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2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU TBMM GENEL KURULUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

 
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı: 
Madde 179- (Değişik: 17/7/2003-4949/49 md.) 
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla 
olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da 
kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı 
tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet 
kalmaksızın bunların iflâsına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil 
ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya 
kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair 
bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflâsın ertelenmesini 
isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddî ve inandırıcı bulursa, iflâsın 
ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin ciddî ve inandırıcı 
olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması 
zorunludur. 
 
Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş 
kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir. İflâsın ertelenmesi talepleri 
öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır. 
 
  
 
 

 
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı ve iflasın ertelenmesi 
Madde 179-  
Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel satış 
fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilânçoya göre borca batık 
olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da 
kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı 
tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet 
kalmaksızın bunların iflâsına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil 
ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya 
kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair 
bir iyileştirme projesini son bir yıldan uzun süre ile şirket 
merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye sunarak iflasın 
ertelenmesini isteyebilir.  
 
 
İyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak konulması dahil nesnel ve 
gerçek kaynaklar ve önlemler ile erteleme süresince tüm işletme 
giderlerinin ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağı gösterilir.  
 
Mevcut borçların ödeme süre ve tutarlarını, alacaklıların 
adreslerini, faaliyet gösterilen sektörün özelliklerine göre stoklar ile 
bunların bekleme sürelerini ve tutarlarını gösteren listeler, vergi 
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dairesine sunulmuş en son bilanço ve gelir tablosu, şirket veya 
kooperatifin ticaret sicili tasdiknamesi ile iyileştirme projesinin ciddî 
ve inandırıcı olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgelerin, işletmenin 
devamlılığı esasına göre düzenlenmiş ara bilânçoyla birlikte 
mahkemeye sunulması zorunludur.  
 
Üçüncü fıkrada belirtilen liste ve belgelerin iflasın ertelenmesi 
talebiyle birlikte sunulmaması veya mahkemece verilecek iki 
haftalık kesin süre içinde tamamlanmaması halinde iflasın 
ertelenmesi talebi ispatlanamamış sayılır ve borca batık olduğunun 
anlaşılması halinde talep sahibi şirketin veya kooperatifin iflasına 
karar verilir. 
 
Daha önce iflasın ertelenmesinden yararlanmış bir sermaye şirketi 
veya kooperatif, duruma göre uzatma dahil erteleme süresinin 
bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe iflasın ertelenmesi talebinde 
bulunamaz. 
 

 
 Erteleme tedbirleri: 
Madde 179/a- (Ek: 17/7/2003-4949/50 md.; Değişik: 14/1/2011-
6103/41 md.)  
Mahkeme, iflâsın ertelenmesi isteminde bulunulması üzerine, envanter 
düzenlenmesi ve yönetim kurulunun yerine geçmesi ya da yönetim 
kurulu kararlarını onaylanması için derhal bir kayyım atar; ayrıca 
şirketin ve kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli diğer 
önlemleri alır. 
 
Kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece belirlenmiş 
görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları ve iflâsın ertelenmesine 
ilişkin talep 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usul ile mahkeme 

 
Erteleme yargılaması 
Madde 179/a-  
Mahkeme, iflâsın ertelenmesi talebinde bulunulması üzerine, yönetim 
organının yerine geçmesi ya da yönetim organı kararlarını veya 
işlemlerinin bir kısmını veya tamamını onaylaması ve ayrıca 
envanter işlemlerini başlatarak kontrolü altında yürütmesi için, 
derhal, görevinin gerektirdiği mesleki ve teknik yeterliliğe sahip, 
yeterli sayıda kayyım atar.  
  
İflasın ertelenmesi talebi, kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın 
mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları 
tescil edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir ve 166 ncı 
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tarafından ilân ve ticaret siciline tescil ettirilir. Mahkeme bu arada 
erteleme talebini karara bağlar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İflâs ertelenmişse kayyım her üç ayda bir şirketin projeye uygun 
olarak iyileştirme gösterip göstermediğini mahkemeye rapor eder, 
mahkeme bu rapor üzerine veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi 
raporuna göre, erteleme istemini değerlendirir ve iyileştirmenin 
mümkün olamayacağı kanaatine varırsa erteleme kararını kaldırır. 
 

maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde öngörülen 
usulle ilan ettirilir. Bu ilanda alacaklıların iflasın ertelenmesi 
talebinin ilanından itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz 
ederek iflasın ertelenmesi şartlarının bulunmadığını ileri 
sürebilecekleri ve mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri 
belirtilir.   
 
Mahkeme ayrıca şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması ve 
faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan tedbirleri alır; 179/b 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak ve 
toplam iflasın ertelenmesi süresinden sayılmak kaydıyla, 21/7/1953 
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere şirket veya 
kooperatif aleyhine takip yapılmasını yasaklayabilir veya evvelce 
başlatılmış takipleri durdurabilir. Bu süre içinde ihtiyati tedbir ve 
ihtiyati haciz kararları uygulanmaz; bir takip muamelesi ile 
kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. 
 
İflasın ertelenmesi yargılaması sırasında tedbir talebinin reddi veya 
bu talebin kabulü halinde aynı mahkemeye yapılacak itiraz üzerine 
verilecek kararlara karşı 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanununun 341 inci ve devamı maddeleri uyarınca 
istinaf yoluna başvurulabilir. 
 
Kayyım mahkemece uygun görülecek sürelerde, sermaye artırımı 
ödemelerinin gerçekliği ve bunların kullanım yerlerini de 
gösterecek şekilde şirket veya kooperatifin faaliyetleri hakkında 
rapor verir.  
 
Mahkeme gerektiğinde kayyımın görevine son verebilir ve görevine 
son verilen ya da istifa eden kayyımın yerine yenisini seçer. 
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Mahkemece atanan kayyımlar, özel sicilinde kaydedilmek üzere 
mahkemenin bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi 
adalet komisyonu başkanlığına bildirilir. Bir kişi aynı anda en fazla 
üç dosyada kayyım olarak atanabilir. Kayyımın sorumlulukları 
hakkında 227 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümleri 
uygulanır.   
 
Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş 
kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir.  
 
Şirket veya kooperatif, erteleme yargılaması sırasında ancak bir 
defaya mahsus olmak üzere revize iyileştirme projesi verebilir.  
 
İflâsın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır. 
 
Mahkeme, projeyi ciddî ve inandırıcı bulur ve şirket veya 
kooperatifi iflasın ertelenmesine layık görürse iflasın ertelenmesine, 
şirket veya kooperatifin borca batık olmadığını tespit ederse 
erteleme talebi ile iflas davasının reddine, aksi takdirde şirketin 
veya kooperatifin iflasına karar verir.  
 

 
Erteleme kararının etkileri: 
Madde 179/b- (Ek: 17/7/2003-4949/50 md) 
Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre 
yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce 
başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı 
ve hak düşüren müddetler işlemez.  
 
