibraz edilmeyen çekleri, 
Yönetmelik: Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliğini, 
İzahname: Bankalararası Takas Odaları İşlemleri İzahnamesini 

ifade eder. 
  
UYGULAMA ESASLARI 
Madde 4 
Bu protokolü imzalayan bankalar, kendilerine hamilleri tarafından ibraz edilen çekleri 

muhatap bankalara vekaleten kabul etmeye ve bu çeklere ilişkin bilgileri elektronik ortamda 
muhatap bankaya intikal ettirmek üzere takas odasına iletmeye, karşılıkları kısmen veya 
tamamen bulunmadığı saptanan çekler ile ödemeyi engelleyen diğer kısıtlamaları bulunan 
çeklerin arkalarına gerekli açıklamayı muhatap banka adına yapmaya, karşılıkları bulunan ve 
ödemelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmayan çeklerin bedellerini ise Yönetmelik ve 
İzahnamede belirtilen esaslara göre ödemeye birbirlerini yetkili ve görevli kılmışlardır. 



Madde 5 
Bankalar, çek bilgilerinin elektronik ortamda takas odasına iletilmesinde, Yönetmelik 

ve İzahnamede belirtilen esaslara ve öngörülen sürelere uymak zorundadırlar. 
  
Madde 6 
Bankalar, takas odasındaki merkezi bilgisayarda işlem gören çek bilgilerini, çeklerin 

takas odasında fiziki ibrazının yapılmadığı gerekçesi ile iade etmeyeceklerdir. 
  
Madde 7 
Kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan çeklere ilişkin işlemler, Yönetmelik ve 

İzahname hükümleri çerçevesinde yürütülecektir. 
  
Madde 8 
Kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan çekler ile keşidecinin ödeme yasağı koyması, 

hesap üzerine haciz, rehin, tedbir konulması veya mahkemece ödeme yasağı konulması v.b. 
nedenlerle iade edilecek çeklerle ilgili olarak çekin arkasına “ ................... Bankası 
............Şubesine (muhatap bankanın çek hesabı bulunduğu şubesinin adı belirtilecektir) 
Vekaleten” ibaresi, çekin ibraz edildiği bankaca yazılıp yetkililerce imzalandıktan sonra bu 
çek, hamiline iade edilecektir. 

  
Madde 9 
Muhatap banka dışındaki bankalar, çek hamilleri tarafından ibraz edilen çeklerin; şekil 

şartlarını, ciro silsilesini, ibraz süresini, çekte tahrifat olup olmadığını, imza dışında sahtelik, 
çek hamilinin yetkisi v.s. açısından geçerli olup olmadığını kontrol edip tahsile aldıktan sonra, 
bu çeklere ait banka kodu, şube kodu, hesap no, çek no, çek tutarı bilgilerini Yönetmelik ve 
İzahname hükümleri çerçevesinde  ilgili bankaya iletmek üzere bilgisayar ortamında takas 
odasına intikal ettireceklerdir. Alınan çek blokeli ise, çekin blokeli olduğu da bildirilecektir. 
Bu çeklerden karşılıksız olduğu gerekçesiyle iade edilenler hakkında çeki tahsile veren banka 
kodu, şube kodu, keşide tarihi, keşide yeri ile çek üzerindeki kodlu bilgiler ayrıca 
bildirilecektir. Bankalar bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, birbirlerine yeterli 
sayıda tedavülde bulunan ve tedavülden kalkan çek spesimenlerini tevdi edeceklerdir. 



Madde 10 
Süresi içinde provizyon alınamaması nedeniyle çek ibraz edilen bankanın hesaplarına 

kaydedilen şehir dışı çeklerin daha sonra karşılıksız olduğunun veya herhangi bir nedenle 
ödenmeyeceğinin tespit edilmesi halinde, Yönetmelik ve İzahname hükümleri çerçevesinde 
işlem yapılacaktır. 

  
Madde 11 
Kısmen veya tamamen karşılıksız çeklerle ilgili olarak keşideciye ihtar çekilmesi, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirimde bulunulması, Cumhuriyet Savcılıklarına 
ihbar yapılması gibi yasal yükümlülükler muhatap bankalarca yerine getirilecektir. 

