
 

 
 
 

 

 
HAPİS CEZALARI 
3 aydan 2 yıla kadar Çeşitli Hapis Cezaları  
Adli Para Cezaları  
100 gün ile 300 gün arası Adli Para Cezaları, yani 2.000 TL ile 30.000 TL arası Adli Para Cezası  
Örnek: 

 Envanter Kayıtlarında hile yapmaya 200 günden az olmamak üzere Adli Para Cezası 
 Ortaklar şirkete borçlanamazlar, şirkete borçlananlar için 300 günden az olmamak üzere adli para 

cezası 

 Sermaye hakkında yanlış beyan ve ödeme yetersizliğine 2 yıla kadar hapis cezası 

5941 SAYILI ÇEK KANUNU 
Suç ve Cezalar 
Madde 5/1  
Karşılıksız çek suçlularına çek bedelinden az olmamak üzere 1500 iş gününe kadar Adli Para Cezası ve 
çek hesabı açma yasağı, 
Umarız bu toplantının yapıldığı tarihte bu ceza kalkmış olacaktır.  
Madde 7/1 
Bu maddede çoğumuzun gözünden kaçan, farkında olmadığımız 8 ayrı suç düzenlenmekte ve 
karşılığında ceza getirilmektedir.  
Örnek: 

 Tacirin kendi işletmesinde tacir olmayan bir kişinin çekini kullanmasına 6 Ay’dan 2 yıla kadar 
hapis cezası, 

 Tacir olmayan kişiye tacir çeki veren banka yetkilisine 50 günden 150 güne kadar adli para 
cezası  

KOSİAD 
Kobiler arasında Dayanışma Kültürünü Geliştirmek 
KOBİ’lerin işbirliği-güç birliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretmek 
için,2008 yılında KOSİAD kuruldu.  
 
 
 
 

DAYANIŞMA TOPLANTISI 
28 Aralık 2011, Çarşamba16:00, Perpa Tic. Mrk. Salonu 

 



 

 

KOSİAD TARİHÇE 

KOSİAD 2008 yılında küresel krizden etkilenen işadamları tarafından İstanbul-Ataşehir’de kuruldu. 

KOSİAD’ın kurulmasını teşvik eden koşullar küresel krizden etkilenen iş adamlarının karşılıksız çıkan 

çekleri nedeniyle aileleri ile birlikte yaşadıkları dramatik sorunlardı.  

Karşılıksız çek sorunlarıyla karşı karşıya kalan 80 işadamı internet sitelerinin yaptığı çağrı üzerine 

Ataşehir’de bir araya geldi ve toplantı sonucunda DERNEKLEŞMEYE karar verildi, daha sonra da 

KOSİAD kuruldu.  

KARŞILIKSIZ ÇEK’İN SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILMASI 

KOSİAD’ın varoluş nedeni doğrultusunda birinci hedef olarak önüne karşılıksız çekin suç olarak 

çıkarılmasını koydu.  KOSİAD bu amaçla toplantılar düzenledi. Kitap ve broşürler hazırladı.  

Adliyelerde, TBMM’de ve Basında çalışmalar yaptı. KOSİAD’ın bu çalışmalarını zaman zaman görsel ve 

yazılı basın haber yaptı.  

KOSİAD HUKUK KOMİSYONU  

KOSİAD üyesi KOBİ’lerin karşılıksız çek davalarını takip etmek için sözleşmeli avukatlardan oluşan bir 

hukuk komisyonu oluşturdu.  

KOSİAD hukuk komisyonunun yaptığı çalışmalar sonucunda karşılıksız çek suçundan mahkûm olmuş, 

bu nedenle cezaevinde bulunan veya kaçak yaşayan birçok insan özgürlüğüne kavuştu. 

KOSİAD HUKUK KOMİSYONUN DİĞER ÇALIŞMALARI  

Dernek üyesi KOBİ’lerin, 

 İcra Takipleri 
 

 İcra Hukuk Ve İcra Ceza Davaları  
 

 Hukuk Davaları  
 

 Ceza Davaları 
 

 İflasın Ertelenmesi 
 

 Vergi ve İdare Mahkemelerindeki Davalarını takip etmek 
 

 Üyelerinin ticari sözleşmelerini hazırlamak 
 

 Bütün hukuk alanlarında üyelerinin hukuk danışmanlığını yapmak. 

 

 

 



 

 

MALİ İŞLER ve VERGİ HUKUKU KOMİSYONU  

KOSİAD, üyesi olan KOBİ’lerin vergi hukuku ve mali sorunlarında danışmanlıklarını yapacak, vergi 

uyuşmazlıklarında yanlarında yer alacak ve KOBİ’lerin vergi kaçakçılığı, vergi suçları gibi ceza davalarını 

takip edecek, mali ve vergi hukuku alanlarında doğacak sorunlarını çözecek, uzman kişilerden oluşan 

bir mali ve vergi hukuku komisyonu oluşturdu.  

