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ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NCA 
29.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 2.675 TL OLARAK 
BELİRLENMİŞTİR 
 
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 25.01.2021 tarihinde 
yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların 
Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine 
İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Sayı: 2021/1) ile 29.01.2021 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu 
miktar 2.225 TL’den 2.675 TL’ye çıkarılmıştır. 
 
Bu kapsamda Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların 
Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine 
İlişkin Tebliğ’in  (Sayı: 2010/2) 4 üncü maddesine göre muhatap 
banka, ibraz eden düzenleyici  dışındaki hamile, süresinde ibraz 
edilen her çek yaprağı için; 
 
a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde, 

 
1) Çek bedeli 2.675 TL veya üzerinde ise 2.675 TL, 
 
2) Çek bedeli 2.675 TL altında ise çek bedelini,        
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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b) Karşılığının kısmen bulunması halinde, 
 

1) Çek bedeli 2.675 TL veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, 
kısmi karşılığı 2.675 TL’ye tamamlayacak bir miktarı, 
 

2) Çek bedeli 2.675 TL üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi 
karşılığa ilave olarak 2.675 TL ödemekle yükümlü olacaktır. 

 
Yine, 2010/2 sayılı Tebliğ’in Geçici 2. maddesinde belirtilen ve 2010/2 sayılı 
Tebliğ’den önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap 
bankanın, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek 
yaprağı için  1.345 TL’ye kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu 
miktarı her çek yaprağı için 1.345 TL’ye  tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla 
yükümlü olduğu tutarları 29.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.680 
TL olarak değiştirilmiştir. 
 
Saygılarımızla. 

 
 
 
 
 
 

 

 