 
 

 
Erteleme kararı ve sonuçları: 
Madde 179/b-  
Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre 
yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce 
başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları 
uygulanmaz; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak 
düşüren müddetler işlemez. 
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Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticarî  işletme rehniyle temin 
edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 
başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu 
takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı 
gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup 
mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır.   
 
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla 
takip yapılabilir. 
 
(Değişik dördüncü fıkra: 12/2/2004-5092/4 md.) Erteleme süresi 
azami bir yıldır. Bu süre kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak 
mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir; ancak uzatma 
süreleri toplamı dört yılı geçemez. Kayyım, mahkemenin 
belirleyeceği sürelerde iflâsı ertelenenin faaliyetleri ve işletmenin 
durumu konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor verir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
İflâsın ertelenmesi talebinin reddi ya da erteleme süresi sonunda 
iyileşmenin mümkün olmadığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin 
veya kooperatifin iflâsına karar verir. Erteleme süresi dolmamakla 
birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan şirketin veya 
kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı 
kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin 
iflâsına karar verebilir. 

Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticarî işletme rehniyle temin 
edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 
başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu 
takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı 
gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup 
mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır.   
 
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla 
takip yapılabilir. 
 
Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre mahkemece uygun görülmesi 
halinde bir yıl daha uzatılabilir. Uzatma talebi hakkında karar 
verilebilmesi için erteleme kararının kesinleşmesi bekletici sorun 
yapılır. Uzatma yargılaması sırasında ancak bir defa revize 
iyileştirme projesi verilebilir. 
 
İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme 179/a maddesi 
uyarınca atanan kayyımın görevine devam etmesine karar 
verebileceği gibi aynı niteliklere sahip yeni kayyım da atayabilir. 
Kayyım, takvim yılının her üç aylık dönem sonu itibariyle şirketin 
projeye uygun olarak iyileşme gösterip göstermediğini mahkemeye 
rapor eder. Kayyım ayrıca şirketteki olağanüstü gelişmeleri 
mahkemeye derhal rapor etmekle yükümlüdür. 
 
Erteleme süresi sonunda, kayyımın verdiği raporlardan veya gerek 
gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan, borca batıklığın devam 
ettiğini tespit eden mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflâsına karar 
verir.   
 
Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği 
raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan, 
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şirketin veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün 
olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya 
kooperatifin iflâsına; şirket veya kooperatifin bu aşamada borca 
batıklığının ortadan kalktığı sonucuna varırsa, erteleme talebi ile 
iflas davasının reddine karar verir.  
 
İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai 
kararların hüküm fıkraları tescil edilmek üzere ticaret sicili 
müdürlüğüne bildirilir ve 166 ncı maddenin ikinci fıkrasının ikinci 
ve üçüncü cümlelerinde öngörülen usulle ilan ettirilir.     
 

  
Kanun yolları 
Madde 179/c-  
İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai 
kararlara karşı borçlu şirket veya kooperatif ya da erteleme talep 
eden alacaklı tarafından kararın tebliğinden; diğer ilgililer 
tarafından ise kararın ilanından itibaren on gün içinde istinaf 
yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen 
kararlara karşı da aynı esaslar dahilinde on gün içinde temyiz 
yoluna başvurulabilir. 
 
Bölge adliye mahkemesince iflâsın ertelenmesi kararının 
kaldırılması veya bölge adliye mahkemesi tarafından verilen iflasın 
ertelenmesi kararının Yargıtay tarafından bozulması halinde, 
borçlunun malvarlığı üzerindeki tedbirler devam eder. Mahkeme 
davanın seyrine göre bu tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya 
yetkilidir.  
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Mühlet:  
Madde 287 – (Değişik: 17/7/2003-4949/69 md.)  
Konkordato talebi 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre ilân 
edilir. Konkordato talebinin ilânından itibaren on gün içinde alacaklılar 
itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl 
bulunmadığını ileri sürerek icra mahkemesinden konkordato talebinin 
reddini isteyebilir.  
 
Talep uygun görülürse icra mahkemesi borçluya en fazla üç aylık bir 
mühlet verir ve aynı zamanda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Türk 
vatandaşlarından bir veya birkaç komiser tayin eder. Birden fazla 
komiser tayin edilmesi hâlinde icra mahkemesi bu kişilerin görev ve 
yetki alanlarını belirler.  
 
Konkordato komiseri, kusurundan doğan zararlardan sorumludur.  
 
Komiser, borçlunun faaliyetine nezaret eder ve 290 ve devamı 
maddelerde verilen görevleri yapar. Ayrıca komiser, icra mahkemesinin 
talebi hâlinde ara raporlar verir ve alacaklıları konkordato süreci 
hakkında bilgilendirir.  
 
8, 10, 11, 16, 21 ve 359 uncu maddeler hükümleri kıyas yoluyla 
komiserler hakkında da uygulanır.  
 
İşin niteliği gerekli kılıyorsa komiserin teklifi üzerine mühlet, 
alacaklılar da dinlendikten sonra en fazla iki ayı geçmemek üzere 
uzatılabilir.  
 
Borçlunun malvarlığının muhafaza edilmesi için gerekli ise veya 
konkordatonun gerçekleşmeyeceği açıkça anlaşılıyorsa, konkordato 

 
Mühlet:  
Madde 287 – (Değişik: 17/7/2003-4949/69 md.)  
Konkordato talebi 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre ilân 
edilir. Konkordato talebinin ilânından itibaren on gün içinde alacaklılar 
itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl 
bulunmadığını ileri sürerek icra mahkemesinden konkordato talebinin 
reddini isteyebilir.  
 
Talep uygun görülürse icra mahkemesi borçluya en fazla üç aylık bir 
mühlet verir ve aynı zamanda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Türk 
vatandaşlarından bir veya birkaç komiser tayin eder. Birden fazla 
komiser tayin edilmesi hâlinde icra mahkemesi bu kişilerin görev ve 
yetki alanlarını belirler.  
 
Konkordato komiseri, kusurundan doğan zararlardan sorumludur.  
 
Komiser, borçlunun faaliyetine nezaret eder ve 290 ve devamı 
maddelerde verilen görevleri yapar. Ayrıca komiser, icra mahkemesinin 
talebi hâlinde ara raporlar verir ve alacaklıları konkordato süreci 
hakkında bilgilendirir.  
 
8, 10, 11, 16, 21 ve 359 uncu maddeler hükümleri kıyas yoluyla 
komiserler hakkında da uygulanır.  
 
İşin niteliği gerekli kılıyorsa komiserin teklifi üzerine mühlet, 
alacaklılar da dinlendikten sonra en fazla iki ayı geçmemek üzere 
uzatılabilir.  
 
Borçlunun malvarlığının muhafaza edilmesi için gerekli ise veya 
konkordatonun gerçekleşmeyeceği açıkça anlaşılıyorsa, konkordato 
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mühleti komiserin talebi üzerine mühletin sona ermesinden önce 
kaldırılabilir. Bu takdirde borçlu ve alacaklılar dinlenir. 299, 300 ve 301 
inci maddeler kıyas yoluyla uygulanır.  
 
