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TARTIŞMALAR
OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN – Saygıdeğer 

Arkadaşlar, Hanımefendiler, Beyefendiler;

Aradaki sohbet de tamamen Çek Kanunu ile alakalıydı. Onu müşahede 
ettik. Ama somut sorularınızı şimdi sorabilirsiziniz. Özellikle konuşmacılardan 
kime tevcih ettiğinizi özellikle belirtirseniz mutlu olurum. Soruların daha 
net anlaşılabilmesi için arkadaşlarımız mikrofon dolaştıracaklar. Buyurun 
efendim. Sayın Pulaşlı.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Hem sizlere hem de konuşmacılara bizleri aydınlattıkları için çok teşekkür 
ediyorum. Benim üç sorum olacak. Bir tanesi Sayın Hocam Tekinalp’e. Bir 
de İzzet hocama. Biri de yine ceza hukukçusu olan ya Ali Bey veya Mahmut 
Bilgen Bey geldiği takdirde ona. Birincisi sayın hocama şunu sormak istiyorum 
ben: Üçüncü madde ile ilgili herhalde, yanılırsam uyarsınlar. Bu ileri tarihli 
çekle ilgili olarak…

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Ne ile?

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - İleri tarihli çekin ibrazı ile ilgili olarak.

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Evet üçüncü madde değil mi?

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - İleri tarihli çek, üzerindeki düzenleme 
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tarihinden önce bankaya ibraz edilir ve Türk Ticaret Kanunu m. 707/1’e göre 
kısmen veya tamamen ödenmezse bu durumda onunla ilgili herhangi bir 
hukuki takip yapılamaz ifadesi var. 

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - İleri tarihli mi? Kulağım çok iyi 
duymuyor affedersiniz.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Şimdi.

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Ben tekrarlayım, affedersiniz. İleri 
tarihli bir çek var.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI – Evet, vadeden önce ibraz ediliyor. 
Kısmen ve tamamen ödenemiyor.

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Kısmen veya tamamen ödeniyor? 

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Ödenmiyor.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Hayır ödenemiyor, zaten kısmen 
ödenmiş olsa yine kısmen karşılıksızdır anlamındadır. 

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Evet.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Şimdi, burada hukuki takibin 
yapılamayacağını ve ancak üzerindeki düzenleme tarihi geldikten sonra ve 
kanuni ibraz süresi içerisinde o çekin ibraz edileceğini, tekrar karşılıksız 
çıkarsa ondan sonra hukuki takip yapılacağı hüküm altına alınmış.

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Evet.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Buradaki birinci sorum şu: Çek kısmen 
karşılıksız çıktı. 100 bin Liranın, 50 bin Lirasının karşılığı vardı, alındı. 50 
bin Liralığı kısmen vadeyi bekleyecek, üzerindeki vadeyi. Şimdi burada doğal 
olarak üçüncü maddenin altıncı fıkrası değil, bu üçüncü maddenin sekizinci 
fıkrasının uygulanacağı fi krindeyim ben. Sebebi… 

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Evet.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Çünkü çekin aslı çek hamiline 
verilmeden fotokopisiyle ibraz söz konusu olmayacaktır. 

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Evet.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Burada mutabıkız. Ama benim esas 
sorum şu: Çek hamili çeki aldıktan sonra gider iki gün sonra bir daha ibraz 
edebilir. Karşılığı yok. Yoksa tekrardan. Beş gün sonra bir daha gidebilir. 
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Burada Kanun, kaç defa ibraz edileceğine dair hiçbir öngörüde bulunmamış. 
Acaba bu durumda bir çekle birden fazla ibraz, ibraz kurumuyla bağdaşır mı 
bir? İkincisi, daha da önemlisi; burada çek keşidecisi veya hesap sahibi başka 
çekler için yatırmış olduğu karşılık, yine elinde karşılıksız kalan, kısmen 
karşılıksız kalan çek hamili tarafından her defa bankadan takip edilip alınma 
tehlikesi olur ve ondan sonra diğer ödemeler de aksayacaktır. Acaba burada 
şöyle bir hüküm konulsaydı, ben oradan çıkaramadım, ikinci ibraz ancak çekin 
üzerindeki düzenleme tarihi geldikten sonra ve kanuni ibraz süresi içerisinde 
yapılabilir denilseydi bu kargaşa, yani birden fazla ibraz ortadan kalkmaz 
mıydı? Birinci sorum hocam size.

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - İsterseniz teker teker cevaplayalım.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Peki, çok teşekkür ederim.

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Teşekkür ederim. Yanlış anlamıyorsam 
sual şudur. İleri keşide tarihli bir çek var. Bu çek keşide tarihinden önce 
ibraz edilmiş ve kısmen ödenmiştir. Bu çek üzerindeki keşide tarihine kadar 
müteaddit defalar ibraz edilebilir mi? Cevabım kesin ve şu, yani sadece 
benim cevabım değil, yabancıların da bu konudaki görüşleri şu: Müteaddit 
defa bunları ibraz edebilirim. İbrazını yapabilirim ve arada o hesaba para 
gelmişse, havale vs. sebeplerle bana ödeme yapılabilir. Bana ödeme yapılmış 
olması dolayısıyla hakikaten kanuni süresi içinde ibraz edilmiş başka çekler 
karşılıksız kalırsa, bu doğrudan doğruya, keşidecinin öteki hususları dikkate 
almamasından meydana gelen bir durumdur. Asıl belki çözülmesi lazım gelen 
durum şu:

Acaba çekte cayma hükümleri burada uygulanabilir mi? Yani, işi şimdi 
tersine çevirelim. 711. maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre, ibraz süresi 
geçtikten sonra, 10 gün geçmiş, 12. gün ben bankaya derim ki bundan sonra 
çek gelirse ödemeyin. Çek bundan sonra gelir ise ödenmez ve hiçbir şey lazım 
gelmez. Hiçbir takip yapılamaz. Karşılıksız çek konumu söz konusu olmaz. 
Şimdi tersine çeviriyorum. Daha benim ödeme mükellefi yetim doğmamış. 
Sadece, çeki elinde bulunan hamile bir şans tanınmıştır. İlk önce soruyu 
soruyorum. Ben bankama telefon edip diyebilir miyim, falan numaralı çek 
ileri keşide tarihli bir çektir veya benim bütün ileri tarihli çeklerim önceden 
ibraz ederlerse ödeme. Bazı yabancı Kommentarlar, hatta çoğunluğu bunu 
evet diye cevaplıyor. Niçin evet diye cevaplıyor? O çek bakımından ibraz 
daha doğmamış ve ibraza bağlı şartlar doğmamış. İbraza ilişkin süre geçmiş 
ise nasıl ben cayabiliyor isem, ibraz başlamadan kanunen cayabilmeliyim 
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diyorlar; ama bu konuda kanunda bir açıklık yok. Bu bir doktrin görüşü 
mahiyetindedir; ama ben şunu söyleyeyim. Çeki, böyle bir çeki, ikinci defa 
ibrazından yasaklamak için bir kanun hükmüne gerek yok. Eğer benim bu 
söylediğim görüş kabul edilirse.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Hocam, bir şey acaba, burada…

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Evet.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Araya girmeme izin verirseniz. Şimdi 
burada, çekin üzerindeki düzenleme tarihinden önce ibraz edileceği zaten 
üçüncü maddenin sekizinci fıkrasında gayet açık anlaşılıyor ve buna Ticaret 
Kanunu’nun 707. maddesinde de atıf yapılıyor. Böyle bir çek, ileri tarihli çek 
her zaman ibraz edilebilir deniliyor. Yani bu durumda yabancı Kommentarlara 
gitmeye kanımca lüzum yok. Burada ikinci ve üçüncü, beşinci defa da, hatta 
buradaki sorun bence, arkasına neden ödenmediği ile ilgili bir meşruhatın 
yazılması lazım. Arkası doldu çekin. O zaman alonj diye bir şey mi eklenecek 
acaba? 

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Bir meşruhata bence gerek yok. 
Yapılacak husus bu çekin bedelinden, diyelim ki 140 lira ödenmiştir diye 
yazılacaktır. O kadar. Geri kalanı ödenmemiştir diye bir meşruhat vermeye 
gerek yok çünkü daha ibraz gelmemiş. Yani burada, bu çekler de ibraz ne 
zaman söz konusudur? Kanunun tarifi  şu, üzerindeki, efendim, keşide tarihine 
göre ibraz var. Yanılmıyorsam beyefendinin de üstünde durduğu bir soru vardı 
ve yahut da Mahmut Bey’in, hatırlamıyorum. Bu arada bankanın ödemekle 
mükellef olduğu tutar ödenecek mi? Talep edilebilecek mi? Hayır. O bankanın 
ibrazda açık çıkması halinde söz konusu olan bir mükellefi yeti. Daha ibraz 
yok. Peki, bu hükmün durumu ne, bu hükmün durumu şu, ben vermişsem çeki 
eline, ibraz süresi daha gelmemiş olsa bile imkân var ise, daha evvel müracaat 
edene ödeme yapılsın, o kadar diyorlar ve onun için diyorlar ki, bunu verip 
telefon edip veya yazı yazıp benim ileri tarihli çeklerim ibraz edildiğinde 
ödemeyin diyebilir de. Eğer böyle diyecek olursa, arada ibraz etmiş olan 
hamilin söyleyecek hiçbir sözü yoktur. Meier/Hayoz’a falan bakın onlar bunu 
böyle görüyorlar, zaten çeke o kadar yabancı bir husus ki bu, oradaki düşünce 
şu, ileri tarihli çek vermişlerse, bunlar bu münasebeti aralarında muhakkak 
düzenlemişlerdir. 

