Karşılıksız Çekin Yeni Uygulamalar Işığında Yaptırımları
Çek Kanunu’nda yapılan değişiklik ile, eski kanun döneminde bağımsız bir suç
olarak kabul edilip cezai yaptırıma tabi tutulan karşılıksız çek düzenleme fiili, bir
suç olmaktan çıkarılmış ve hapis ya da adli para cezası yerine sadece idari
yaptırımı gerektiren bir kabahat olarak nitelendirilmiştir. Karşılıksız çekin bir suç
olmaktan çıkartılması ticari hayatta çek evrakına duyulan güveni azalttığı gibi kötü
niyetli kişiler tarafından düzenlenen çekler dolayısıyla karşılıksız çek oranını da
ciddi oranda arttırmıştır.
Yeni Kanun düzenlemesi uyarınca, karşılık çek hukuki boyutu haricinde yalnızca
idari yaptırım ile cezalandırılabilmektedir. Fiilin idari yaptırımı olarak da,
Cumhuriyet savcısı tarafından, yargılama yapılmadan “çek düzenleme ve çek
hesabı açma yasağı” kararının verilmesi öngörülmektedir. Cumhuriyet
Savcılığının idari yaptırıma karar verebilmesi için çekin kanuni ibraz süresi içinde
ibraz edilmesi, çeke karşılıksızdır işlemi yapılması ve çeki ibraz ederek
karşılıksızdır işlemini yaptıran hamilin, işlemin yapılma tarihinden itibaren altı
aylık hak düşürücü süre içinde, yetkili Savcılığa talepte bulunması gerekmektedir.
Bu değişiklik doğrultusunda, karşılıksız çekin tüzel kişiliğe ait olması halinde, söz
konusu idari yaptırım sadece tüzel kişiye uygulanacak olup tüzel kişinin
temsilcisine uygulanmayacaktır. Gerçek kişi olan çek hesabı sahiplerinin, başka
bir kişiyi, çek düzenlemek üzere temsilci/vekil tayin edemeyeceği kuralına
aykırılık halinde ise, idari yaptırım sorumluluğu, çek hesabı sahibinde olacaktır.
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Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişi, bu karar kaldırılıncaya kadar yeni bir
çek düzenleyemeyip yeni bir çek hesabı da açtıramayacaktır. Aynı zamanda
elindeki tüm boş çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle ve kararın
kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde, daha önce düzenlediği
fakat henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan çekler hakkındaki bilgileri, ilgili
çeklerin düzenlenme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını gösteren bir
listeyi muhatap bankaya vermekle yükümlü olacaktır.
Hamili bulunduğunuz çeklerin karşılıksız çıkması halinde yapılması gereken
işlemlere ilişkin daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
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KASIM AYINA BAKIŞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPDK

Sermaye Piyasası Kurulu
SPK
 Sermaye Piyasası Mevzuatı 17.11.2015
tarihi itibariyle güncellenmiş olup Sermaye
Piyasası Kurulu resmi internet sitesinde
yayımlanmıştır. Kurul’un 13.11.2015 tarih
ve 31/1437 sayılı Kararı doğrultusunda,
Unvanında "döviz" ibaresi yer alacak
fonlara ilişkin duyuruda bulunulmuş ve
"Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in, Fon
Unvanına İlişkin Esaslar, Yabancı Para ve
Sermaye Piyasası Araçları, Yurt Dışında
Gerçekleştirilecek Borsa Dışı Repo
İşlemleri gibi birçok önemli kısımlarında
değişikliğe gidilmiş olup kamuoyunun
bilgisine sunulmuştur.

 Elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde
“Elektrik
Piyasası
Tüketici
Hizmetleri
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik Taslağı” düzenlenmiştir. Söz
konusu taslak yönetmelik Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu resmi internet sitesinde
yayımlanmış olup, taslak yönetmelik hakkında
görüş, öneri, teklif ve değerlendirmeler
25.11.2015 günü mesai bitimine kadar
kamuoyunun görüş ve önerilerine açık
tutulacaktır.