İhtiyatî tedbir yoluyla da olsa, borçluya karşı başlamış olan 
takiplerin konkordato mühletinin bitiminden sonraki dönem içinde 
durdurulmasına veya borçluya karşı yeni takip yapılamayacağına 
karar verilemez. 

mühleti komiserin talebi üzerine mühletin sona ermesinden önce 
kaldırılabilir. Bu takdirde borçlu ve alacaklılar dinlenir. 299, 300 ve 301 
inci maddeler kıyas yoluyla uygulanır.  
 
Konkordatonun tasdiki yargılaması mühlet içinde bitirilememişse, 
asliye ticaret mahkemesi, komiserin gerekçeli raporunu da dikkate 
alarak, mühletin bitiminden sonraki dönem için geçerli olmak 
üzere borçluya karşı evvelce başlatılmış olan takiplerin 
durdurulmasına veya borçluya karşı yeni takip yapılmamasına 
karar verebilir. 
 

  
GEÇİCİ MADDE 12- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 
hükümler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan 
iflasın ertelenmesi talepleri hakkında uygulanır.  
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş iflasın 
ertelenmesi kararına dayanılarak yapılan uzatma talebi hakkında 
verilecek karar da iflasın ertelenmesi talebi hakkında verilmiş 
karara ilişkin kanun yoluna tabidir.  
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan dosyalarda 
kayyım olarak atanan kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren on gün içinde, adli yargı ilk derece mahkemesi 
adalet komisyonu başkanlıklarına bildirilir. Üçten fazla dosyada 
görevi devam eden kayyımlara yeni görev verilmez. 
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YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

(ÇEKE İLİŞKİN HÜKÜMLER)  

5941 SAYILI ÇEK KANUNU TBMM GENEL KURULUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

 
Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri 
MADDE 2 – (1) Bankalar, çek hesabı açılması ile ilgili olarak bu 
Kanunla kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, 
çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklı olup olmadığını bu Kanun 
hükümlerine göre araştırırlar; ayrıca ilgili kişinin ekonomik ve sosyal 
durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterirler. 
 
(2) Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna 
ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarını, açık 
kimliklerini saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya 
sürücü belgesi örneklerini, yerleşim yeri belgelerini, vergi kimlik 
numaralarını, tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve 
sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını almak ve çek 
hesabının kapatılması hâlinde bunları, hesabın kapatıldığı tarihten 
itibaren on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Yerleşim yeri yurt 
dışında bulunan kişiler, bankaya kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de 
bir adres bildirmek zorundadır. Çekin karşılığının tamamen veya 
kısmen bulunmaması hâlinde, çek düzenleyenin bankaca bilinen 
adresleri, talebi hâlinde hamile verilir.  
 
(3) Çek hesabı ilgilinin, vekilin veya yasal temsilcisinin imzası 
olmadan açılamaz. Çek hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabından 

 
Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri 
MADDE 2 - (1) Bankalar, çek hesabı açılması ile ilgili olarak bu 
Kanunla kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, 
çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklı olup olmadığını bu Kanun 
hükümlerine göre araştırırlar; ayrıca ilgili kişinin ekonomik ve sosyal 
durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterirler. 
 
(2) Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna 
ilişkin Risk Merkezi ile adli sicil kayıtlarını ve açık kimliklerini 
saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi 
örneklerini, yerleşim yeri belgelerini, vergi kimlik numaralarını, tacir 
olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve sanatkâr olanların ise 
esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını almak ve çek hesabının kapatılması 
hâlinde bunları, hesabın kapatıldığı tarihten itibaren on yıl süreyle 
saklamakla yükümlüdür. Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler, 
bankaya kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adres bildirmek 
zorundadır. Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması 
hâlinde, çek düzenleyenin bankaca bilinen adresleri, talebi hâlinde 
hamile verilir.  
 
(3) Çek hesabı ilgilinin, vekilin veya yasal temsilcisinin imzası 
olmadan açılamaz. Çek hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabından 
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çek defteri verilmesini isteyen kişi, her defasında tacir veya esnaf ve 
sanatkâr olup olmadığı ve kendisi hakkında çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı bulunmadığı hususunda bankaya yazılı beyanda 
bulunur. Tüzel kişiler adına verilecek beyannamede ayrıca, tüzel 
kişinin yönetim organında görev yapan, temsilcisi olan veya imza 
yetkilisi olan kişilerin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
bulunmadığı belirtilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı bulunan 
gerçek kişinin, yönetim organında görev yaptığı, temsilcisi veya imza 
yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri verilmez. 
 
(5) Çek defterleri bankalarca bastırılır.  
 
(6) Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, Maliye Bakanlığı, 
Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin 
görüşü alınarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Resmî 
Gazete’de yayımlanacak tebliğle düzenlenir. Tacir olan ve tacir 
olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler, 
açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılır. Hamiline düzenlenecek 
çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek 
hesapları açılır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri 

çek defteri verilmesini isteyen kişi, her defasında tacir veya esnaf ve 
sanatkâr olup olmadığı ve kendisi hakkında çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı bulunmadığı hususunda bankaya yazılı beyanda 
bulunur. Tüzel kişiler adına verilecek beyannamede ayrıca, tüzel 
kişinin yönetim organında görev yapan, temsilcisi olan veya imza 
yetkilisi olan kişilerin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
bulunmadığı belirtilir. Muhatap banka; gerçek veya tüzel kişi adına 
açılması talep olunan çek hesaplarında bunların, sermaye 
şirketlerinde ayrıca yönetim organında görev yapanlar ile ticaret 
siciline tescil edilen şirket yetkililerinin çek hesabı açma yasağının 
bulunmadığı hususunu kontrol ederek, yasağın bulunmadığına 
ilişkin sorgulama sonucunu muhafaza eder. Bankalar çek hesabı 
açtıkları kişiler ile çek hesabı sahibi tüzel kişi ise hesap açılış tarihi 
itibariyle tüzel kişi tarafından bildirilen işlem yetkililerini 
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 780 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sisteme kaydeder. 
  
(4) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı bulunan 
gerçek kişinin, yönetim organında görev yaptığı veya ticaret siciline 
tescil edilen yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri verilmez. 
 
(5) Çek defterleri bankalarca bastırılır.  
 
(6) Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, Maliye Bakanlığı, 
Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin 
görüşü alınarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Resmî 
Gazete’de yayımlanacak tebliğle düzenlenir. Tacir olan ve tacir 
olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler, 
açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılır. Hamiline düzenlenecek 
çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek 
hesapları açılır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri 
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yapraklarının kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde 
“hamiline” ibaresi matbu olarak yer alır. 
 
(7) Çek defterinin her bir yaprağına;  
a) Çek hesabının numarası,  
b) Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, 
c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı,  
ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası,  
d) (Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) Çekin basıldığı tarih, 
 
 
 
 
 
yazılır.  
 