  
Madde 12 
Olağanüstü durumlar (elektronik ortamda işlem yapılan takas odalarında; ana 

bilgisayarda ve sistem donanımlarında meydana gelen, takas işlemlerinin elektronik olarak 
gerçekleştirilmesini engelleyecek durumlar) nedeniyle çek bilgilerinin elektronik ortamda 
işlem görmemesi hallerinde bankalar, Yönetmelik ve İzahname hükümleri çerçevesinde 
çekleri fiziken takas odalarında muhatap bankalara ibraz ederek takas işlemlerini 
yapabileceklerdir. 

  
Madde 13 
Elektronik çek bilgilerinin zamanında muhatap bankaya iletilmesinden çekin ibraz 

edildiği banka sorumlu olacaktır. Söz konusu bilgilerin zamanında muhatap bankaya 
iletilmemesi nedeniyle muhatap bankanın ödemek zorunda kaldığı cezai meblağ talep anından 
ödeme anına kadar işleyecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankalararası Para 
Piyasası’nda oluşan ortalama O/N (Overnight) Faiz Oranı (Reuters ekranlarında CBTD 
sayfasında ilan edilen) ortalaması üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte çekin ibraz edildiği 
banka tarafından ödenecektir. 

  
Madde 14 
Çekin ibraz edildiği banka, çek bedellerinin bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası nezdindeki hesaplarına alacak kaydedilmesinden itibaren sözkonusu çekleri muhatap 
banka adına 10 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Elektronik ortamda bilgileri iletilen çeke 
ili şkin sorun çıkması  ve muhatap banka tarafından çekin aslının saklama süresi içinde talep 
edilmesi durumunda, çekin ibraz edildiği banka sözkonusu talebi yerine getirecektir. 

  
Saklama süresi içinde çekin aslının ibraz edilememesi ve bu nedenle muhatap 

bankanın herhangi bir dava kaybetmesi ve herhangi bir tutar ödemek zorunda kalması halinde, 
çekin ibraz edildiği banka muhatap bankaya ödediği tutarı, talebin çekin ibraz edildiği 
bankaya ulaştığı tarihten itibaren 3 işgünü içinde ödemekle yükümlü olacaktır. Talep edilen 
tutarın bu süre içinde ödenmemesi halinde, temerrüt faizi olarak, talep tarihinden ödeme 
tarihine kadar geçecek süre için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankalararası Para 
Piyasası’nda oluşan ortalama O/N (Overnight) Faiz Oranı (Reuters ekranlarında CBTD 
sayfasında ilan edilen) ortalaması üzerinden faiz uygulanacaktır. 

  
Madde 15 
Çekin ibraz edildiği bankanın çekin bedeli ile ilgili olarak muhatap bankaya hatalı 



bilgi göndermesi sonucunda; 
  
* Muhatap banka nezdindeki hesaptan çek bedelinden fazla para tahsil edilmesi 

durumunda; çek bedelinden fazla olan miktar, çekin ibraz edildiği bankanın hesabına giriş 
tarihinden geri ödeme tarihine kadar geçecek süre için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Bankalararası Para Piyasası’nda oluşan ortalama O/N (Overnight) Faiz Oranı (Reuters 
ekranlarında CBTD sayfasında ilan edilen) ortalaması üzerinden işleyecek faizi ile birlikte 
çekin ibraz edildiği banka tarafından muhatap bankaya ödenecektir. Ancak, söz konusu fazla 
tahsilat nedeniyle, muhatap bankanın, hesap sahibine hukuken geçerli herhangi bir nedenle 
fazla tahsilat miktarını aşan miktarda ödeme yapması ve bu ödemenin yazılı delil ile 
kanıtlanması halinde, bu miktar da çekin ibraz edildiği bankaca herhangi bir itiraz ileri 
sürülmeksizin muhatap bankaya faizi ile birlikte ödenecektir. 