KOSİAD üyesi olan KOBİ’ler tek başlarına yüksek maliyetler nedeniyle elde edemeyecekleri Uzman 

Hukukçu, Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir ve Finansman Uzmanını KOSİAD’ın Hukuk ve Mali İşler 

Komisyonları vasıtası ile elde etme imkânına kavuştular. 

KOSİAD’ın Hukuk ve Mali işler Komisyonlarının hizmetlerinden yararlanmak için KOSİAD üyesi olmak 

gerekmektedir.  

DAYANIŞMA 

KOSİAD’ın kuruluş amacı KOBİ’lerin yüksek maliyetler nedeniyle aşamadıkları sorunları bir araya 

gelerek, dayanışarak çözmelerine öncülük etmek, bu doğrultuda organizasyonlar kurmaktır. KOBİ’ler 

için uzman kadrolar çalıştırmak, yurtdışı, yurtiçi ve tanıtım pazarlama ve satış faaliyetlerini organize 

etmek, uzman hukukçu ve mali danışman desteği almak çoğu zaman yüksek maliyetler 

oluşturmaktadır.  

Bu amaçlarla KOBİ’lerin tek başlarına karşılayamadıkları bu maliyetleri düşürmek, KOSİAD üyesi 

KOBİ’lerin yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını arttırmak, yurtiçinden ve yurtdışından ortak tedarikler 

yapmak, ortak makine yatırımları gerçekleştirmek, bilgisayar yazılımlarını geliştirmek, e- ticareti 

geliştirmek, e-ticareti geliştirmek için internet üzerinden tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini organize 

etmek için ortak şirketlerin, Kooperatiflerin kurulmasına öncülük etmek, KOBİ’ler arasında dayanışma 

kültürünü geliştirmek KOSİAD’ın temel amaçlarıdır.  

KOSGEB DESTEKLERİ  

KOSİAD’ın önde gelen hedeflerinden birisi de üyesi bütün KOBİ’lerin KOSGEB veri tabanına kaydolarak 

KOSGEB üyesi olması ve KOSGEB desteklerinden yararlanmasıdır. KOSGEB’in desteklerinden 

yararlanabilmek için uzman bir kadronun desteğine ihtiyaç vardır. Bu destek ise KOBİ’ler için oldukça 

maliyetlidir.  

KOBİ’lerin çoğu özellikle bu uzman desteğine sahip olmadıkları için KOSGEB desteklerini elde 

edememektedirler. KOSGEB Destekleri, Proje Destek, Tematik Proje Destek, İşbirliği-Güçbirliği Destek, 

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek, Genel Destek, Girişimcilik Destek, Gelişen 

İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programları ve Kredi Faiz desteğidir.  

 

 

 



 

 

KOSİAD Dayanışma ve Bilgilendirme Toplantısı  

Tarih  : 28 Aralık 2011 Çarşamba 
 

Saat  : 16:00-19:00  
 

Yer   : Perpa Ticaret Merkezi Salonu  

Toplantı Gündemi  
 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Firmalara Getirdiği Hapis Ve Adli Para 
Cezaları 

Konuşmacı – Mali Müşavir Mehmet Suda  
 

 
 5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu’nun Firmalara Getirdiği Hapis Ve Adli Para 

Cezaları  

Konuşmacı – Av. Rahmi Ofluoğlu  
 

 
 KOBİ’lerin Ortak Sorunlarına Ortak Çözümler nasıl üretilir. KOSGEB 

Destek ve kredilerinden nasıl yararlanılır. KOSGEB Destek ve 
Kredilerinden yararlanmak için KOSİAD Hukuk ve Mali Müşavir 
uzmanlarının önemi nedir.  

 
 

 
KOSİAD (Küçük Orta Sanayici ve İş Adamları Derneği) 
 

İletişim ve Adresler  
 

İstanbul Merkez  

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Mavi Avlu 9.Kat No.1411 Okmeydanı-Şişli/İstanbul  

Telefon : 212-220 67 00  
               533-202 64 18 Yeşim Hanım  
e-Posta : rahmi68@hotmail.com 
 
Web      : http://www.kosiadbiz.com  

 
Ankara Şube  

Kızılay cad. No:17 Kızılay/Ankara  
Telefon : 553-278 72 10 Yurdanur Hanım  

               553-278 72 11 Tülin Hanım 

mailto:rahmi68@hotmail.com