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

 Rekabet
Kurulu,
Enformasyon Reklamcılık ve
Filmcilik San. ve Tic.
A.Ş.’nin
(CNBC-E)
tam
kontrolünün
Discovery
Medya Hizmetleri Ltd. Şti.
Tarafından
devralınması
işlemine izin verdi.
 Rekabet
Kurulu,
Suzuki
Motorlu Araçlar Pazarlama
A.Ş.’nin Suzuki marka dört
tekerlekli araç, motosiklet ve
deniz motorlarının dağıtım ve
servis hizmetleri haklarını ve
mevcut ekipmanı Suzuki
Otomobil
Pazarlama
ve
Ticaret A.Ş.’den devralınması
işlemine izin verdi.
 Rekabet Kurulu, Mitsubishi
Heavy Industries Limited
iştiraki
olan
Mitsubishi
Agricultural Machinery Co.
Ltd. şirketinin hisselerinin
Mahindra
&
Mahindra
Limited…tarafından…devralı
narak Mitsubishi Agricultural
Machinery Co. Ltd. üzerinde
ortak kontrol tesis edilmesi
işlemine izin verdi.
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REKABET KURUMU’NDAN
 Rekabet Kurulu, TUER Tıbbi ve Sınai Gazlar Ltd. Şti. ve
KAROK Tıbbi Gazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin başvuru
sahibine mal vermeyi reddetmek suretiyle 4054 sayılı
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiası
üzerine, 4054 sayılı Kanun’un 41. Maddesi uyarınca
soruşturma açılmamasına karar verdi.
 Rekabet Kurulu, OMV Petrol Ofisi A.Ş.’nin yapmış olduğu
dikey anlaşma ve çeşitli uygulamalar yolu ile 4054 sayılı
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ve 2002/2 sayılı
Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’ni ihlal
ettiği iddiası üzerine, 4054 sayılı Kanun çerçevesinde
soruşturma açılmamasına karar verdi.

RESMİ GAZETE
Mevzuat
 “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu ve 20 nci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurulunun 21/10/2015 Tarihli ve 9968 Sayılı Kararı” 05.11.2015 tarihli ve 29523 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlandı. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından perakende satış yerlerinde satışa
sunulan yılbaşı sepetlerinin içerisinde tütün mamullerinin ve alkollü içkilerin yer almaması kararı
alınmıştır.
 “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife” 09.11.2015 tarihli ve 29527
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, icra ve iflas müdürlükleri ile icra
mahkemelerinde, danıştay’da, askeri yüksek idare mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi
mahkemelerinde görülen dava ve işlerde, seri davalarda, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza hâkimlikleri
ve infaz hâkimliklerinde takip edilen davalarda, idare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda,
danıştay ve askeri yüksek idare mahkemesinde ilk derecede görülen davalarda, tahliyeye ilişkin icra
takiplerindeki ücret değişikliklerine açıklık getirilmiştir.
 “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
17.11.2015 tarihli ve 29535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile
teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşuna, işletilmesine ve bölgede yer alacak faaliyetlere ilişkin usul
ve esaslardaki değişikliklere açıklık getirilmiştir.
 “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte,
organize sanayi bölgelerine ilişkin yer seçimi, organlar, müteşebbis heyet üyeliğine seçilme şartları gibi
birçok önemli maddedeki düzenlemelere yer verilmiştir.
 “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği” 18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile organize sanayi bölgeleri kurmak isteyen gerçek
ve tüzel kişilere ilişkin organize sanayi bölgelerinin yer seçimi işlemlerinde uygulanacak kurallara
açıklık getirilmiştir.
 “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük
İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin
Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile ihraç edilen ürünlerdeki istisnai durumlar ile
belirli illerin Gümrük Müdürlüklerindeki değişikliklere yer verilmiştir.