  
* Muhatap banka nezdindeki hesaptan çek bedelinden eksik para tahsil edilmesi 

durumunda; çekin ibraz edildiği banka, muhatap bankadan, çekin ibraz edildiği anda hesapta 
mevcut olan meblağı soracaktır. Ödenmiş bulunan miktar ile çekin bedeli arasındaki fark hala 
hesapta mevcut ise, muhatap banka, çekin ibraz edildiği bankaya, talebi halinde bu farkı 
ödeyecektir.  

  
Eğer ödenmiş bulunan miktar ile çekin bedeli arasındaki fark, çekin ibraz edildiği 

anda hesapta mevcut değilse, çek bu meblağ kadar karşılıksız olacağından 3167 sayılı Yasaya 
göre gerekli işlem yapılacaktır. 



Madde 16 
Çek bedeli muhatap bankadan tahsil edildikten sonra, hesap sahibinin itirazı üzerine 

çekte imza sahtekarlığı  dışında sahtekarlık bulunduğunun, çekin tahrif edilmiş veya geçersiz 
olduğunun sabit olması nedeniyle muhatap bankanın, keşideciye çek tutarının tamamını veya 
bir bölümünü iade etmek veya daha fazla bir tutar ödemek zorunda kalması halinde; çekin 
ibraz edildiği banka muhatap bankaya, muhatap bankanın keşideciye ödemek zorunda kaldığı 
bu tutarı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası’nda oluşan 
ortalama O/N (Overnight) Faiz Oranı (şu anda Reuters ekranlarında CBTD sayfasında ilan 
edilen) ortalaması üzerinden hesaplanmış faizi ile birlikte ödeyecektir. 

  
Madde 17 
İşbu protokolün işlemesi ile ilgili olarak bankalar arasındaki koordinasyon ve 

duyurular, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla yapılacaktır. 
  
Madde 18 
İşbu protokolde yer alan hususların yerine getirilmesi, gerekli ihbar ve tebligatların 

yapılabilmesi için bankalar aşağıda yer alan adreslerini yasal ikametgah adresi olarak 
belirlemişlerdir. Bankalar adres değişikliklerini diğer bankalara iletilmek üzere Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’na yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, bu protokolde yer alan 
adreslerine yapılacak ihbar ve tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. 

  
Madde 19 
İşbu protokolün uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümü için 

bankalar, Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetim Kurulu’na tahkim için 
başvurabileceklerdir. Tahkim yeri Ankara’dır. 

  
İşbu protokolün tarafı olan bankalar protokolün uygulanmasından çıkabilecek her 

türlü anlaşmazlıklarda takas odalarındaki merkezi bilgisayarların kayıtlarının H.U.M.K. 287. 
maddesi uyarınca geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, 
belirtilen kayıtlara karşı her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin 
teklif etmek haklarından peşinen feragat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

  
Protokolle ilgili olarak çıkacak uyuşmazlıklarda, 3167 sayılı Kanun, Borçlar Kanunu, 

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, İzahname ile bu protokol hükümleri ve genel kabul 
görmüş bankacılık teamülleri  uygulanacaktır. 

  
  



Madde 20 
İşbu protokolde yapılması düşünülen değişiklikler bankalarca Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası’na (İdare Merkezi Bankacılık Genel Müdürlüğü) iletilecek, ve bu 
değişiklikler, Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetim Kurulu’nca görüşülerek karara 
bağlandıktan sonra uygulamaya konulacaktır. 

  
Madde 21 
İşbu protokol, bankalar için imza tarihinden itibaren geçerli ve bağlayıcı olmakla 

birlikte, uygulamanın hangi tarihte başlayacağı Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetim 
Kurulu’nca belirlenecektir. 

  
Madde 22 
İşbu protokole sonradan katılmak isteyen bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası’na (İdare Merkezi Bankacılık Genel Müdürlüğü) başvurarak protokolü 
imzalayacaklardır.  Katılımcı bankaların bu protokolün imzalanmasından sonra hangi tarihte 
işlem yapmaya başlayacakları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca tüm bankalara 
duyurulacaktır. 

  
Madde 23 
Bankalar diledikleri zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 1 ay öncesinden 

yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla, bu sürenin sonunda protokolün uygulama 
kapsamından çıkabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası protokol kapsamından çıkan 
bankayı tüm bankalara duyurur. Bankalardan herhangi birisinin protokolün uygulama 
kapsamından çıkması protokolün geçerliliğini etkilemeyecektir. 