(8) Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı, düzenlenen 
çek üzerine açıkça yazılır.  
 
(9) Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen 
çekin bu maddede yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini 
etkilemez. 
 
(10) Çek hesabı, ancak sahibinin veya yasal temsilcisinin yazılı talebi 
ya da mevduat veya katılım fonu zamanaşımı süresinin dolması 
üzerine kapatılabilir. Çek hesabı kapatıldıktan sonra, üzerinde yazılı 
bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz 
edilen çekler karşılıksızdır işlemine tabi tutulur. 
 
(11) Esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı olanlardan, tacir kişilere özgü 
çek hesabı açtıranlar hakkında bu Kanunun tacirlere ilişkin hükümleri 

yapraklarının kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde 
“hamiline” ibaresi matbu olarak yer alır. 
 
(7) Çek defterinin her bir yaprağına;  
a) Çek hesabının numarası,  
b) Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, 
c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı,  
ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası,  
d) (Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) Çekin basıldığı tarih,        
e) Çek hesabı sahibi gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 
Numarası; tüzel kişilerde ise varsa Merkezi Sicil Kayıt Sistemi 
(MERSİS) numarası, 
f) Çek hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler olması halinde, 
ayrıca düzenleyenin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası,  
yazılır. 
 
(8) Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı, düzenlenen 
çek üzerine açıkça yazılır.  
 
(9) Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen 
çekin bu maddede yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini 
etkilemez. 
 
(10) Çek hesabı, ancak sahibinin veya yasal temsilcisinin yazılı talebi 
ya da mevduat veya katılım fonu zamanaşımı süresinin dolması 
üzerine kapatılabilir. Çek hesabı kapatıldıktan sonra, üzerinde yazılı 
bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibraz 
edilen çekler karşılıksızdır işlemine tabi tutulur. 
 
(11) Esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı olanlardan, tacir kişilere özgü 
çek hesabı açtıranlar hakkında bu Kanunun tacirlere ilişkin hükümleri 
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uygulanır. 
 

uygulanır. 
 

 
İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası  
MADDE 3 – (1) Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap 
bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi 
kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabın 
bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, o şubece 
karşılığı sorulmak suretiyle ödenir. 
 
(2) “Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen 
ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin 
karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak yapılır. 
 
(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde 
ibraz edilen her çek yaprağı için; 
a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,  
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise bin Türk Lirası,  
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini,  
b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,  
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak 
koşuluyla, kısmî karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı, 
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak 
koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını,  
ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka 
arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek 
bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki miktar, 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki 
yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de 
yayımlanır. 

 
İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası 
MADDE 3 - (1) Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap 
bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi 
kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabın 
bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, o şubece 
karşılığı sorulmak suretiyle ödenir. 
 
(2) “Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen 
ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin 
karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak yapılır. 
 
(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde 
ibraz edilen her çek yaprağı için; 
a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,  
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise bin Türk Lirası,  
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini,  
b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,  
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak 
koşuluyla, kısmî karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı, 
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak 
koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını, 
ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka 
arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek 
bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki miktar, 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki 
yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de 
yayımlanır. 
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(4) Hamilin talepte bulunması hâlinde, karşılıksızdır işlemi; çekin arka 
yüzüne tahsil için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu, 
bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği miktar ve ibraz eden 
gerçek kişinin adı ve soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına bedeli 
tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek ve bu kişi ile birlikte banka 
yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. Banka tarafından 
ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız kalan tutar açıkça 
belirtilir. Hamilin imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksızdır 
işlemi yapılmaz.  
 
(5) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu 
tutar dahil, kısmî ödemenin hamil tarafından kabul edilmemesi 
hâlinde, ikinci fıkra hükmüne göre karşılıksızdır işlemi yapılır; ibraz 
tarihi ile ödememe nedeni çekin üzerine yazılır ve çek, üzerine imzası 
alınarak hamiline geri verilir; ön ve arka yüzünün fotokopisi banka 
tarafından saklanır. Çek hesabında hiç karşılığın bulunmaması ve 
hamilin sadece muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle 
yükümlü olduğu tutarın ödenmesini talep etmesi hâlinde de bu fıkra 
hükmüne göre işlem yapılır.  
 
(6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu 
tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı 
fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle 
müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip 
usullerine başvurabileceği gibi, Cumhuriyet başsavcılığına talepte 
bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri 
ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra 
dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.  
 
(7) Banka; 
a) Çekin karşılığının hesapta bulunmasına rağmen hamiline 

(4) Hamilin talepte bulunması hâlinde, karşılıksızdır işlemi; çekin arka 
yüzüne tahsil için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu, 
bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği miktar ve ibraz eden 
gerçek kişinin adı ve soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına bedeli 
tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek ve bu kişi ile birlikte banka 
yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. Banka tarafından 
ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız kalan tutar açıkça 
belirtilir. Hamilin imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksızdır 
işlemi yapılmaz.  
 
(5) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu 
tutar dahil, kısmî ödemenin hamil tarafından kabul edilmemesi 
hâlinde, ikinci fıkra hükmüne göre karşılıksızdır işlemi yapılır; ibraz 
tarihi ile ödememe nedeni çekin üzerine yazılır ve çek, üzerine imzası 
alınarak hamiline geri verilir; ön ve arka yüzünün fotokopisi banka 
tarafından saklanır. Çek hesabında hiç karşılığın bulunmaması ve 
hamilin sadece muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle 
yükümlü olduğu tutarın ödenmesini talep etmesi hâlinde de bu fıkra 
hükmüne göre işlem yapılır 
 
(6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu 
tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı 
fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle 
müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip 
usullerine başvurabileceği gibi, icra mahkemesine şikayette 
bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri 
ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra 
dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir. 
 
(7) Banka; 
a) Çekin karşılığının hesapta bulunmasına rağmen hamiline 
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ödenmesinin geciktirilmesi,  
b) Kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın hamile ödenmesinin 
geciktirilmesi, 
hâllerinde, çek hamiline, her geçen gün için binde üç gecikme cezası 
öder. Bu hâllerde 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve 
Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uygulanmaz. 
 
 (8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen 
çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca 
kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili 
olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili 
olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme 
tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve 
karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır. 
 
 (9) (Ek: 31/1/2012-6273/2 md.) Çekin, üzerinde yazılı baskı 
tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap 
bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin 
sorumluluğu sona erer. 
 
 
 

ödenmesinin geciktirilmesi,  
b) Kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın hamile ödenmesinin 
geciktirilmesi, 
hâllerinde, çek hamiline, her geçen gün için binde üç gecikme cezası 
öder. Bu hâllerde 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve 
Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uygulanmaz. 
 
 (8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen 
çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca 
kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili 
olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili 
olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme 
tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve 
karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır. 
 