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Peki çok teşekkür ederim. Benim 
bir ikinci sorum Sayın İzzet hocama. Daha önceden de söylemiştim. Şimdi, 
Kanunun yedinci maddesinde sanırım, çekin, çek düzenleyen bir kimse, 
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hamile yazılı çek yapraklarını kullanmadan hamile yazılı çek düzenlediği 
takdirde, bunun da bankada ibraz edilip ödendiği takdirde doğal olarak hukuki 
açıdan böyle bir çek gene geçerlidir, orada bir sorun yok; fakat cezai açıdan 
1 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir; ancak, burada hapis cezasının 
uygulanabilmesi için benim sorum şurada, bankanın böyle durumu tespit 
ettiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde Merkez Bankası’na bildirimde 
bulunur diyor. Şimdi banka, biz gördük, hem Çek Kanunu’nda hem de 
Merkez Bankası’nın tebliğlerinde gayet açık. Hamiline yazılı çekler farklı 
renklerde, farklı boyutlarda, şimdi bu durumda ibraz tarihini de öğrenme için 
esas almamış, tespit ettiği tarihten itibaren diyor. Birinci sorum bu, teslim 
ettiği tarih çok muğlâk, banka derse ki ben üç ay sonra tespit ettim 7 günlük 
süre o zaman başlayacak, bir yıl sonraysa o zaman. O süre içerisinde, müşteri, 
çek hesabı sahibi bankanın rehinesi olmuş olacak. Çünkü hakkında suç 
duyurusunda bulunacak. Birinci sorum bu. İkincisi ve daha da önemlisi, bir 
son süre de öngörülmemiş, yani ne zamana kadar ve daha da önemlisi, banka 
bunu yerine getirmediği takdirde bu yükün bir müeyyidesi de yok. Müeyyidesi 
olsa, banka da o zaman böyle sorumluluk altına gireceği için olumlu yönde bir 
çaba sarf edecek; ama bankaya bildirmediği takdirde böyle bir yükümlülük de 
yok. Burada çok sorun çıkabileceği gibi, çek hesabı müşterileri bence burada 
bankanın rehinesi olarak kalma gibi bir durumla karşı karşıya olacaklar. Bu 
kadar, zaten yayınladığım eserimde açıklamıştım, çok teşekkür ederim.

PROF. DR. İZZENT ÖZGENÇ - Ceza Hukuku sorumluluğu bakımından 
bankanın bildirim yükümlülüğü ve o bildirim yükümlülüğü ile ilgili olarak 
belirlenmiş sürenin bir önemi yok. O bildirim sadece belki soruşturmanın 
başlatılması bakımından bir önem taşır ama banka bu bildirimi yerine 
getirmeden de soruşturma makamları bir şekilde bundan haberdar olur ve 
soruşturmayı başlatabilir. Burada yedinci maddenin dokuzuncu fıkrasındaki 
suçun oluşumu bakımından bankanın bildirim yükümlülüğüne herhangi bir 
bağlı kılınan husus yok. Yani oradaki bildirim yükümlülüğünün belli bir süre 
zarfında yerine getirilmemiş olması veya orada belirtilen süre zarfında bildirim 
yükümlülüğü yerine getirildikten sonra belli bir süre içinde soruşturmanın 
başlatılması gibi o bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesine bağlanan 
bir sonuç yok. Burada, önemli olan, hamiline çek yaprağı kullanılmadan, 
hamiline çek düzenlenmiş olmasıyla bu suç oluşmaktadır. Dolayısıyla bu 
suçla ilgili olarak dava zamanaşımı Ceza Kanunu’nun 66. maddesi…

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Hocam bunları söz konusu etmiyorum 
ben. Sadece, buradaki bankanın bildirimi, banka diyor bunu tespit ettiği 
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tarihten itibaren 7 gün içerisinde Cumhuriyet Savcılığına bildirir diyor. Burada 
müşteki olanı kanun açıklamış. Ha bir başkası da olabilir o ayrı mesele ama 
burada bildirmediği takdirde bir müeyyidesi yok diyorum ve bunu tespit ettiği 
tarihte esas kilometre taşı ne olacak, emareleri ne olacak?

PROF. DR. İZZENT ÖZGENÇ - Bu suç bakımından şikâyete tabi bir 
suç değildir demiyor kanun.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Ama Cumhuriyet Savcılığı’na bankanın 
bildirimi üzerine kovuşturma başlar diyor.

PROF. DR. İZZENT ÖZGENÇ - Hayır, hayır. Bu suçtan dolayı…

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Hocam okuyun orayı, açık.

PROF. DR. İZZENT ÖZGENÇ - Hangi maddede diyor?

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Yedinci maddede diyor.

PROF. DR. İZZENT ÖZGENÇ - Yedinci maddenin dokuzuncu 
fıkrasında... kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, bu aykırılığı içeren 
her bir çekle ilgili olarak, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır diyor. 
Burada belirtilmiş bir bildirim yükümlülüğü yok. 

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Evet, yediye dokuz.

PROF. DR. İZZENT ÖZGENÇ - Dokuzuncu fıkrada böyle bir şey söz 
konusu değil. Bu genel hükümlere göre soruşturulması gereken bir suç.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Yediye dokuzu 
okuyayım isterseniz. “Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline 
çek düzenleyen kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Evet, Hasan Hocam.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Bir saniye ben şuradan, bildirimle ilgili 
de, bankanın bununla ilgili hükmü..

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Hocam isterseniz 
zamandan tasarruf etmek maksadıyla siz onu tespit edinceye kadar bir başka 
dinleyicimize söz verelim.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Evet, tamam. Bir soru sormaya izin 
verirseniz.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Tabi.
PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Sayın Mahmut Bey’e bir sorum 
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olacaktı. O da şu: Az evvel de dediler ki, bir çek keşidecisi, çek hesabını 
kapatırsa, tabi doğal olarak kanun da açıkça diyor ki, bütün geri kalan, 
işlenmemiş olan çeklerin yapraklarını iade edecektir deniyor ve burada ileri 
tarihli çek keşide etmişse tabi onları bir yere yazmıştır, miktarları da aklında 
tutmuştur. O kadar da bir karşılık bulundurması lazım. Ama beni ilgilendiren, 
orada eğer çek hesabı kapatılırsa ve çek yaprakları iade edilirse buna rağmen 
daha sonra bir çek yaprağı ibraz edilirse, hesap kapatıldıktan sonra da ben 
orada yeni yayınlattığım eserimde dedim ki, karşılıksız işlevi dedim yapılır 
dedim açıkça; çünkü çek hesabı kapatılmış. Sayın Bilgen şöyle dedi: Banka, 
bu durumda aldığı teminatlardan bunu karşılar, ödeme yükümlülüğü de 
yoktur dedi. Yani üçüncü maddenin ikinci fıkrasındaki 600 Liralık şeylerle 
ilgili olarak. Şimdi burada acaba banka ile müşterisi arasında kapatılmış olan 
çek anlaşması ortadan kalkmasına rağmen bankaya siz neye dayanarak böyle 
bir yükümlülük yüklüyorsunuz. Zaten ona istinaden alınmış olan teminatların 
iade edilmesi lazım. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. 

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Biz teşekkür 
ediyoruz, buyurun. Efendim müsaadenizle cevaplandırılsın.

Y. 19.HD. ÜYESİ MAHMUT BİLGEN - Çok teşekkür ediyorum. 
Şimdi öncelikle Ali Bey arkadaşımız gibi şunu vurgulamak istiyorum. Bu 
konular Yargıtay’da tartışılan konular değildir. Burada söyleyeceğimiz 
fi kirler de dairemizi bağlayacak şeyler değildir. Ben ayrıca bu sözü bir 
olasılık olarak, böyle de düşünülebilir şeklinde söyledim. Dediğim benim 
şu, çek hesabı kapatıldığında bazı çek yaprakları ibraz edilmemişse, üçüncü 
maddede, keşidecinin menfaatinden ziyade hamilin menfaati korunduğundan, 
bu durumda çek hesabının kapatılmasına rağmen, kanun öyle bir şeyi 
öngördüğünden ve çek de ayrıca da hamiline geçmiş olduğundan, hamilin 
bankaya bu paradan ötürü başvurabilmesinin değerlendirilmesi gerektiğini 
söyledim. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Efendim ben çok 
teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Tekinalp Hocam, biraz evvel Hasan Hocamın 
sorusuna bir açıklık getirmek maksadıyla söz istedi. 

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Sayın Pulaşlı, sorduğunuz soru ile 
ilgili bir ek de yapmak istiyorum. Bizim 707. maddemizin ikinci fıkrası 
keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir 
çek ibrazı günü “ödenir” diyor. Mehaz, bizim bu küçük kanunda da yazıyor, 
“ödenebilir” şeklinde. Hem Fransızca hem Almanca metinde, Reha Bey bu 
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mesele üzerinde duruyor ve ödenmeyebileceğini bildiriyor. Esasında Cenevre 
Kanunu’nun sistemini bildirmek bakımından bunu söylüyorum. Yani onlar 
mükellefi yetin başlamamış olduğu görüşündeler. Çek hesabı da benim, ben 
ödeme diyebilirim. Hatta yanılmıyorsam Reha Bey bir görüş de zikrediyor. 
Bankanın da ödemeyebileceğini, bankanın da hesapta para olmasına rağmen 
ödemeyebileceğini söylüyor. Yani, sadece aydınlanmanız için bir cevap olarak 
değil, bu konuları da eklemek istedim, teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN – Efendim herkese 
söz vereceğiz, Hanımefendi zamanda önce olduğu için, en arkadaki.

Av. MEHTAP TARAKÇI SÖNMEZ - Çok teşekkür ederim. Benim 
sorum Sayın Ünal Tekinalp Hocam’a olacak. Türk Ticaret Kanunu md. 711. 
ile ilgili, biz uygulamada şöyle yapardık: Keşidecinin kanundan kaynaklanan 
bir hakkı var zaten bankaya ödeme yasağı koydurabilir; ama bunu bankadan 
istediğimizde banka hep bizi bir karar getirin diye zorlardı ve biz gider Ticaret 
Mahkemesine başvurur ve o kararı alırdık hâlbuki Ticaret Mahkemesinin 
verdiği karar 711 uyarınca zaten hesap sahibinin ödeme yasağı koyma hakkı 
vardır, talebin reddine derdi ve biz o ret kararını götürürdük yani ret olacağını 
bile bile başvurur, o ret kararı ile gider ödeme yasağı koydururduk. Şimdi bu 
yeni yasada banka bu durumda ne yapacak ben bunu merak ediyorum ve bunu 
karşılaştırmalı olarak Sayın Hocamız açıklarsa çok memnun olacağım.