  
Madde 24 
24 maddeden oluşan işbu protokol, .................... tarihinde imzalanmıştır. 
  
  
  
ADRES:                                                                       BANKA ADI 
  
  
  

 İMZA                  İMZA 
  

  
  
  

  



TÜRK İYE CUMHUR İYET MERKEZ BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

SERMAYESİ :TL. 25.000.000.000 
İDARE MERKEZİ : A N K A R A  

I  D  A  R  E     M  E  R  K  E  Z  İ      ANKARA, . 10.4.2002 
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :  
B.02.2.TCM.0.07.00.03-11 
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü 
Ödeme Araçları ve Takas İşlemleri Müdürlüğü 
  

  
Konu: Bankalararası takas odaları hak 

  
İlgi: 29.3.2002 tarihli yazımız.  
İlgi yazımızda, elektronik ortamda takas yapılan Bankalararası İstanbul ve Ankara 

takas odaları arasında yedekleme ve bağlantının uygulanabilmesi, çek tutar hanesinin 15 
haneye çıkartılması ve tüm vergi çeklerinin şehir içi takasında işlem görmesinin sağlanması 
için bankalarca takas bilgisayarlarında kullandıkları takas programına (1.13.4) sürümünün 3 
Mayıs 2002 Cuma günü takas işlemleri sonuçlandıktan sonra yüklenmesi gerektiği ve 
6.5.2002 tarihli takas işlemlerinin bilgi gönderim ve alımı için yeni sürümün kullanılacağı 
bildirilmi şti. 

Yazımız eki açıklamada da belirtildiği gibi, vergi çekleri şehir içi takasında işlem 
görecek ve çek bilgileri işlem kodu alanına "11" yazılarak gönderilecektir. 

Ancak, mevcut uygulamada blokeli çekler için kullanılan ayrımın yanında vergi 
çeklerini belirleyebilmek amacıyla blokeli vergi çekleri için de "12" işlem kodunun 
kullanılması uygun görülmüştür. 

Buna göre, elektronik ortamda takas yapılan odalarda (1.13.4) sürümünün yükleneceği 
3.5.2002 tarihinden itibaren takasa verilen diğer bankalara ait çek bilgilerinde; 

a) Vergi çekleri "11", blokeli vergi çekleri "12" işlem koduyla şehir içi takasında, 
b) Blokeli çekler halen uygulandığı gibi, "84" işlem koduyla hem şehir içi, hem şehir 

dışı takasında 
işlem göreceklerdir. 
Bu çeklerden iade edilmesi gerekenler için mevcut iade kodlarının kullanılacağı 

tabiidir. 
Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederiz. 

  

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

İdare Merkezi 
  

İ.Hakkı ARSLAN                       Rıfat GÜNAY 

Genel Müdür      Genel Müdür Yardımcısı 

 
 



TÜRK İYE CUMHUR İYET MERKEZ BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

SERMAYESİ :TL. 25.000.000.000 
İDARE MERKEZİ : A N K A R A  

I  D  A  R  E     M  E  R  K  E  Z  İ      ANKARA, 13.7.1998 
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :  
B.02.2.TCM.0.07.00.03-11 
11- Bankacılık Uygulamaları  Müdürlüğü 
  

  
Konu: Bankalararası takas odaları hak 

  
Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetim Kurulu'nun 7.7.1998 tarihinde yapılan 

toplantısında; 24.12.1996 tarih ve 74 No.lu Kararı uyarınca, bankaların şehir dışı çekleri için 
birbirlerinden tahsil ettikleri 75.000.-TL.lık provizyon masraflarının PTT zamları dikkate 
alınarak, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi de dahil olmak üzere 3.8.1998 tarihinden itibaren 
250.000.-TL.na yükseltilmesi kararlaştırılmıştır.  

  
Bilgi edinilerek, gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.  
  