 (9) (Ek: 31/1/2012-6273/2 md.) Çekin, üzerinde yazılı baskı 
tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap 
bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin 
sorumluluğu sona erer. 
 
(10) Lehine karekodlu çek düzenlenen lehdar, teslim aldığı çeki 
Türk Ticaret Kanununun 780 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 
belirtilen sisteme kaydeder. Karekodlu çekin sisteme kaydedildiği 
tarihten sonra çek düzenleyen tüzel kişinin temsilcilerinde 
meydana gelen değişiklikler, çek hesabı sahibi tüzel kişinin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
 

 
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı  
MADDE 5 – (1) (Değişik: 31/1/2012-6273/3 md.) Üzerinde yazılı 
bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, 

 
Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı  
MADDE 5 –  (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre 
kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır 
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çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, altı ay 
içinde hamilin talepte bulunması üzerine, çek hesabı sahibi gerçek 
veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği 
veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da 
çek hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri 
Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir çekle ilgili olarak çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Bu fıkra 
hükmüne göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, 
karşılıksızdır işlemine tabi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle 
dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi 
hâlinde de verilir. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) (Mülga: 31/1/2012-6273/3 md.) 
 
 

işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti 
üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para 
cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası, çek 
bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan 
düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 
3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı 
üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri 
toplamından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. 
Yargılama sırasında da resen mahkeme tarafından koruma tedbiri 
olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilir. 
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi 
gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve 
karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi 
durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen 
şirket yetkilileri hakkında uygulanır. Koruma tedbiri olarak 
verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına karşı 
yapılan itirazlar bakımından İcra ve İflas Kanununun 353 üncü 
maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bu suçtan dolayı 
açılan davalar icra mahkemesinde görülür ve 9/6/1932 tarihli ve 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 347, 349, 350, 351, 352 ve 353 
üncü maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin 
hükümler uygulanır. Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz 
edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer 
ya da hesap sahibinin yahut şikayetçinin yerleşim yeri 
mahkemesinde görülür. 
 
(2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka 
hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. 
Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişinin 
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(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere 
bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin 
temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten 
dolayı hukukî sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu çek hesabı 
sahibine aittir.  
 
(4) (Mülga: 31/1/2012-6273/3 md.) 
 
(5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, 
herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece 
ilgilinin çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese 11/2/1959 tarihli ve 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci  maddesine  göre  derhal  
tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen 
terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.  
 
(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş 
olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade 
etmekle yükümlüdür. Bu kişi adına yeni bir çek hesabı açılamaz.  
 
 (7) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı 
verilmiş olan kişi, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on 

mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, 
böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan 
gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında 
bulundurmakla yükümlüdür. Birinci fıkra uyarınca hakkında çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenler, 
yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim 
organlarında görev alamazlar. Ancak, hakkında yasaklama kararı 
verilenlerin mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin sonuna 
kadar devam eder. 
 
(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere 
bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin 
temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten 
dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir. 
 
 
(4) (Mülga: 31/1/2012-6273/3 md.) 
 
(5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, 
herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece 
ilgilinin çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese 11/2/1959 tarihli ve 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci  maddesine  göre  derhal  
tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen 
terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.  
 
(6) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş 
olan kişi, elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade 
etmekle yükümlüdür. Bu kişi adına yeni bir çek hesabı açılamaz.  
  
(7) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş 
olan kişi, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün 
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gün içinde, düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş 
olan çekleri, düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını da 
göstermek suretiyle, muhatap bankaya liste hâlinde vermekle 
yükümlüdür. 
 
(8) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, 
güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı 
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilir. Bu 
bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas ve usuller, 
Adalet Bakanlığının uygun görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından belirlenir. 
 
 
(9) (Mülga: 31/1/2012-6273/3 md.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) (Değişik: 31/1/2012-6273/3 md.) Çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar 
hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
kanun yoluna ilişkin hükümleri uygulanır. Çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü 
hâlinde, bu kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki bildirim ve 
yayımlanma usulü izlenir. 

içinde, düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan 
çekleri, düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını da 
göstermek suretiyle, muhatap bankaya liste hâlinde vermekle 
yükümlüdür. 
 
 (8) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, 
güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı 
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla MERSİS ile 
Risk Merkezine  elektronik ortamda bildirilir. Hakkında çek hesabı 
açma yasağı verilen kişiler, Risk Merkezi tarafından bankalara 
bildirilir. Bu bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin 
esas ve usuller, Adalet Bakanlığının uygun görüşü alınarak Risk 
Merkezi tarafından belirlenir. 
 
(9) Karşılıksız kalan bir çekle ilgili olarak yapılan yargılama 
neticesinde mahkeme tarafından, beraat, ceza verilmesine yer 
olmadığı, davanın düşmesi veya davanın reddine karar verilmesi 
halinde, aynı kararda, çek düzenleme ve çek hesabı açma 
yasağının kaldırılmasına karar verilir. Çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin kararların 
kesinleşmesi üzerine, bu kararlar, MERSİS ile Risk Merkezine 
sekizinci fıkradaki usullere göre bildirilir ve ilan olunur.    
 
 
(10) Birinci fıkrada tanımlanan suç nedeniyle, ön ödeme, uzlaşma 
ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler 
uygulanmaz.  
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(11) (Mülga: 31/1/2012-6273/3 md.) 
 
 
 
 

(11) Birinci fıkra uyarınca verilen adli para cezalarının 
ödenmemesi durumunda, bu ceza, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte 
çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilir. 
 

 
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması   
  
MADDE 6 – (Değişik: 31/1/2012-6273/4 md.) (1) Karşılıksız kalan 
çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre 
kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre 
ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile 
birlikte tamamen ödenmesi hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağı Cumhuriyet savcısı tarafından  kaldırılır. Çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci 
fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur. 
 
 
 
 
(2) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının verildiği 
yer Cumhuriyet başsavcılığına başvurularak talebin geri alınması 
hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır. 
 
(3) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıt, 
kaydın girildiği tarihten itibaren her hâlde on yıl geçmesiyle 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından resen silinir ve 
bu işlem ilân olunur. 
 

 
Etkin pişmanlık ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının 
kaldırılması 
MADDE 6 – (1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı 
bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren 
işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı 
üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi 
hakkında, 
a) Yargılama aşamasında mahkeme tarafından davanın 
düşmesine, 
b) Mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme 
tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına,  
karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının 
kaldırıldığı, MERSİS ile Risk Merkezine 5 inci maddenin sekizinci 
fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur. 
 
(2) Şikayetten vazgeçme hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır. 
 