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Şimdi elinden çek rızası hilafına 
çıkmış bulunan keşidecinin veya başka bir kimsenin elinden rızası hilafına 
çek çıkmışsa, bunu bankaya bildirebilir ama bu bildirme bundan evvel olduğu 
gibi sadece bu bildirme; bir tedbir, kanundan doğan bir tedbir olarak mütalâa 
edilmeyecek. Bu arada siz mahkemeye müracaat edip mahkemeden bir tedbir 
kararı getirmişseniz mesele yok, eğer getirememişseniz ve bu arada da hamil 
müracaat etmişse öde diye, ödeme yapılacak veya ödeme yapılmamaktan 
dolayı karşılıksız çeke ilişkin müeyyidenin uygulanması yoluna gidilecek 
çünkü önemli olan hamilin durumu, sizin ikazınız bankayı sadece alarme 
etmek içindir. Yoksa banka ikazınız üzerine tam o sırada başvuran hamile 
parayı vermemek veya işlem yapmamak yetkisini elde edemez; ama siz 
hamilden önce getirmişseniz, getirebilmişseniz mesele yoktur. Hamile yapılan 
ödeme haksız bir ödeme ise siz onu mahkemeye verdiğinizde bu ortaya 
çıkmış ise karşılıksız çeke ilişkin neticelerin de bulunması icap edecektir, 
yani bugünkü sistem bu şekilde işleyecektir. Aksi halde eskiden müracaat 
edildiğinde elinden çek rıza hilafına çıktı dediğinde, hemen o dakikalarda 
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veya o günlerde hamil müracaat ettiğinde banka ödemiyordu. Banka 311. 
maddenin 3. fıkrasına göre keşideci bize böyle bildirdi diyordu ve belirli bir 
süre tedbir kararının gelmesini bekliyordu ve hamil de parasını alamıyordu. 
Bugün o kalkmış oluyor.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Bu sorunun bir de 
ceza kısmı var, müsaade ederseniz İzzet Bey de ceza kısmını cevaplandırsın.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - İzin verirseniz şu şekilde açıklamak 
istiyorum: Eğer bir kişi düzenlediği çekin veya bir çek yaprağının rızası 
hilafına elinden çıktığını iddia ediyorsa, Ünal Hocam üç örnekten söz etti. 
Bunlardan birisi kişi tehdit edilmiş tehditle elde edilmiş olabilir bu veya hileli 
bir yolla verilmiş olabilir üçüncüsü çalınmış olabilir. 4. bir ihtimal daha var 
kişi çek defterini kaybetmiş çek yaprağını kaybetmiş, bir başkasının eline 
geçmiş olabilir. Bu dört durumda da bunu elde edip bankaya ibraz eden ve 
karşılığını tahsil etmek isteyen kişi bakımından ceza hukuku sorumluluğunu 
gerektiren bir fi il söz konusudur. Dolayısıyla böyle bir durumda mutlaka 
ceza hukuku soruşturmasının başlatılması lazım. Şimdi bu yasağın kalkmış 
olmasına rağmen, yani 711. maddedeki yasağın getirilmesine rağmen, kişi 
Cumhuriyet Savcılığına bu çekin çalınmak suretiyle tehdit edilmek suretiyle 
veya hileli bir yolla ya da kaybetmek suretiyle elinden cıkmış olması 
dolayısıyla suç duyurusunda bulunması lazım. Bu suç duyurusuna binaen bir 
Hukuk Mahkemesinden alacağı tedbir kararıyla da ödemeyi durdurabilir. Ama 
Hukuk Mahkemesi, bu son derece önemli Hukuk Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcılığına bu fi ille ilgili olarak suç duyurusunda bulunmadığı sürece burada 
tedbir kararı vermemesi gerekir, teşekkür ederim.

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP – Affedersiniz ben bir şey sorabilir 
miyim; Cumhuriyet Savcısı durdurabilir mi?

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Cumhuriyet Savcısının böyle bir yetkisi 
yok. Çekle ilgili olarak ödememe yönünde bir karar verme yetkisi yok; ama 
cumhuriyet savcısının soruşturma başlatmış olması dolayısıyla hukuk hâkimi 
böyle bir karar verebilir.

Av. MEHTAP TARAKÇI SÖNMEZ - Teşekkür ederim. İkinci sorumda 
karşılıksızlık tazminatı, çek tazminatı adı altında, biz avukatlar, karşılıksız 
çeki icra takibe koyduğumuzda bir zamanlar hem yüzde beş karşılıksızlık 
tazminatı hem yüzde on, 3167’ye dayalı çek tazminatı ister ayrıca binde üç 
komisyon(TTK) ve avans faizi, o zamanlar reeskont, faizi ister öyle takibe 
koyardık. Bir süre sonra bunun usulsüz olduğu 3167’deki yüzde on çek 
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tazminatının bankayı ilgilendirdiği yönünde kararlar çıktı ve sadece yüzde 
beş çek tazminatı isteyebiliyor idik. Şimdi bu yeni kanunda, bu konuda neler 
getirildi ya da neler değişti yine mukayeseli olarak cevabını alırsak çok 
memnun olacağım. 

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Ticaret Kanunundaki faizin 
ödenebilmesi için ödememe fi ilinin gerçekleşmiş olması icap eder. Bu 
kanunda, yani yeni Çek Kanununda yer alan hüküm ise doğrudan doğruya 
pişmanlıkla ilgili bir hükümdür. Yani etkin pişmanlıkla ilgili bir hükümdür. 
İkisinin şartları birbirinden farklıdır. Şunu da size söyleyeyim. Türk Ticaret 
Kanunundaki o faiz artık uygulanmıyor, onun yerine 3095 sayılı faiz 
kanundaki faiz hükümlerine göre faizin istenmesi yoluna gidilecektir. Yani 
etkin pişmanlıktaki miktar ile, oran ile Türk Ticaret Kanunundaki faizin 
işlevleri farklı, ikisi ayrı olarak uygulanıyor. Yalnız yüzde on yerine 3095 
sayılı faiz kanununun hükmü uygulanacak.

Av. MEHTAP TARAKÇI SÖNMEZ - Türk Ticaret Kanunundaki 
yüzde beş karşılıksızlık tazminatını isteyebilecek miyiz? İsteyemeyeceğiz bu 
durumda.

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP -Yani komisyonu mu söylüyorsunuz 
oradaki?

Av. MEHTAP TARAKÇI SÖNMEZ - Komisyonu değil karşılıksızlık 
tazminatını yüzde beş oranında Türk Ticaret Kanunundaki,

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP -Maddeyi lütfen söyler misiniz?

DİNLEYİCİLER – 695. Madde.

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP -Ticaret Kanunundaki bu hükümlerde 
hiç bir değişiklik olmamıştır. Türk Ticaret Kanunundaki bu hükümler de 
istenecektir.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Hocam bir izin verirseniz ceza hukuku 
yönü var etkin pişmanlıkla ilgili olduğu için. Ceza Kanunundaki hükümler 
de, çek kanunundaki etkin pişmanlıkla ilgili hükmü, sadece ceza kanunundaki 
sorumluluğuna özgü bir hükümdür. Kişi 3095 sayılı kanun hükümlerine göre 
kanuni faizi ile birlikte ödediğinde ceza sorumluluğu üzerinde etkisi olur. 
Ama Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kişinin ilave ödeme talep hakkı 
saklıdır.
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PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Yani Türk Ticaret Kanunundaki 
yüzdeler, ödemeler aynen duruyor hiç bir şekilde Çek Kanunu onu ikame 
etmiyor, onun yerine geçmiş değil, çek kanunundaki bütün hükümler kamu 
hukukundan doğan hükümler.

Av. MEHTAP TARAKÇI SÖNMEZ - Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN – Efendim, Mertol 
Hoca, sonra size vereceğim.

DOÇ. DR. MERTOL CAN - Teşekkürler. Ben önce Sayın Pulaşlı’nın 
o ibraz müddeti gelmeden önceki müteaddit ibrazlarla ilgili sorusuyla 
açıklamalarıma başlamak istiyorum. Şimdi Ünal hocamın bu soru dolayısıyla 
yaptığı değerlendirmelerden birine ben de iştirak ediyorum. İbraz müddeti 
gelene kadar, dilediği kadar çeki ödenmek üzere ibraz eder ve para 
bulduğunda tahsil eder. Ama sayın hocam bazı yabancı müellifl erin burada 
çekten cayma hükümlerinin devreye sokulabileceğini ve ibraz müddeti 
gelene kadar müteaddit ibrazların önünün kesilebileceğini söyledi. Ama bu 
değerlendirmeyi kabul edersek, bu değerlendirme ödeme yasağına müsavidir. 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı kanunlaşmadan zaten malum olduğunuz üzere 
m. 711/3 yürürlükten kaldırılmıştır. Çekte caymanın söz konusu olabilmesi 
için ibraz müddetinin gelmesi gerekir ve cayma ancak ibraz müddeti geçtikten 
sonra hüküm ifade eder. Yani o yabancı müellifl erin yaptığı değerlendirme en 
azından bizim mevcut hukukumuz bakımından pek mümkün gibi gözükmüyor. 
Şimdi bankalar çek hesabı açarken gereken dikkati, ihtimamı göstermeye 
mecbur. Düzgün adamlarla, uygun adamlarla çek anlaşması yapmalılar. Bu 
yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, kendi üzerlerine keşide 
olunan çekleri 3167 sayılı Kanunda olduğu gibi karşılığı olmasa bile belli 
bir meblağa kadar ödemeye mecburlar. Şimdi Sayın Mahmut Bilgen bu belli 
bedele kadar ödeme yükümlülüğü dolayısıyla, yerine getirilmezse ne olacak, 
bunlar hakkında gayet ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Zamanaşımı ile 
ilgili ben görüşünü almak istiyorum. Yanlış duymadıysam Borçlar Kanunu 
126. maddesini uygulayarak on yıl, genel zamanaşımı süresi diyorsunuz. 
Türk Ticaret Kanunu 726. maddesinin uygulanamayacağı fi krinize ben de 
katılıyorum. Ama şunlar da söylenemez mi, mesela o bedeli ödemeyen banka 
hukuka aykırı davranır. Zaten tecziye de edilmiştir Kanunda. Bu bir hukuka 
aykırı fi ildir ve bundan da ilgili kişi çek bedelini tahsil edemeyerek mutazarrır 
olur, zarara uğrar. Yani burada bir haksız fi il söz konusudur deyip Borçlar 
Kanunu 60. maddesindeki 1 ve 10 yıllık zamanaşımı süresi düşünülemez mi? 
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Ben kendi fi krimi beyan etmiyorum. Ben de on yıl diyorum. Kendi kişisel 
görüşüm. Ama dayanağım Borçlar Kanunu 126. maddesi değil, Bankacılık 
Kanunundaki zamanaşımı ile ilgili hüküm. Şimdi o paranın ödenmesinin 
sebebi 3167 sayılı Kanunda da benzer bir hüküm vardı. Tekrar edilmiştir. 
Keşideci ile banka çek anlaşması yaparken aralarında dönülemez bir gayri 
nakdi kredi sözleşmesi akdedilmiş olur. O paranın ödenmesinin dayanağı da, 
o dönülemez gayri nakdi kredi sözleşmesidir, bu bir bankacılık sözleşmesidir. 
Öyle olunca da Bankacılık Kanunundaki on yıllık zamanaşımı süresi dikkate 
alınmalı. Süre değişmiyor ama dayanak değişiyor. Şimdi Türk Ticaret 
Kanununa göre bir çekin ödenebilmesi için bir takım şartların mevcudiyeti 
gerekli. İşte geçerli bir çek anlaşmasına binaen keşide edilmiş geçerli bir 
çek olacak. Çek müddetinde ibraz edilmiş olacak, ayrıca karşılığı olacak. 
Bu şartlar mevcutsa diyoruz ki, muhatap banka bu çeki ödemek zorundadır. 
Ama ardından da şunu ekliyoruz: Burada muhatap bankanın çek bedelini 
ödeme zorunluluğu hamile karşı değil, keşideciye karşıdır. Hamilin muhatap 
bankaya karşı herhangi bir talepte bulunması, dava açması, takibe girişmesi 
mümkün değildir. Sebep: Kabul yasağı… Kanunda da düzenlenmiş; çekle 
işleyen hesapta para var ve bu para hamile ödenmedi, bu takdirde banka bu 
ödememe sebebiyle binde üç gecikme cezası ödemek durumunda. Yani siz 
de aynı değerlendirmeyi yaptınız Sayın Mahmut Bilgen, faize müsavi gibi, 
feri hak niteliğinde. Şimdi bir alacağın ferisini talep edebilen kişi aslını da 
talep edebilmeli. Bence tatbikatta bu türden yorumlar da çıkabilir. Acaba 
bunu söylersek Ticaret Kanununda öngörülen kabul yasağına bir istisna daha 
geldiğini kabul edebilir miyiz? Bu konudaki düşüncelerinizi de söylerseniz 
gerçekten çok memnun olurum. Başka sorularım, söylemek istediğim hususlar 
da var ama saat geç oldu, inşallah başka bir çalışmada.