  

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 

  
  
  

H.Cahit ÖZCET                    Cihat ERSOY 
Genel Müdür Yardımcısı          Müdür Yardımcısı 

 



TÜRK İYE CUMHUR İYET MERKEZ BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

SERMAYESİ :TL. 25.000.000.000 
İDARE MERKEZİ : A N K A R A  

I  D  A  R  E     M  E  R  K  E  Z  İ      ANKARA, .4..6.1998 
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :  
B.02.2.TCM.0.07.00.03-11 
11- Bankacılık Uygulamaları Müdürlüğü 
  

  
Konu: Bankalararası takas odaları hak 

  
  
  
  
  
İlgi: 29.12.1995 tarihli yazımız.  

İlgideki yazımızda, Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetim Kurulu'nun 
27.12.1995 tarihli Kararı uyarınca, Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilen çeklerin 
tutarlarının son iki hanesinin küsüratsız olması konusunda, müşterilerinizin bilgilendirilmesi 
istenmişti. 

  
Diğer taraftan, Bankamız Bilgi İşlem ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün Bankanıza 

muhatap 1.5.1998 tarihli yazısında; EFT Merkezi Sisteminde piyasa işlem hacimlerindeki 
artışların rakamsal alanlarında sorunlar yaratmasının bahsekonu sistemde teknik düzenlemeler 
yapılmasını gerektirdiğinden, EFT mesajlarının başlık kısmında yer alan, ''tutar'' alanının en 
sağındaki iki hanenin, EFT Merkezine gönderilmeden önce aktarıcı bilgisayarlarda  otomatik 
olarak 00 (Çift sıfır) şeklinde değiştirileceği ve uygulamanın 15.6.1998 tarihinde başlatılacağı 
bildirilmi şti. 

  
Bankamız EFT sisteminde yapılan bu düzenlemeye parelel olarak Bankalararası Takas 

Odaları Merkezi Yönetim Kurulu'nun 25.5.1998 tarihinde yapılan toplantısında; Bankalararası 
Ankara Takas Odasına diğer takas odaları tarafından gönderilen gün sonu takas sonuçlarının 
bu Takas Odasınca birleşik hale getirilerek o günkü Takas İşlemleri Genel Sonuç 
Cetvelindeki borç/alacak tutarının son iki hanesinin çift sıfır (00) olacak şekilde tama iblağ 
edilerek bankalara bildirilmesi ve bankaların borç ve alacaklarının ödenmesinden sonra 
oluşan küsurat fazlalarının veya eksikliklerin aynı gün  ''350 920 000 Bankalararası Takas 
Odaları Merkezi” hesabına aktarılması veya bu hesaptan alınması kararlaştırılmıştır. 

  
  
  
  
  
  
Bu nedenle, 15.6.1998 tarihinden itibaren Takas İşlemleri Genel Sonuç Cetvelinde 

yeralan Bankanıza ait borç/alacak tutarının son iki hanesi Bankalararası Ankara Takas 
Odasınca çift sıfır (00) olacak şekilde tama iblağ edilerek tarafınıza bildirilecek, takas 
odasının tesviyesi sonucunda kalan küsurat  fazlaları veya eksiklikleri aynı gün sözkonusu 
hesaba aktarılacak veya bu hesaptan alınacaktır. 

  



Diğer taraftan, Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetim Kurulu'nun 25.5.1998 
tarihinde yapılan toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisine sunulan Bankalararası 
Takas Odaları Merkezinin 1997 yılı Faaliyet Raporu ili şikte gönderilmektedir. 

  
Bilgi edinilerek gereğince işlem yapılmasını rica ederiz. 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 

  
  
  

H.Cahit ÖZCET                    Cihat ERSOY 
Genel Müdür Yardımcısı          Müdür Yardımcısı 

  
 



TÜRK İYE CUMHUR İYET MERKEZ BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

SERMAYESİ :TL. 25.000.000.000 
İDARE MERKEZİ : A N K A R A  

I  D  A  R  E     M  E  R  K  E  Z  İ      ANKARA, .3.2.1998 
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :  
B.02.2.TCM.0.07.00.03-11 
11- Bankacılık Uygulamalar Müdürlüğü 
  