 
 
 (3) Kişi, mahkum olduğu cezanın tamamen infaz edildiği tarihten 
itibaren üç yıl ve her halde yasağın konulduğu tarihten itibaren on 
yıl geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve 
çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilir; mahkemenin 
vereceği karara itiraz edebilir. Bu itiraz bakımından İcra ve İflas 
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Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü 
uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının 
kaldırılmasına ilişkin karar kesinleştiğinde, yasağın kaldırıldığı, 
MERSİS ile Risk Merkezine 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki 
usullere göre bildirilir ve ilan olunur. 
 

  
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden 
önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin 
kayıtlar, bu Kanun gereğince silinmesini gerektiren şartlar 
oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında 
tutulmaya devam olunur. 
 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU TBMM GENEL KURULUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

 
A) Şekli 
I - Unsurlar 
MADDE 780- (1) Çek; 
a) Senet metninde “çek” kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir 
dille yazılmış ise o dilde “çek” karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, 
b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi, 
c) Ödeyecek kişinin, “muhatabın” ticaret unvanını, 
d) Ödeme yerini, 
e) Düzenlenme tarihini ve yerini, 
f) Düzenleyenin imzasını, 
 
 
içerir. 
 

 
A) Şekli 
I - Unsurlar 
MADDE 780- (1) Çek; 
a) Senet metninde “çek” kelimesini ve eğer senet Türkçe’den başka bir 
dille yazılmış ise o dilde “çek” karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, 
b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi, 
c) Ödeyecek kişinin, “muhatabın” ticaret unvanını, 
d) Ödeme yerini, 
e) Düzenlenme tarihini ve yerini, 
f) Düzenleyenin imzasını, 
g) Banka tarafından verilen seri numarasını, 
h) Karekodu, 
içerir. 
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(2) Çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile çek hesabı sahibine 
ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere karekod aracılığıyla 
erişim sağlayabilir. Karekod ile; 
a) Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, 
b) Çek hesabı sahibinin tacir olması halinde, ticaret siciline tescil 
edilen yetkililerinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, 
c) Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan toplam banka sayısı, 
d) Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş çek adedi ve 
tutarı, 
e) Düzenlenerek bankalara teslim edilen çeklerin adedi ve tutarı, 
f) Son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı, 
g) İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi, 
h) İbraz edilen son çekin ibraz tarihi, 
ı) İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi, 
i) Son beş yılda karşılıksızdır işlemi gören ve halen ödenmemiş 
çeklerin adedi ve tutarları, 
j) Son beş yılda karşılıksızdır işlemi gören ve sonradan ödenen 
çeklerin adedi ve tutarı, 
k) Son beş yılda karşılıksızdır işlemi gören son çekin ibraz tarihi, 
l) Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı bulunup 
bulunmadığı, varsa yasaklama kararının tarihi, 
m) Her bir çek yaprağı ile ilgili olarak tedbir kaydı olup olmadığı, 
n) Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip verilmediği, 
iflasına karar verilmişse kararın tarihi, 
çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası aranmaksızın üçüncü 
kişilerin erişimine sunulur. 
 
(3) İkinci fıkrada belirtilen verilere ulaşılmasını sağlayacak 
karekod okutma ve bilgi paylaşım sistemi 19/10/2005 tarihli ve 
5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci madde hükmü 
uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 
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tarafından oluşturulur. Risk Merkezi sistemdeki verileri, 5411 
sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin onbirinci fıkrası uyarınca 
bilgi alışverişini gerçekleştirdiği şirket ile paylaşmaya yetkilidir. 
Bu yetki kullanıldığı takdirde sistem bilgilerin paylaşıldığı şirket 
nezdinde kurulabilir. 
 
(4) Çekte yer alacak MERSİS numarası ile karekodun tanım ve 
içerikleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının 
müştereken çıkaracağı tebliğle belirlenir.  
 

 
II - Unsurların bulunmaması 
MADDE 781 - (1) 780 inci maddede gösterilen unsurlardan birini 
içermeyen bir senet, ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı hâller dışında 
çek sayılmaz. 
 
(2) Çekte açıklık yoksa, muhatabın ticaret unvanı yanında gösterilen 
yer ödeme yeri sayılır. Muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla 
yer gösterildiği takdirde, çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir 
açıklık ve başka bir kayıt da yoksa, çek muhatabın merkezinin 
bulunduğu yerde ödenir. 
 
(3) Düzenlenme yeri gösterilmemiş olan çek, düzenleyenin adı yanında 
yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır. 
 

 
II – Unsurların bulunmaması 
MADDE 781- (1) 780 inci maddede gösterilen unsurlardan birini 
içermeyen bir senet, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı 
hâller dışında çek sayılmaz. 
      
(2) Çekte açıklık yoksa, muhatabın ticaret unvanı yanında gösterilen 
yer ödeme yeri sayılır. Muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla 
yer gösterildiği takdirde, çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir 
açıklık ve başka bir kayıt da yoksa, çek muhatabın merkezinin 
bulunduğu yerde ödenir. 
 
(3) Düzenlenme yeri gösterilmemiş olan çek, düzenleyenin adı yanında 
yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır.      
 
(4) Yabancı banka tarafından bastırılan çeklerde, 780 inci 
maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen banka 
tarafından verilen seri numarası ve/veya (h) bendinde belirtilen 
karekodun bulunmaması senedin çek olarak geçerliliğini 
etkilemez. 
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 GEÇİCİ MADDE 11- (1) 31/12/2016 tarihinden sonra bankalarca 
çek hesabı sahiplerine 780 inci maddeye bu Kanunla eklenen 
hüküm gereğince bulunması gereken karekod ve seri numarası 
unsurlarını içermeyen çek yaprağı verilemez. 31/12/2016 
tarihinden önce basılan çeklerde bu unsurlar aranmaz. 
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YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA  
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

 
(KANUNUN, İFLASIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ) 

 
MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  
“Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasın ertelenmesi: 
MADDE 179- Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilançoya göre borca 

batık olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı 
tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflâsına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile 
vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir 
iyileştirme projesini son bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir.  

İyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak konulması dahil nesnel ve gerçek kaynaklar ve önlemler ile erteleme süresince tüm işletme 
giderlerinin ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağı gösterilir.  

Mevcut borçların ödeme süre ve tutarlarını, alacaklıların adreslerini, faaliyet gösterilen sektörün özelliklerine göre stoklar ile bunların 
bekleme sürelerini ve tutarlarını gösteren listeler, vergi dairesine sunulmuş en son bilanço ve gelir tablosu, şirket veya kooperatifin ticaret sicili 
tasdiknamesi ile iyileştirme projesinin ciddî ve inandırıcı olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgelerin, işletmenin devamlılığı esasına göre 
düzenlenmiş ara bilânçoyla birlikte mahkemeye sunulması zorunludur.  

Üçüncü fıkrada belirtilen liste ve belgelerin iflasın ertelenmesi talebiyle birlikte sunulmaması veya mahkemece verilecek iki haftalık 
kesin süre içinde tamamlanmaması halinde iflasın ertelenmesi talebi ispatlanamamış sayılır ve borca batık olduğunun anlaşılması halinde talep 
sahibi şirketin veya kooperatifin iflasına karar verilir. 