Y. 19.HD. ÜYESİ MAHMUT BİLGEN - Teşekkür ederim. Şimdi 
zamanaşımı konusunun 10 yıl olduğunu söyledim ve bunun da yine zamanaşımı 
süresine göre olması gerektiğini söyledim. Burada şahsi kanaatim, haksız 
fi ildeki zamanaşımı süresinin uygulanmaması gerektiği yönündedir. Zaten 
daire kararları da o şekilde çıkmış. Şimdi zamanaşımını konuşurken İzzet 
Hocam bir anekdot anlattı. Zaten bu yeni Çek Yasasına göre bu zamanaşımı 
söz konusu olmayabilir dedi. Ama tebliğimde de belirttiğim gibi bankanın 
bunu istemeden ödemesi gerekip gerekmediği konusunda da doktrinde bir 
tartışma olduğundan böyle bir sorun ortaya çıkabilir diye belirttim. Öte yandan 
binde üç gecikme cezası öngörülmüştür. Bu bir nevi faiz niteliğinde olduğunu 
belirtmiştim siz de aynen katılıyorsunuz. Bu bir noktada da bankaya normal 
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3095 sayılı yasada öngörülen bu faiz oranından daha yüksek bir faiz vermeyi 
öngörerek biran önce ödeme yapmasına teşvik etmiştir. Öte yandan kişi 
bankanın ödediği binde üçün kendi zararını karşılamadığını iddia ederekten 
fazlaya ilişkin hakkını tazminat yoluyla istemesi mümkündür. Teşekkür 
ederim.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Sayın Pulaşlı.

PROF. DR. HASAN PULAŞLI - Çek Kanunun dördüncü maddesinin 
üçüncü fıkrası. Okuyorum. Bankalar, hamiline çek defteri yaprağını 
kullanmadan hamiline çek düzenlendiğini tespit etmeleri hâlinde, mevcut 
delilleriyle birlikte durumu, Merkez Bankasına ve Gelir İdaresi Başkanlığına 
bildirmekle yükümlüdür. Bir de cezai hükümlerle ilgili olarak madde 7, 9. 
fıkra, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen 
kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. İşte sorum burada. Tespit ettiği tarihten itibaren yedi gün 
içerisinde Cumhuriyet Savcılığına bildirir diyor. Benim sorum, bu tespit etme 
tarihi muğlâk bir şey değil mi? Bir, ikincisi bildirmeme halinde bankaya 
bir müeyyide öngörülür mü? Bankanın Cumhuriyet Savcısına bildirmemesi 
halinde, Cumhuriyet Savcısının zaten resen böyle bir kovuşturma yapması, bir 
yerden duyması mümkün değil, şimdi bu durumda bir boşluk söz konusu değil 
mi? Boşluktan ziyade banka müşterisinin banka tarafından rehine alınması 
söz konusu olamaz, açık sorum bu benim buyurun.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ – Bildirim yükümlülüğünün yaptırımı 
var mı yok mu, o tartışmaya girmiyorum şu anda. Sadece şunu söylemek 
istiyorum. 7. md 9 fıkrasında tanımlanan suçun oluşabilmesi için buradaki 
bildirim yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmemesinin bir önemi yok. 
Bu bir. Yani böyle bildirim yükümlülüğü yerine getirilmeden de Cumhuriyet 
Savcısı, bu çekin bir şekilde düzenlendiğinden haberdar olup soruşturmayı 
başlatabilir. Bu tespit sadece çekin karşılığını tahsil etmek için bankaya 
ibraz edilmesi üzerine yapılabilecek bir işlem de değildir. Onunla sınırlı bir 
işlem de değildir. Başka bir surette de bu husus tespit edilebilir. Bu bildirim 
yükümlülüğünün salt yerine getirilmemiş olmasının ceza hukuku bakımından 
şöyle bir yaptırımı olabilir. Burada banka görevlileri, görevinin gereği olarak 
bu suçun işlendiğinden haberdar oluyorlar. Ceza kanunu suçu bildirmeme suçu 
bakımından bir kişi, görevinin gereği olarak bir suçun işlendiğini öğrendiyse 
o hususu suçu soruşturmaya yetkili makama bildirmekle görevlidir. Bunu 
yerine getirmemesi Ceza Kanunu 279. maddesine göre bir suç oluşturuyor. 
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Dolayısıyla burada böyle bir yükümlülüğün yerine getirilmemiş olmasının bir 
yaptırıma bağlanmamış olması bir eksiklik olarak da görülmemelidir. Çünkü 
bildirim konusu edilen husus bir suçun işlendiği hususudur. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN – Ben çok teşekkür 
ederim. Sayın Başkanım.

Y. 10. CD. ÜYESİ HÜSNÜ UĞURLU - Teşekkür ederim. Benim sorum 
Sayın İzzet Hocama. İlk sorum, şikâyet hakkıyla ilgili. Bilindiği üzere 3167 
sayılı Yasanın ilk şeklinde şikâyet hakkı ibraz eden hamile aitti. Ancak Yargıtay 
bunu verdiği kararlarla, çeki elinde bulundurmak koşuluyla cirantalara da, 
cirantaların da şikâyet hakkı olduğunu tanımıştı. Ardından 4814 sayılı yasayla 
yapılan değişiklikle yine ibraz eden hamil dışında çeki elinde bulunduran 
cirantaların ve bazı şartlarda bankaların da şikâyet hakkı mevcuttu. Şimdiki 
5941 sayılı Yasanın 5. maddesinde 4814’le yapılan bu değişiklikten dönülmüş 
oluyor ve tekrar şikâyet hakkı sadece hamile tanınıyor. Yani buradaki hamili de 
biz ibraz eden hamil şeklinde anladığımız takdirde, çekin karşılıksız çıkması 
durumunda, çeki şikâyet hakkını kullanmadan kendisinden önceki cirantaya 
verdiğinde, cirantanın şikâyet hakkı var mı yok mu? 4814 sayılı yasada vardı. 
Şimdi bu değişiklik cirantaların şikâyet hakkı olmadığını vurgulamak için mi 
yapıldı, ne amaçla yapıldı? Bu konudaki görüşünüzü almak istiyorum. İlk 
sorum bu, cevaptan sonra ikinci soruyu da sormak istiyorum.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ – İzin verirseniz hemen söyleyeyim. 
Kanunun bu kurgusuna göre şikâyet hakkına sahip olan kişi çeki, karşılığını 
tahsil etmek üzere çeki bankaya ibraz eden kişidir. Dolayısıyla 3167 Kanunun 
uygulaması döneminde olduğu gibi mesela bankanın şikâyeti söz konusu 
değildir bu sistemde bir, iki çeki hamil karşılığını tahsil edemediği için, çeki 
cirantaya vermiş olması halinde cirantanın da şikâyet hakkı söz konusu değil, 
Kanun sistemi bu.