  
Konu: Bankalararası takas odaları hak 
  

Bilindiği gibi, bankacılık sisteminin ulaştığı bilgisayarlaşma düzeyi ve 
telekomünikasyon olanaklarının sağladığı kolaylıklar doğrultusunda, takas işlemlerinin 
bilgisayar ortamında yapılması amacıyla Bankalararası Takas Odaları Merkezi 
Yönetmeliği'nde 1993 yılında değişiklikler yapılmış ve bu doğrultuda Bankalararası Ankara 
ve İstanbul Takas Odalarında çek takası elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır. Bu kez, 
elektronik ortamda takas yapılan bankalararası takas odalarında bankaların, fıziken ibraz 
edilen çeklerle birlikte, fıziken ibraz edilmeden sadece çek bilgileri üzerinden takas 
yapmalarını sağlamak amacıyla, sözkonusu Yönetmeliğin 2, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, l6, 17 nci 
ve bu Yönetmeliğe ilişkin Bankalararası Takas Odaları İşlemleri İzahnamesi'nin l, 2, 3, 6, 7, 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 inci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.  

Sözkonusu değişikliklere göre; elektronik ortamda işlem yapan Bankalararası Ankara 
ve İstanbul Takas Odalarında, muhatap bankalara fiziken ibraz edilmeyen çekler için 
birbirlerine vekalet vererek hesaben tesviye edilmek amacıyla işlem yapmak isteyen bankalar, 
Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetim Kurulunca hazırlanan Protokolü imzalamak 
suretiyle bu faaliyetlere katılabileceklerdir.  

Bu Protokolün amacı, çeklerin fiziken ibraz edilmeden sadece çek bilgilerinin 
elektronik ortamda işlem görmesini kabul eden bankalar arasında yürütülecek olan işlemleri 
ve bu işlemlere ilişkin esasları belirlemektir.  

  
Sözkonusu Protokolün işlemesi ile ilgili olarak bankalar arasındaki koordinasyon ve 

duyurular, Bankamız aracılığıyla yapılacaktır.  

Yazılım programlarının tamamlanmasını takiben yürürlüğe girecek olan sözkonusu 
Yönetmelik ve İzahname değişikli ği ile Protokol ilişikte gönderilmekte olup, uygulamaya 
başlangıçta katılmak istemeniz halinde, Protokolün Bankanızca imzalanarak 18.2.1998 
tarihine kadar Bankamıza gönderilmesi gerekmektedir.  



  
Fiziken ibraz edilmeden çek takasına sonradan katılmak isteyen bankalar da 

Bankamıza (İdare Merkezi Bankacılık Genel Müdürlüğü) başvurarak Protokolü 
imzalayabileceklerdir. Katılımcı bankaların bu Protokolün imzalanmasından sonra hangi 
tarihte işlem yapmaya başlayacakları Bankamızca tüm bankalara duyurulacaktır.  

Bankalar diledikleri zaman Bankamıza 1 ay öncesinden yazılı olarak bildirimde 
bulunmak kaydıyla, bu sürenin sonunda Protokolün uygulama kapsamından çıkabilecekler, 
Bankamız, Protokol kapsamından çıkan bankayı tüm bankalara duyuracak ve bankalardan 
herhangi birisinin Protokolün uygulama kapsamından çıkması Protokolün geçerliliğini 
etkilemeyecektir. 

  
Anılan Yönetmelik ve İzahname çerçevesinde Bankalararası Ankara ve İstanbul Takas 

Odalarında mevcut yazılım programlarına ek programlar yapılması konusunda çalışmalar 
devam etmekte olup, uygulamanın başlangıç tarihi ve uygulamaya katılmak isteyen bankalar 
Bankanıza ayrıca bildirilecektir.  

  
Bilgi edinilerek, gereğince işlem yapılmasını ve tereddüt edilen konularda aşağıda 

isim ve telefon numarası belirtilen mensubumuzdan bilgi alınmasını rica ederiz. 
  