Daha önce iflasın ertelenmesinden yararlanmış bir sermaye şirketi veya kooperatif, duruma göre uzatma dahil erteleme süresinin 
bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe iflasın ertelenmesi talebinde bulunamaz.” 

 
MADDE 2- 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“Erteleme yargılaması: 
MADDE 179/a- Mahkeme, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması üzerine, yönetim organının yerine geçmesi ya da yönetim organı 

kararlarını veya işlemlerinin bir kısmını veya tamamını onaylaması ve ayrıca envanter işlemlerini başlatarak kontrolü altında yürütmesi için, 
derhal, görevinin gerektirdiği mesleki ve teknik yeterliliğe sahip, yeterli sayıda kayyım atar.  
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İflasın ertelenmesi talebi, kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil yetkisi ile bunların 
sınırları tescil edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir ve 166 ncı maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde öngörülen 
usulle ilan ettirilir. Bu ilanda alacaklıların iflasın ertelenmesi talebinin ilanından itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz ederek iflasın 
ertelenmesi şartlarının bulunmadığını ileri sürebilecekleri ve mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri belirtilir.   

Mahkeme ayrıca şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan tedbirleri alır; 179/b 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak ve toplam iflasın ertelenmesi süresinden sayılmak kaydıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere şirket veya kooperatif aleyhine takip 
yapılmasını yasaklayabilir veya evvelce başlatılmış takipleri durdurabilir. Bu süre içinde ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz; bir 
takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. 

İflasın ertelenmesi yargılaması sırasında tedbir talebinin reddi veya bu talebin kabulü halinde aynı mahkemeye yapılacak itiraz üzerine 
verilecek kararlara karşı 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 inci ve devamı maddeleri uyarınca istinaf yoluna 
başvurulabilir. 

Kayyım mahkemece uygun görülecek sürelerde, sermaye artırımı ödemelerinin gerçekliği ve bunların kullanım yerlerini de gösterecek 
şekilde şirket veya kooperatifin faaliyetleri hakkında rapor verir.  

Mahkeme gerektiğinde kayyımın görevine son verebilir ve görevine son verilen ya da istifa eden kayyımın yerine yenisini seçer. 
Mahkemece atanan kayyımlar, özel sicilinde kaydedilmek üzere mahkemenin bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu 
başkanlığına bildirilir. Bir kişi aynı anda en fazla üç dosyada kayyım olarak atanabilir. Kayyımın sorumlulukları hakkında 227 nci maddenin 
dördüncü ve beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.   

Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir.  
Şirket veya kooperatif, erteleme yargılaması sırasında ancak bir defaya mahsus olmak üzere revize iyileştirme projesi verebilir.  
İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır. 
Mahkeme, projeyi ciddî ve inandırıcı bulur ve şirket veya kooperatifi iflasın ertelenmesine layık görürse iflasın ertelenmesine, şirket veya 

kooperatifin borca batık olmadığını tespit ederse erteleme talebi ile iflas davasının reddine, aksi takdirde şirketin veya kooperatifin iflasına karar 
verir.” 

 
MADDE 3- 2004 sayılı Kanunun 179/b maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“Erteleme kararı ve sonuçları: 
MADDE 179/b- Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip 

yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları uygulanmaz; bir takip muamelesi ile kesilebilen 
zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. 
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Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticarî işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 
başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı 
gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır.   

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. 
Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre mahkemece uygun görülmesi halinde bir yıl daha uzatılabilir. Uzatma talebi hakkında karar 

verilebilmesi için erteleme kararının kesinleşmesi bekletici sorun yapılır. Uzatma yargılaması sırasında ancak bir defa revize iyileştirme projesi 
verilebilir. 

İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme 179/a maddesi uyarınca atanan kayyımın görevine devam etmesine karar verebileceği gibi 
aynı niteliklere sahip yeni kayyım da atayabilir. Kayyım, takvim yılının her üç aylık dönem sonu itibarıyla şirketin projeye uygun olarak iyileşme 
gösterip göstermediğini mahkemeye rapor eder. Kayyım ayrıca şirketteki olağanüstü gelişmeleri mahkemeye derhal rapor etmekle yükümlüdür. 

Erteleme süresi sonunda, kayyımın verdiği raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan, borca batıklığın devam 
ettiğini tespit eden mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflâsına karar verir.   

Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan, şirketin 
veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin 
iflâsına; şirket veya kooperatifin bu aşamada borca batıklığının ortadan kalktığı sonucuna varırsa, erteleme talebi ile iflas davasının reddine karar 
verir.  

İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararların hüküm fıkraları tescil edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne 
bildirilir ve 166 ncı maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde öngörülen usulle ilan ettirilir.”     

 
MADDE 4- 2004 sayılı Kanuna 179/b maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 179/c maddesi eklenmiştir.  
“Kanun yolları: 
MADDE 179/c- İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararlara karşı borçlu şirket veya kooperatif ya da erteleme 

talep eden alacaklı tarafından kararın tebliğinden; diğer ilgililer tarafından ise kararın ilanından itibaren on gün içinde istinaf yoluna 
başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı da aynı esaslar dahilinde on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

Bölge adliye mahkemesince iflâsın ertelenmesi kararının kaldırılması veya bölge adliye mahkemesi tarafından verilen iflasın ertelenmesi 
kararının Yargıtay tarafından bozulması halinde, borçlunun malvarlığı üzerindeki tedbirler devam eder. Mahkeme davanın seyrine göre bu 
tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir.”  
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MADDE 5- 2004 sayılı Kanunun 287 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Konkordatonun tasdiki yargılaması mühlet içinde bitirilememişse asliye ticaret mahkemesi, komiserin gerekçeli raporunu da dikkate 

alarak, mühletin bitiminden sonraki dönem için geçerli olmak üzere borçluya karşı evvelce başlatılmış olan takiplerin durdurulmasına veya 
borçluya karşı yeni takip yapılmamasına karar verebilir.” 

 
MADDE 6- 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 12- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen hükümler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan 

iflasın ertelenmesi talepleri hakkında uygulanır.  
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş iflasın ertelenmesi kararına dayanılarak yapılan uzatma talebi hakkında verilecek 

karar da iflasın ertelenmesi talebi hakkında verilmiş karara ilişkin kanun yoluna tabidir.  
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan dosyalarda kayyım olarak atanan kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren on gün içinde, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına bildirilir. Üçten fazla dosyada görevi devam eden 
kayyımlara yeni görev verilmez.” 