Y. 10. CD. ÜYESİ HÜSNÜ UĞURLU – 4814 sayılı Yasayla yapılan 
değişiklikten yani bu nedenle, tekrar bu şekilde döndü.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ – Yani eski kanundan buraya dönüldü 
demiyoruz. Bu kanunun kendi içerisinde bir kurgusu var, bir mantığı var. 
Felsefesi tamamen farklıdır. O nedenle Ünal hocamın da izah ettiği gibi eski 
kanunun bir devamı şeklinde bu kanun değerlendirilmemeli, dolayısıyla eski 
kanundaki müesseselerle yeni kanundaki müesseselerin mukayesesi yoluna 
gidilmemelidir.
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Y. 10. CD. ÜYESİ UĞURLU - İkinci sorum da şu:

Y. 10. CD. ÜYESİ ALİ KINACI – Bir katkı yapmak istiyorum. Teşekkür 
ederim. 3167 sayılı kanunun ilk biçiminde de şikâyet hakkı sadece hamile 
tanınmıştı, hamil sözü geçiyordu. Fakat gerek Yargıtay 7. Ceza Dairesi 
gerekse benim mensubu olduğum 10. Ceza Dairesi, ki 91’de göreve başladı, 
bunu geniş yorumladı. Burada ibraz eden hamil şikâyet edebileceği gibi, ibraz 
ettikten sonra bunu kendinden önceki cirantalara vermişse o cirantaların da 
şikâyet hakkı var diye kabul etti, uygulama böyleydi. 2003 yılında 4814 sayılı 
kanunla 3167’de bir değişiklik yapıldı. Değişiklik yapılırken burada şikâyet 
hakkıyla ilgili gerek 7. Cezanın gerek 10. Ceza Dairesinin uygulamasının 
yasallaştıracak bir düzenleme yapıldı. Yani dairelerin görüşünü kanuna açıkça 
yansıttı. Şikâyet hakkı sadece ibraz eden hamile değil, elinde bulundurmak 
koşuluyla cirantalara, ödemede bulunmuşsa bankaya da aittir dendi; ama yeni 
kanun tekrar bu 4814 ile getirilen geniş şikâyet hakkını kaldırdı. İlk biçime 
döndü, hamil olarak döndü. Şimdi deniyor efendim ilk biçiminde de sadece 
hamil vardı ama geniş yorumlamıştık. Şimdi de yalnız hamil var gene geniş 
yorumlayabiliriz. Buna karşı şöyle denebilir: Evet o zaman sadece hamil olduğu 
halde yasa koyucu Yargıtay’ın uygulamasını bir tereddüt oluşturmamak için 
yasalaştırdı; fakat şuanda bu uygulamayı benimsemediği için bilerek isteyerek 
onları yasa metninden çıkardı, şikâyet hakkı olarak sadece ibraz eden hamili 
bıraktı denebilir. Buna bir ek daha yapmak isterim ben. Yeni kanunumuzun 
baştan beri hamile ödenir derken kastettiği hep ibraz eden hamildir. Maddeleri 
bütünüyle dikkate aldığımızda yasa koyucunun iradesinin sadece ibraz eden 
hamil olduğunu kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Y. 10. CD. ÜYESİ HÜSNÜ UĞURLU- Soruma devam edeyim… Şimdi 
bilindiği gibi 5. maddeye göre gerçek kişi çek düzenlemek üzere bir başkasını 
vekil veya temsilci olarak atayamıyor. Atadığı takdirde bütün hukuki ve cezai 
sorumluluk hesap sahibine ait oluyor. Vekilin hukuki ve cezai sorumluluğu 
yok; ancak çeki keşide eden sıfatıyla güvenlik tedbiri yani çek düzenleme 
veya çek hesabı açma yasağı güvenlik tedbiri ile karşı karşıya. Bu konuda 
tartışmalar var. Bu durumdaki kişiye, bu kişi çek hesabı sahibi olmadığı için 
çekin karşılığını bankada bulundurmak zorunda değil, zaten hesap sahibi 
değil; hesap sahibi bulunduracak. Bu vekâleten düzenlemiş; ama yine de bir 
düzenleyen kişi belli çekten. Sırf çeki düzenledi diye buna biz güvenlik tedbiri 
uygulayacak mıyız, şayet güvenlik tedbiri uygulanacak ise o zaman altıncı 
maddeye bakıyoruz. Altıncı maddede de güvenlik tedbirinin kalkması söz 
konusu, ceza infaz edildikten sonra 3 yıl içinde ilgili talepte bulunabilecek 
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hükmü veren mahkemeden, her halükarda da 10 yıl içinde bulunabilecek 
ceza infaz edildikten sonra diyor. Burada, bu şekilde ceza almadan ilgiliye 
güvenlik tedbiri verilmesi mümkün ise bu konu güvenlik tedbiri kalkması 6. 
maddede düzenlenmemiş. Burada bu konu ceza almadan güvenlik tedbiri alan 
kişinin güvenlik tedbiri ne zaman kalkacak noktası burada düzenlenmediği 
için acaba kanun bu şekilde vekil sıfatıyla çek keşide eden kişilere güvenlik 
tedbiri de öngörmüyor mu? Öngörüyorsa bu 6. madde de kaldırılma durumu 
niye düzenlenmedi? Orada nasıl düzenlenmesi gerekirdi? Güvenlik tedbirine 
hükmedilenler için de hükmün kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl içinde 
denebilirdi. Orada böyle bir ibare yok. Bu konudaki görüşünüzü almak 
istiyorum, teşekkür ederim.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ – İlk bu kanun sisteminde sadece bir 
gerçek kişiye vekâleten bir başkasının çek düzenlemesi yasağı getiriliyor. 
Bu yasağa rağmen bir başkasına vekâleten bir çek düzenlenmişse o çek 
hukuken geçerliliğini devam ettiriyor. İki, bir kişi bir tüzel kişiye vekâleten 
de çek düzenleyebilir. Şimdi burada sorun şu: Ceza hukuku sorumluluğu 
bakımından ister 5. Maddenin, 3. fıkradaki yasağa rağmen, ister bir tüzel 
kişiye vekâleten bir çek düzenlendiğinde çeki vekâleten düzenleyen, gerçek 
veya tüzel kişiye vekâleten düzenleyen kişinin ceza sorumluluğu olabilir 
mi? Cevap: Elbette olacaktır. Eğer bu suç kasten islenebilen bir suç olarak 
kabul ediliyorsa ki bizim görüşümüz bu yöndedir. Kasten işlenen bir suça bu 
kişinin iştiraki söz konusudur. İştirak hükümlerinin uygulanabildiği bir yerde 
suçun islenişine iştirak eden kişinin ceza hukuku sorumluluğundan sarfınazar 
edilemez. Burada biraz kafayı beşinci maddenin üçüncü fıkrasına, TBMM 
Genel Kurulunda kanun tasarısı görüşülürken verilen bir önergeyle ikinci bir 
cümle eklendi, bu cümle biraz kafa karıştırıyor. Burada diyor ki gerçek kişinin 
temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi halinde bu çekten dolayı hukuki 
ve cezai sorumluluk çek hesabı sahibine aittir. Buradaki formülasyondan 
kaynaklanan bir yanlış yorum söz konusu. Aslında bu formülasyon hatalı 
bir formülasyondur. Bu formülasyona rağmen bir gerçek kişiye vekâleten 
veya bir tüzel kişiye vekâleten düzenlenen bir çekin karşılıksız çıkması 
halinde çeki düzenleyen vekil sıfatlı kişi de ceza hukuku bakımından sorumlu 
tutulur. Dolayısıyla bu kişi hakkında da çek düzenleme ve çek hesabı açma 
yasağı kararı verilebilir bu bir, iki çek hesabı düzenleme veya açma yasağı 
kararı verilecek olan kişinin mutlaka o suçun faili olarak cezalandırılması 
gerekmiyor. Özellikle ileri tarihli çeklerde mesela bir limitet şirketin müdürü 
olarak bugün itibariyle 2011 yılının Mayıs ayının on beşini taşıyan bir çek 
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düzenleyebiliyor; ama 2011 yılının Ocak ayında benim bu şirketle hukuki 
ilişkim sona ermiş olabilir. Yani çek üzerindeki düzenleme tarihi itibariyle o 
çekin karşılığını ilgili hesapta bulundurmakla yükümlü olan kişi ben değilim. 
Bu o tarihte o şirketin müdürü olan kişi veya bir başkası olabilir bunun 
yükümlüsü. Benim bakımımdan burada ceza yaptırımı uygulanmayacaktır; 
ama benimle ilgili olarak da çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı 
verilebilecektir. Bir tüzel kişi bakımından ceza yaptırımı uygulayamıyoruz; 
ama hesap sahibi olması dolayısıyla tüzel kişi hakkında da çek düzenleme 
ve çek hesabı açma yasağı kararı verebiliyoruz. Etkin pişmanlık 6. maddenin 
üçüncü fıkrasında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı üç ihtimale 
göre belirlenmiştir: Bir, kişi bu suçu işlemekten dolayı adli para cezasına 
mahkûm olmuş ve cezasını da çekmiş. Yani gitmiş mahkûm olduğu adli parası 
miktarınca parayı ödemiş; ama bu kişi hala çek bedelini ödememiştir. Buna 
rağmen cezanın ödendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtikten sonra bu 
çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı kaldırılabilir. İki, kişi adli 
para cezasına mahkûm olmuş, parayı ödememiş, bu nedenle de kişi zorlama 
hapsine tabi tutulmuş. Zorlama hapsinin bir sınırı var. Belli bir tarihi var. En 
fazla üç yıl bir insanı zorlama hapsine tabi tutabiliyorsunuz mahkûm olduğu 
adli para cezasındaki gün unsuru itibariyle. Eğer biz zorlama hapsine tabi 
tutmuşuz, kişiyi de serbest bırakmış isek o bırakma tarihinden itibaren belli 
bir sürenin geçmiş olması halinde yine bu yasak kaldırabiliyor. Çek bedeli 
hala ödenmemiş olsa bile. Üç, her halde bu yasağın konduğu tarihten itibaren 
10 yıl geçtikten sonra bu yasak kaldırılabilecek. Bu yasak kiminle ilgili olarak 
kaldırılabilir: Bir, bir tüzel kişi hakkında eğer verilmiş ise gerçek kişi bu çekin 
karşılıksız çıkmış olması dolayısıyla cezalandırılmış olsun veya olmasın bu 
tüzel kişi hakkında bu yasak kararı konulduğu andan itibaren on yıl geçtikten 
sonra bu yasak kaldırılabilecek. İki, az önceki örnekteki limitet şirket müdürü 
bakımından ceza yaptırımı uygulanmayacaktır; ama bu kişi bakımından 
verilmiş olan çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, kararın 
kesinleştiği andan itibaren on yıl geçtikten sonra kaldırılabilecektir. Burada 
çek bedelinin ödenmiş olup olmaması, bu yasağın kaldırılması yönünde 
mahkemenin vereceği karar bakımından dikkate alınacaktır. Yani böyle bir 
durumda mahkeme diyebilir ki iyi güzel on yıl geçti ama veya üç yıl geçti 
ama sen bu parayı ödemedin git önce parayı öde, ondan sonra gel bu yasağı 
kaldırayım ben diyebilir. Yani burada bu yasak kararını veren mahkemenin 
takdir yetkisi bulunmaktadır. Teşekkür ederim.