  

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İdare Merkezi 

   
  

Pembe Jale OKTAY                       H.Cahit ÖZCET 
Genel Müdür                       Genel Müdür Yardımcısı 

  
Ek: 1 Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliği Değişikli ği 

1 Bankalararası Takas Odaları İşlemleri İzahnamesi Değişikli ği 
1 Protokol 

 



TÜRK İYE CUMHUR İYET MERKEZ BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

SERMAYESİ :TL. 25.000.000.000 
İDARE MERKEZİ : A N K A R A  

I  D  A  R  E     M  E  R  K  E  Z  İ      ANKARA,  3.12.1996 
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :  
B.02.2.TCM.0.07.00.03-11 
  
  

  
Konu: Bankalararası takas odaları hak 
  
  

Bankamıza yapılan başvurulardan, bankalarca bankalararası takas odalarına ibraz 
edilen bazı çeklerde keşide gününün yeralmadığı veya takvimde bulunmayan tarihlerin 
yazıldığı ve üye bankalarca bu tür işleme alınan çekler hakkında itirazların yapıldığı 
öğrenilmiştir. 

  
Bilindiği gibi, Türk Ticaret Kanunu’nun 692. maddesinde keşide günü çekte 

bulunması zorunlu unsurlar arasında sayılmış 693. maddesinde ise keşide edildiği gün 
gösterilmemiş olan bir senedin, diğer unsurları eksiksiz olsa dahi çek hükmünde olamayacağı 
belirtilmiştir. 

  
Diğer taraftan, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 25.5.1995 tarih ve 7982 Esas, 7596 

sayılı Kararında, anılan Kanunun 692 ve 693. maddelerinden bahisle, çek üzerinde keşide 
gününün yazılmış olması, keşide gününün (gün-ay-yıl) tam olarak gösterilmesi ve yazılan 
tarihin de resmi takvime göre imkansız bir tarih olmaması gerektiği, 30 Şubat  tarihini taşıyan 
çeklerin çek niteliğinde olmadığı, Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 5.6.1995 tarih, 4457 Esas, 
5179 sayılı Kararında ise takvim yılı içinde 31 gün çeken ayların mevcut bulunması 
nedeniyle, 30 gün çeken aylara ait çekler üzerine gün olarak 31 yazılmasının imkansız bir 
tarih değil, o ayın son günü keşide edilmiş gibi kabul edilmesi  kararlaştırılmıştır. 

  
Bu çerçevede, örneğin Şubat ayı 28 çeken bir yılda 29 Şubat keşide tarihli bir çekin 28 

Şubat günü, 31 Nisan veya 31 Kasım keşide tarihli çeklerin, 30 Nisan ve 30 Kasım 
tarihlerinde keşide edildiği kabul edilerek, şayet hesap müsait ve çekin ödenmesi ile ilgili 
herhangi bir kayıt da yok ise (ödeme yasağı, ihtiyati tedbir kararı vb.) çek bedelinin ödenmesi, 
hesap müsait değil ise çekin arkasına “karşılıksızdır” kaşesi basılarak 3167 sayılı Kanun 
hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. 



  
Ancak, takvimde 32, 33 gibi günlerin ve 30 Şubat gibi bir günün bulunmaması 

nedeniyle, bu tür imkansız bir tarih taşıyan çeklerin çek niteliğini haiz olamayacaktır. 
  
Bu nedenle, keşide edildiği gün gösterilmemiş veya takvime göre imkansız bir tarihe 

keşide edilmiş çekler, anılan Kanun maddeleri ile Yargıtayın sözkonusu Kararları 
çerçevesinde çek hükmünde sayılamayacağından, bu tür çeklerin Bankalararası Takas 
Odasına da ibraz edilmemesi gerekmektedir. 

  
Uygulamada bankalar arasında yeknesaklığı sağlamak amacıyla; bu tür çekler için 

hesap müsait olsa bile ödeme yapılmamasının, hesap müsait değilse, arkalarına  karşılıksızdır 
kaşesi  basılmamasının, ancak, ödenmeme sebebi olarak takvimde olmayan bir tarih 
taşıdığından işlem yapılmamıştır veya benzeri bir ibare taşıyan kaşe ile kaşelenmesinin uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

  
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz. 
  

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

İdare Merkezi 

  
İ.Hakkı ARSLAN                       Dinçay ÖZGEN 

Genel Müdür Yardımcısı                      Müdür 
  
 