 
… 
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(KANUNUN, ÇEKE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ) 
 
… 
 
MADDE 61- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası kayıtlarını,” ibaresi “Risk Merkezi ile adli sicil kayıtlarını ve” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, 
dördüncü fıkrasında yer alan “yaptığı, temsilcisi veya imza” ibaresi “yaptığı veya ticaret siciline tescil edilen” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci 
fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
“Muhatap banka; gerçek veya tüzel kişi adına açılması talep olunan çek hesaplarında bunların, sermaye şirketlerinde ayrıca yönetim organında 
görev yapanlar ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkililerinin çek hesabı açma yasağının bulunmadığı hususunu kontrol ederek, yasağın 
bulunmadığına ilişkin sorgulama sonucunu muhafaza eder. Bankalar çek hesabı açtıkları kişiler ile çek hesabı sahibi tüzel kişi ise hesap açılış 
tarihi itibarıyla tüzel kişi tarafından bildirilen işlem yetkililerini 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 780 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasında belirtilen sisteme kaydeder.” 

“e) Çek hesabı sahibi gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası; tüzel kişilerde ise varsa Merkezi Sicil Kayıt Sistemi 
(MERSİS) numarası, 

f) Çek hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler olması halinde, ayrıca düzenleyenin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası,” 
 
MADDE 62- 5941 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Başsavcılığına talepte” ibaresi “icra 

mahkemesine şikâyette” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  
“(10) Lehine karekodlu çek düzenlenen lehdar, teslim aldığı çeki Türk Ticaret Kanununun 780 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 

belirtilen sisteme kaydeder. Karekodlu çekin sisteme kaydedildiği tarihten sonra çek düzenleyen tüzel kişinin temsilcilerinde meydana gelen 
değişiklikler, çek hesabı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” 

 
MADDE 63- 5941 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin madde başlığı “Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” 

şeklinde, birinci, sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu” ibaresi “ve cezai sorumluluk” şeklinde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

“(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi 
yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına 
hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine 
göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve 
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yargılama gideri toplamından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Yargılama sırasında da resen mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu 
tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret 
siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanır. Koruma tedbiri olarak verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına 
karşı yapılan itirazlar bakımından 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 
Bu suçtan dolayı açılan davalar icra mahkemesinde görülür ve İcra ve İflas Kanununun 347, 349, 350, 351, 352 ve 353 üncü maddelerinde 
düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır. Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka 
şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikayetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.” 

“(2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı 
sahibinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme 
yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Birinci fıkra 
uyarınca hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenler, yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında 
görev alamazlar. Ancak, hakkında yasaklama kararı verilenlerin mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam eder.” 

“(8) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı 
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla MERSİS ile Risk Merkezine elektronik ortamda bildirilir. Hakkında çek hesabı açma 
yasağı kararı verilen kişiler, Risk Merkezi tarafından bankalara bildirilir. Bu bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas ve usuller, 
Adalet Bakanlığının uygun görüşü alınarak Risk Merkezi tarafından belirlenir.” 

 “(9) Karşılıksız kalan bir çekle ilgili olarak yapılan yargılama neticesinde mahkeme tarafından, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, 
davanın düşmesi veya davanın reddine karar verilmesi halinde, aynı kararda, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına karar 
verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin kararların kesinleşmesi üzerine, bu kararlar, MERSİS ile Risk 
Merkezine sekizinci fıkradaki usullere göre bildirilir ve ilan olunur.”    

“(10) Birinci fıkrada tanımlanan suç nedeniyle, ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler 
uygulanmaz.” 

“(11) Birinci fıkra uyarınca verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı 
verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilir.”  
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MADDE 64- 5941 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Etkin pişmanlık ve çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması 
MADDE 6- (1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren 

işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında, 
a) Yargılama aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine, 
b) Mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına, 
karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, MERSİS ile Risk Merkezine 5 inci maddenin sekizinci 

fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur. 
(2) Şikâyetten vazgeçme halinde de birinci fıkra hükmü uygulanır. 
(3) Kişi, mahkum olduğu cezanın tamamen infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl ve her halde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl 

geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasını isteyebilir; mahkemenin vereceği karara 
itiraz edebilir. Bu itiraz bakımından İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağının kaldırılmasına ilişkin karar kesinleştiğinde, yasağın kaldırıldığı, MERSİS ile Risk Merkezine 5 inci maddenin sekizinci 
fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilan olunur. 

 
MADDE 65- 5941 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
 “GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıtlar, 

bu Kanun gereğince silinmesini gerektiren şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur.” 
 
… 
 
MADDE 70- 6102 sayılı Kanunun 780 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.  
“g) Banka tarafından verilen seri numarasını, 
h) Karekodu,” 
“(2) Çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere karekod aracılığıyla erişim 

sağlayabilir. Karekod ile; 
a) Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, 
b) Çek hesabı sahibinin tacir olması halinde, ticaret siciline tescil edilen yetkililerinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, 
c) Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan toplam banka sayısı, 
d) Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş çek adedi ve tutarı, 
e) Düzenlenerek bankalara teslim edilen çeklerin adedi ve tutarı, 
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f) Son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı, 
g) İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi, 
h) İbraz edilen son çekin ibraz tarihi, 
ı) İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi, 
i) Son beş yılda karşılıksızdır işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarları, 
j) Son beş yılda karşılıksızdır işlemi gören ve sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı, 
k) Son beş yılda karşılıksızdır işlemi gören son çekin ibraz tarihi, 
l) Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama kararının tarihi, 
m) Her bir çek yaprağı ile ilgili olarak tedbir kaydı olup olmadığı, 
n) Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip verilmediği, iflasına karar verilmişse kararın tarihi, 
çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası aranmaksızın üçüncü kişilerin erişimine sunulur.  
(3) İkinci fıkrada belirtilen verilere ulaşılmasını sağlayacak karekod okutma ve bilgi paylaşım sistemi 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci 

madde hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından oluşturulur. Risk Merkezi sistemdeki verileri, 5411 sayılı 
Kanunun ek 1 inci maddesinin onbirinci fıkrası uyarınca bilgi alışverişini gerçekleştirdiği şirket ile paylaşmaya yetkilidir. Bu yetki kullanıldığı 
takdirde sistem bilgilerin paylaşıldığı şirket nezdinde kurulabilir. 

(4) Çekte yer alacak MERSİS numarası ile karekodun tanım ve içerikleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının müştereken çıkaracağı tebliğle belirlenir.”   

 
MADDE 71- 6102 sayılı Kanunun 781 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci ve üçüncü” ibaresi “ikinci, üçüncü ve 

dördüncü” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(4) Yabancı banka tarafından bastırılan çeklerde, 780 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen banka tarafından verilen 

seri numarası ve/veya (h) bendinde belirtilen karekodun bulunmaması senedin çek olarak geçerliliğini etkilemez.” 
 
MADDE 72- 6102 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 11- (1) 31/12/2016 tarihinden sonra bankalarca çek hesabı sahiplerine 780 inci maddeye bu Kanunla eklenen hüküm 

gereğince bulunması gereken karekod ve seri numarası unsurlarını içermeyen çek yaprağı verilemez. 31/12/2016 tarihinden önce basılan çeklerde 
bu unsurlar aranmaz. 

 
… 

 

 