Y. 10. CD. ÜYESİ HÜSNÜ UĞURLU - Hocam yanlış anlamadıysam 
bu sadece güvenlik tedbiri olarak; yani çek hesabı açma ve çek keşide etme 
yasağı aldıysa kişi on yıl bekleyecek mi diyorsunuz?
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PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Evet, doğrudur.

Y. 10. CD. ÜYESİ HÜSNÜ UĞURLU - Ancak hem ceza alan hem 
güvenlik tedbiri alan kişi infaz ettiği tarihten itibaren üç yıl içinde kaldırabiliyor 
yasağını. Bu kişi ceza almadığı halde sadece güvenlik tedbiri aldı on yıl 
beklemek zorunda kalacak. Orda bir çelişki olmuyor mu?

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Ama o kişi aynı zamanda cezalandırılmış 
kişi.

Y. 10. CD. ÜYESİ HÜSNÜ UĞURLU - Hocam yok cezalandırılmamış 
kişi benim dediğim, sadece güvenlik tedbiri almış.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Hayır on yıllık süre ceza almamış kişi 
bakımından söz konusu; ama cezaya mahkûm olmuş kişi bakımından ise adli 
para cezasının infaz edilmiş olması artı üç yıllık süre. Bakın orada adli para 
cezasının infaz edilmemiş olması halinde kişi tazyik hapsine tâbi tutulacak, 
üç yıl hapsedilecektir. Üç yıl hapsedilmiş artı üç yıl üzerinden geçmiş ve de 
mahkemeye takdir yetkisi tanıyoruz bu borcu ödeyip ödememe durumuna 
göre takdir yetkisini kullanabilecektir. Dolayısıyla burada bir eşitsizlik söz 
konusu olmayacaktır.

Y. 10. CD. ÜYESİ HÜSNÜ UĞURLU - Hocam o zaman maddede açıkça 
düzenlenmemiştir sizin dediğiniz bu konu. Hani ceza alan infaz edilmişse 
diyor, ceza almamış kişi yönünden açık bir düzenleme yok bu maddede.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Ve herhalde yasak kararını verildiği 
tarihten itibaren on yıl geçmesi ile bunun kaldırılabileceği söylendiğine göre 
o herhalde ibaresi içerisinde bunun da değerlendirilmesi gerekir.

Y. 10. CD. ÜYESİ HÜSNÜ UĞURLU - Hocam bu konuda Ali Bey’in 
görüşünü de almak isterim.

Y. 10. CD. ÜYESİ ALİ KINACI –Efendim Hüsnü Bey’in sorusu, 
gerçekten önemli bence de. Şimdi hakkında çek hesabı açma ve çek keşide 
etme yasağı uygulanan kişileri ikiye ayırıyoruz. Bir, sanık fail konumunda 
olan yani cezai sorumluluk da taşıyan kişiler; ikincisi cezai sorumluluk 
olmayan fail konumunda olmayan ama sadece bir koruma tedbiri niteliğinde 
haklarında çek hesabı açma ve çek keşide etme yasağı uygulanan kimseler. 
Bunlar kimler? Yani sadece koruma tedbiri ile muhatap kılabiliyor ama cezai 
sorumlulukları yoktur, bunların başında tüzelkişiler var. Hesap sahibi tüzel 
kişi ise tüzel kişilerin durumu böyle, cezai sorumluluğu yok, haklarında 



97

Tartışmalar

bir dava açılmaz. Soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısının başvurusu 
üzerine sulh ceza hâkimi tarafından tüzelkişi hakkında sadece, çiziyorum 
altını, koruma tedbiri niteliğinde, güvenlik tedbiri değil koruma tedbiri 
niteliğinde bir çek hesabı açma ve çek keşide etme yasağı verilir. İşte Hüsnü 
Bey’in sorusu bu. Bu tür, bu gruba girenler için hakkında cezai sorumluluğu 
olmayan sadece koruma tedbiri niteliğinde hakkında çek hesabı açma ve çek 
keşide etme yasağı uygulanan kişiler hakkındaki bu yasak ne zaman ortadan 
kalkacak? Gerçekten ilgili maddede bu yasağın ne zaman kalkacağına ilişkin 
bir hüküm yok. Ancak cezai sorumlulukları olan, cezai sorumluluklarıyla 
birlikte haklarında güvenlik tedbiri niteliğinde çek hesabı açma ve çek keşide 
etme yasağı uygulanan kimseler hakkında süre var, üç yıl ve on yıllık süreler. 
Benim kişisel görüşüm, kanunda gerçekten bir boşluk var diğerleri için ne 
zaman kalkacağına ilişkin bir hüküm yoktur. Bu sonuçta bir usul kuralıdır. 
Ben altıncı maddenin üçüncü fıkrasındaki bu sürelerin kıyas yoluyla öteki 
gruba da uygulanması gerektiği düşüncesindeyim ve daha da açarsak, burada 
üç yıllık süre içinde ödeme, hapis yatıp infaz edilmesi gibi nedenlerle asıl fail 
hakkında yasak kalkıyorsa aynı süre içinde diğeri hakkında da kalkmalıdır 
ve toplam on yıl geçmişse de o zaman da bunlar hakkında yasak kalkmalıdır. 
Yani üç ve on yıllık süreler kıyas yoluyla diğerlerine de uygulanmalıdır.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Efendim çok 
teşekkür ediyorum, müsaade edersiniz; şuradan alacağız.

Av. GÜLŞEN DÖVERKAYA - Benim 5. maddeyle ilgili bir sorum var; 
Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi tekrar etmek istiyorum. O zaman tüzel 
kişi temsilcisinin vermiş olduğu vekâletnameyle vekil tarafından keşide 
edilen çekten dolayı da tüzelkişinin sorumluluğu olacak. Hem vekilin hem 
tüzelkişinin; yanlış anlamadım değil mi ben anlatılanları?

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Ceza yaptırımı tüzelkişi bakımından 
uygulanmıyor; ama çek hesabı tüzelkişiye ait olduğu için çek de tüzelkişi 
adına düzenlendiği için…

Av. GÜLŞEN DÖVERKAYA – Temsilci değil, vekil tarafından 
düzenleniyor

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Vekil tarafından düzenlenmiş olsa bile 
çek tüzelkişi adına düzenlendiği için çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
kararı bu tüzelkişi hakkında da verilecektir.

Av. GÜLŞEN DÖVERKAYA - Bir de şöyle bir sorum var: 3167 
sayılı Yasanın yürürlükte olduğu 2008 yılı içerisinde ileri tarihli çek olarak 
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düzenlenen; ancak süresinden önce yani üzerindeki keşide tarihinden önce 
ibraz edilerek karşılıksız işlemi gören bir çekten dolayı yaptığımız şikâyette 
2009 yılı içerisinde yapılan incelemede cezai sorumluluğu olacak mıdır 
keşidecinin?

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Yeni kanunun sisteminde tüzelkişi 
bakımından ceza yaptırımı uygulanmıyor. Burada sorun…

Av. GÜLŞEN DÖVERKAYA - Gerçek kişi için soruyorum efendim.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Gerçek kişi bakımından geliyoruz. 
Burada sorun, zaman bakımından uygulama kuralları çerçevesinde ortaya 
çıkıyor. Yani eski kanun döneminde çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden 
önce de çek bankaya ibraz edildiğinde karşılığı yoksa çekle ilgili karşılıksız 
işlemi yapılıyordu ve bu çeki keşide eden kişi bakımından, düzenleyen 
kişi bakımından hatta eğer bu çek hesabı bir tüzelkişiye aitse tüzelkişi 
bakımından da ceza yaptırımı uygulanıyordu. Yeni kanunun sisteminde ise 
çekin üzerindeki düzenleme tarihinden önce çekin bankaya ibraz edilmiş 
olması halinde karşılıksızdır işlemi yapılamayacaktır. Dolayısıyla bu çekin 
karşılılığının olmadığından bahisle 20 Aralık 2009 tarihinden önce başlatılmış 
olan soruşturmalarda kovuşturmaya yer olmadığı kararı, kovuşturmalarda ise 
beraat kararı verilmesi gerekiyor suç failleriyle bağlantılı olarak.

Av. GÜLŞEN DÖVERKAYA - Bir sorum daha var. 5941 sayılı Yasada 
3167 sayılı Yasaya göre basılıp yürürlükte olan çekler için hâlihazırda 3167 
sayılı Yasanın uygulanacağına yönelik bir düzenleme var. Şimdi bankalar 
5941 sayılı Yasaya uygun olarak düzenlenen çek yapraklarını henüz bastırıp 
müşterilerine dağıtmadılar. Hâlihazırda 3167 sayılı Yasa uyarınca düzenlenmiş 
çek yaprakları var piyasada. Bunların bankalara ibrazında 5941 sayılı Yasaya 
göre mi arkaları işlenecek yoksa 3167 sayılı Yasaya göre mi işlem yapılacak? 
Teşekkür ederim.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Ceza hukuku hükümleri bakımından, 
zaman bakımından uygulama kuralları uygulanarak yerine göre 5941 sayılı 
Kanun, yerine göre 3167 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. Ama ceza 
hukuku dışında özel hukuk hükümleri bakımından bu çeklerle ilgili olarak 
3167 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam olunacaktır.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Efendim, bu hususta 
bir katkı sağlamak üzere Mahmut Bey’e söz veriyoruz.

Y. 19. HD. ÜYESİ MAHMUT BİLGEN - 3167 sayılı Yasaya göre 
çıkarılan çeklerde yine yeni 5941 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır. 
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Bu konuda çıkarılan 2012 sayılı Tebliğ’de de 3167 sayılı Kanuna göre çıkarılan 
tebliğlerde bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarın 470 liradan 500 
liraya çıkarıldığı yazılmıştır. 

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Teşekkür ediyorum. 
Başka soru var mı efendim buradan? Buyurun Hoca Hanım.

YRD. DOÇ. DR. NESLİHAN GÖKTÜRK - Benim sorum, 7. maddedeki 
çek hesabı açma yasağıyla ilgili olacak. Şimdi diyelim ki kişi çek düzenledi, 
karşılıksız çıktı ve yargılama devam ederken çek hesabı açma yasağı konuldu. 
Şimdi kişi buna rağmen çek hesabı açtı ve buna istinaden çek düzenledi. 2. 
düzenlediği çek bakımından herhangi bir sorunu yok, yani karşılıksız çıkmadı, 
süresi içerisinde bunu ödedi. Şimdi 7. maddeyle bağlantılı olarak burada 
kişi 1. çekten dolayı açılan dava sonucunda hüküm verildikten sonra bunu 
ödediği takdirde hüküm bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar hükmü 
var. Şimdi hüküm bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar denildiğine göre aynı 
zamanda çek hesabı açma yasağı da ortadan kalkacak. Bu durumda bu suçtan 
dolayı başlatılan soruşturmanın akıbeti ne olacaktır? Bu konudaki düşüncesini 
sormak istiyorum Ali Bey’e.

Y.10. CD. ÜYESİ ALİ KINACI - Etkin pişmanlıkla mı ilgiliydi sorunuz, 
affedersiniz?

YRD. DOÇ. DR. NESLİHAN GÖKTÜRK - Evet, etkin pişmanlıkla 
alakalı hem 7. hem 6. hatta 5. maddeyle bağlantılı.

Y.10. CD. ÜYESİ ALİ KINACI - Şimdi etkin pişmanlığın gereği yerine 
getirilmiş ise soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya 
yer olmadığına karar veriyor. Kovuşturma aşamasında etkin pişmanlığın 
gereği yerine getirilmişse mahkeme davanın düşmesine karar veriyor. 
Hüküm kesinleştikten sonra etkin pişmanlık söz konusu olmuşsa hükmün 
bütün neticeleriyle ortadan kaldırılmasına karar veriyor. Bu durumda 
yasağın kaldırılmasıyla ilgili de zaten kanunda düzenleme var. Bu kararların 
kesinleşmesi üzerine yasak da kalkacak, kaldırılması için Merkez Bankasına 
bildirilecek. Yani kovuşturma makamları, davanın düşmesi kararı ve hükmün 
bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması kararın kesinleşmesi üzerine 
kaldırılacak. 

YRD. DOÇ. DR. NESLİHAN GÖKTÜRK - Peki bu esnada yani bu 
suçtan dolayı bir yargılama yapılırsa ve ondan dolayı bu maddedeki cezaya 
hükmedilirse durum ne olacak? Yani 7. maddenin 6. fıkrasından dolayı? 
Yani soruşturmanın durumu ne olacak ve diyelim ki yargılama hızlıca 
sonuçlandırıldı, ceza alırsa ne olacak?
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Y. 10. CD. ÜYESİ ALİ KINACI - Çek keşide etme ve çek hesabı 
açma yasağı sadece 5. maddenin 1. fıkrasında öngörülen suç için geçerli. 7. 
maddenin 6. fıkrasında öngörülen suç farklı ve bağımsız bir suç, zaten böyle 
bir yasakla ilgisi yoktur o suçun.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - İzin verirseniz bir şey söyleyebilir 
miyim? Bir mahkûmiyetin bütün sonuçlarıyla ortadan kalkması o 
mahkûmiyeti sonuçlarıyla ortadan kaldıran durum ortaya çıktıktan sonra işlev 
doğurur. Dolayısıyla mahkûmiyetin bütün sonuçlarıyla ortadan kalkmasını 
gerektiren sebep ortaya çıkmadan önce gerçekleşmiş olan fi iller bakımından 
ceza hukuku sorumluluğu devam eder. Yani şu anlama geliyor. Bu gün 
itibariyle düzenlemiş bulunduğum çekten dolayı hakkımda çek düzenleme 
ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş. Bunun yanında aynı zamanda 
cezaya mahkûm oldum veya olmadım. Bilahare bu çekin karşılığı ödenmeden 
hakkımda çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı olmasına rağmen 
yeni çek düzenledim. Yeni çek düzenlenmesi 7. maddeye göre müstakil ve 
bağımsız bir suç oluşturuyor. Bu suçu işledim, bu suçtan dolayı hakkımda 
soruşturma başlatıldı, soruşturma ve kovuşturma devam ediyor. Bu arada etkin 
pişmanlık hükümlerinde yararlanmak suretiyle yani çekin bedelini ödediğim 
için hakkımdaki çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı kalktı. Bu 
yasak, mahkûmiyet hükmüyle birlikte kalkabilir, daha henüz mahkûmiyet 
hükmü verilmeden de bu yasak kalkabilir. İster mahkûmiyet hükmüyle 
birlikte kalkmış olsun, ister sadece yasak kalkması şeklinde olsun benim çeki 
düzenlediğim tarih itibarıyla böyle bir yetkim olmadığı için bu suç oluşmuştur 
ve bu suçtan dolayı cezalandırılmam söz konusu olabilir.

Y. 10. CD. ÜYESİ ALİ KINACI - Bir cümleyle başkanım katkıda 
bulunayım bu konuda. Ben galiba 7. fıkradaki suçu yanlış algılamıştım. 
Burada 7. maddenin 6. fıkrasındaki suç yönünden hakkında yasak kararı 
olduğu halde çek düzenlerse suçu oluşuyor. Bu yasak kararının sonradan 
kalkması benim kanımca bu suçun yaptırımsız kalmasına neden olmaz. Yani 
fi ili işlediği sırada yasaklı ise bu suç oluşur. Yasağın sonradan kalkması bunu 
suç olmaktan çıkarmaz.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Doğrudur.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Evet, var mı başka 
soru efendim?

DOÇ. DR. MERTOL CAN - Bu soruyla ilgili bir şey öğrenmek istiyorum, 
mümkün mü hocam?
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OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Evet, buyurun.

DOÇ. DR. MERTOL CAN - Yasağın olmadığı dönemde çek keşide 
edilmiş olabilir, çünkü mevcut kanunda da o sorun yaşanmıştır. Karşılıksız 
çek keşide eden kişilerden, ellerindeki çeklerin iadesi isteniyor. Mevcut 
kanunda da var. Ama birçok keşide eden iade etmem mümkün değil çünkü ben 
ileriki keşide tarihli çekler keşide ettim, piyasadan toplamam mümkün değil 
savunmasıyla kendilerini bir yerde kurtarmışlardır. Şimdi sizin cevabınızı ben 
anladım; ama açılan ceza davasında yasak devam ederken, çek keşide etti 
fakat şunu söyleyemez mi: Ben o çeki yasak zamanında değil, ondan bir ay 
önce ileriki keşide tarihli çek olarak düzenlemiştim. Teşekkürler.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Cevap vereyim. Bu bir ispat sorunudur. 
Çek, salt kendi başına bir alacak borç ilişkisi normalde doğurmaz. O mutlaka 
o çeke takaddüm eden bir alacak borç ilişkisi vardır. O alacak borç ilişkisi 
dolayısıyla o çek düzenlenir. Dolayısıyla da o alacak borç ilişkisine dayanarak 
bu çekin hangi tarihte düzenlendiğini ispatlamak mümkün olabilecektir. 

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Var mı başka soru 
efendim. Buyurun.

YRD. DOÇ. DR. MEHMET ÖZDAMAR - Ben hem Ünal hocama hem 
de İzzet hocama bir sual yönelteceğim. Bir anonim şirket çek keşide ediyor, 
çek yaprakları piyasada dolaşırken anonim şirket tasfi ye aşamasına geliyor 
ve tasfi yesi tamamlanıyor. Hasan hocam da söyledi onu, tasfi ye edildikten 
ve ticaret sicilinden terkin edildikten sonra, çek yaprağı hamil tarafından 
bankaya ibraz ediliyor ve Hasan hocam da karşılıksızdır şerhinin konulmasını 
söyledi, siz de İzzet hocam da aynı şeyi ifade ettiniz. Bu durumda hukuki ve 
cezai sonuçları ne olacaktır? Yani sona ermiş olan ve ticaret sicilinden terkin 
edilmiş olan bu anonim şirket adına keşide edilmiş çekten dolayı hukuken kim 
sorumlu olacak, cezai sonuçlar kimin üzerine doğacaktır? Teşekkür ediyorum. 

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Sorunuzu tasfi ye edilmiş ve terkinle 
vuku bulmuş şeklinde anlıyorum. Bu durumda, çok istisnai bir durum, tasfi ye 
edilmeden önce çek bedelini bulundurmak görevini taşıyan kimse bakımından 
sorumluluk söz konusu olabilir diyorum ceza hukuku bakımından. Ticaret 
hukuku bakımından Yargıtay’ın bir kararına göre çekin miktarına göre ihya 
kararı verilebilir. Yani tasfi ye dönmemişçesine muamele açılabilir. Yeni ticaret 
kanun tasarısında, bu sarih olarak yer alan bir hükümdür. Ama Yargıtay da 
ihya kararını kabul ediyor. Bilmiyorum ceza hukukunda durum nedir.
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PROR. DR. İZZET ÖZGENÇ - Ceza hukuku bakımından şöyle bir 
değerlendirme yapmak mümkün; bu bir anonim şirket değil, tüzel kişi değil, 
gerçek kişi olduğunu düşünün. Bu gerçek kişiye de vekâleten birisi bu çeki 
düzenlemiş olduğunu düşünün. Bu arada da çek hesabı sahibi ölmüş olsun. 
Çek hesabı sahibi öldüğü için ceza hukuku sorumluluğu kendisine terettüp 
etmeyecektir, ama vekil bakımından ceza hukuku sorumluluğu işletilebilecektir. 
Bir anonim şirket düşünelim şimdi anonim şirketin hukuki varlığı bilahare 
sona eriyor. Bu anonim şirket adına açılmış bir çek hesabıyla ilişkilendirilerek 
çekler düzenlenmiş. Bu çeklerin bilahare karşılıksız çıkmış olması halinde, 
ceza hukuku sorumluluğu yoluna gidebilecek miyiz, gideceksek kimi ceza 
hukuku bakımından sorumlu tutacağız? Bu tüzel kişinin varlığı hukuken sona 
erdiği için, bu tüzel kişi bakımından çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
kararı veremeyeceğiz. Zaten ceza veremiyorduk ayakta olsa bile. Şimdi sorun 
şurada, bu çekten dolayı kimi ceza hukuk bakımından sorumlu tutacağız. Eğer 
bu şirket hayatta olsaydı, şirket hukuki varlığını devam ettirseydi, o şirketin 
işlerini deruhte eden ve o çek üzerinde yazılı düzenleme tarihi itibarıyla onun 
karşılığını o şirket adına ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan 
gerçek kişiyi ceza hukuku bakımından sorumlu tutacaktık. Ama şimdi burada 
şirketin hukuki varlığı sona erdiği için artık bu şirket adına herhangi bir kişiyi 
temsilci sıfatıyla sorumlu tutamayız. Bu şirketin eğer hukuki varlığı sona 
erdiyse, bu borç mutlaka birisine intikal etmiştir. Bu hesap üzerinde birisi, 
şirketin hukuki varlığı sona erdiğine göre, sahipli konumuna gelmiştir. O 
hesap kapatılmamıştır, çünkü hesap kapatılırsa, kapatılmış olsa bile, o borçtan 
dolayı halef konumunda olan kişinin, yani o çekin karşılığını, üzerinde yazılı 
düzenleme tarihi itibarıyla bankada, ilgili hesapta bulundurmakla yükümlü 
olan kişinin, bu defa ceza hukuku sorumluluğu cihetine gitmemiz gerekir diye 
düşünüyorum. 

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Burada hukuki sorumluluk 
bakımından iki konuyu daha dikkate almak lazım. Birisi, tasfi ye memurlarının 
sorumluluğu, hukuki bakımdan onları sorumsuz kabul edemeyiz bu bir, diğer 
yandan alacaklılara ilan yapılmış olup da, bu şahsın bu ilana rağmen alacağını 
yazdırmamış olması, meseleye başka bir renkte getirebilir ve bir borcun 
olmadığı bile söylenebilir. Eğer yazdırmış olup da, ödenmemiş ise o zaman 
tasfi ye memurları bakımından sorumluluk muhakkak var demektir. 

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Ceza hukuku sorumluluğu da aynı 
zamanda. 

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Niye ama?
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PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - O tarih itibarıyla yükümlü olan kişi odur.
Y. 10. CD. ÜYESİ ALİ KINACI - Sayın Başkan ben de bir şey ekleyebilir 

miyim?
OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Buyurun efendim.

Y.10. CD ÜYESİ ALİ KINACI - Ben bu konuda biraz farklı düşündüğümü 
belirtmek isterim. 5. maddedeki suç yönünden, eğer hesap tüzel kişiye ait ise, 
tüzel kişinin yönetim organında yer alan kişileri ancak sorumlu tutabiliyoruz 
ceza yönünden. Örnekte belirttiği gibi, suçun ibraz anında oluştuğunu kabul 
ettiğimize göre, ibraz anında, yani suç oluştuğu anda, tüzel kişinin varlığı sona 
ermişse, ondan önce sona ermişse, ortada bir tüzel kişi yok ki onun yönetim 
organında yer almış kişileri de sorumlu tutalım. Bu durumda tasfi ye memurları 
sorumlu olabilir mi? Tasfi ye memurları bir tüzel kişilik oluşturmuyor kanımca. 
Tasfi ye memurlarının konumu, bir tüzel kişinin yönetim organında görevliler 
olarak kabul edilemeyeceğine göre, tasfi ye memurları hakkında 5. maddenin 
1. fıkrasında suçun da oluşmayacağı kanısındayım teşekkür ederim.

PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP - Ben o suçu kastetmedim.

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Ben bir şey ilave edebilir miyim? 
Burada son derece önemli bir konu var. Eğer böyle bir mantıktan hareket 
edecek olursak, bir şirkete bir şekilde, bu şekilde bir sürü çek düzenletiriz, 
ondan sonrada şirketi tasfi ye sürecine sokarız, tasfi ye sürecine soktuğumuzda, 
hiç kimsenin ceza hukuku sorumluluğu cihetine gidemeyiz. Bir böyle bir 
sıkıntı var. İki, tasfi ye sürecinin ne sebeple başladığı da önemli yani, şirketin 
malvarlığı var, malvarlığı bakımından herhangi bir sorun yok buna rağmen, 
tasfi ye sürecine girmiş olabilir. İki, bu şirket ifl as etmiştir, ifl astan sonra 
tasfi ye sürecine girmiş olabilir. Yani, ödeme bakımından bir acziyet ortaya 
çıkmıştır, ödeyememe durumu ortaya çıkmıştır. Bundan sonra ifl as ve tasfi ye 
süreci başlamıştır. Bu süreçte tasfi ye memurlarının ceza hukuku sorumluluğu 
cihetine gidemeyiz çünkü zaten bu şirket ödeme bakımından aciz içine girdiği 
için tasfi ye süreci başlamıştır. Şimdi siz kalkıp da burada gayet iyiniyetli 
olarak bu işi deruhte etmiş, üstlenmiş olan insanların ceza sorumluluğu 
cihetine gidemezsiniz, ama malvarlığı yerinde olan bir şirketi eğer biz hukuki 
varlığını sona erdirmiş isek, o malvarlığı yerinde olan şirketin borçlarını 
da o tasfi yeyi üstlenen kişilerin muntazam bir şekilde tasfi ye edilmesinde 
kendi üzerlerine düşen bir terettüptür. Terettüp eden bir görevdir. Dolayısıyla 
burada bu tasfi ye memurlarının da, o tarih itibarıyla ilgili çek hesabında çekin 
karşılığını bulundurmakla yükümlü kişi olarak kabul edilmesi gerekir diye 
düşünüyorum.
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Y.10. CD. ÜYESİ ALİ KINACI - Bir cümle daha açıklayabilirsem iyi 
olur.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Tabi buyurun.

Y.10. CD. ÜYESİ ALİ KINACI - Tabi bu bir koşulda kabul edilebilir. Eğer 
tasfi ye memurları tüzel kişiliği sona ermiş şirketin, buna rağmen bir yönetim 
organı sayılabiliyorsa ki ben pek kabul edemiyorum, o zaman ancak sorumlu 
tutabiliriz. Yani biz, kanun, kıyasa yol açmaz bu ceza normu, açıkça tüzel 
kişinin yönetim organında yer alması koşuluyla kişinin cezai sorumluluğunu 
kabul etmiş. Öyleyse tasfi ye memurlarının ancak ve ancak o tüzel kişinin 
yönetim organında yer aldığını kabul ettiğimizde ceza bakımından sorumlu 
tutabiliriz.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Müsaade 
ederseniz… Efendim tabi şirketin bir kuruluşu var, bir işleyişi var, bir de 
sona ermesi var. Sona erme gerçekleştiği andan itibaren şirket tüzel kişiliğini 
kaybetmez. Tasfi yenin mutlak surette gerçekleştirilmesi gerekir. Terkin ile 
tüzel kişilik ortadan kalkar. Sona erme ile terkin arasında geçen süreye tasfi ye 
süresi diyoruz. Bu süreç içinde, şirketi kim temsil edecektir? İşte bunlar 
tasfi yeyi yapmakla görevli kişilerdir. İşte biz bunları ticaret hukuku açısından, 
özel hukuk açısından, doğrudan doğruya organ olarak nitelendiriyoruz. 
Tasfi ye memurlarının, tasfi yenin hukuka uygun bir şekilde yapılması için 
gerekli dikkati göstermeleri gerekir. Bu halde şirketin hesap ve defterlerinin 
incelenmesinde, bilhassa iç tasfi yeyi yaparken, yani dış tasfi yeden gelen 
unsurların iç tasfi yede dikkate alınması, henüz vadesi gelmemiş ileriki tarihli 
bir çek olduğu için ödeme zamanı gelmemiş olan çeklerle ilgili bir kaydı 
mutlaka düşmesi lazım. Eğer Hocamın da ifade ettiği gibi tasfi ye memurları, 
tasfi ye işlemleri esnasında bu işi yapmamışsa daha evvel yönetim kurulu 
üyelerinin sorumluluğu gibi, onların sorumluluğu cihetine de gidilmesi 
mutlak zaruridir. Ceza hukuku açısından, o açıdan katılıyorum çünkü tasfi ye 
memurları temsilci sıfatını haizdir. Organ olması için mutlaka bir kurul olması 
gerekmez, bir kişi dahi organ olabilir. Bu sebeple sorumluluğunun olması 
görüşündeyim.

Y.10. CD. ÜYESİ ALİ KINACI - Tamam bu düşünceye katılıyorum 
yüzde yüz. Ama burada saptamamız şu, şirketin tüzel kişiliği devam ediyor, 
tasfi ye sürecinde tüzel kişiliği ortadan kalkmıyor. 

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Devam ediyor.
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Y.10. CD. ÜYESİ ALİ KINACI - Devam ediyor mevcut yönetim organının 
yerini tasfi ye memurları almış. Yani, ifl as anında o tüzel kişinin varlığı, 
tüzel kişi olarak varlığı mevcut, bunun yönetim organını tasfi ye memurları 
oluşturuyor. Elbette o zaman sorumlulukları var, ceza sorumlulukları, hiç 
şüphe yok.

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Efendim dört saat 
bir çek kanunu için. 

PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ - Çok mu? 

OTURUM BAŞKANI PROF. DR. RIZA AYHAN - Yok çok değil. Bu 
kadar hocanın bulunduğu yerde, müzakerelerin dört saat gibi fevkalade kısa 
bir sürede sona ermesi, olağanüstü bir şey. Tabi bir de 1985- 2010 tarihleri 
arasındaki bir süreç. 25 yıl 3167 sayılı Kanun, çek piyasasını sağlıklı bir piyasa 
haline getirmek için gayret sarf etti, ancak istediği neticeyi elde edemeyince 
yerini yeni çek kanununa bıraktı. Görünen odur ki hem doktrinde, hem yargısal 
içtihatlarda, bu kanunun istikrar kazanması için daha sık bir araya gelmemiz 
gerekir. Hepinize katkılarınızdan dolayı, katılımcılara, değerli hocalarıma ve 
değerli başkanlarıma tebliğlerinden ve sorulara vermiş olduğu cevaplardan 
ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, iyi 
tatiller diliyorum. 

ARŞ. GÖR. BEGÜM İSBİR - Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın 
Rıza Ayhan, değerli panelistlerimize plaketlerini takdim edeceklerdir. Buyurun 
Sayın Hocam. 
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plaketlerini takdim etmek üzere Gazi Üniversitesi dekan yardımcısı Prof. Dr. 
Sayın Fadıl Yıldırım’ı davet ediyorum. Buyurun Hocam.
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