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3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 
Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı : 26.1.1993 Sayı: 21477) 

Kanan No. Kabul Tarihi 
3863 14.1.1993 

MADDE 1. — 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu fiillerden dolayı takibat yapılması çek hamilinin şikâyetine bağlıdır. Şikâyet süresi çe
kin bankaya ibraz tarihinde başlar. Şikâyetten vazgeçmekle, kamu davasının ve cezanın orta
dan kaldırılmasına karar verileceği gibi, keşidecinin çek bedelinin karşılıksız kalan kısmım % 
10 tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte muhatap bankaya veya herhangi bir şubesine yatırmış 
bulunması halinde de, vazgeçme şartı aranmaksızın, kamu davasının ve cezanın ortadan kaldı
rılmasına karar verilir. Fiili işleyenin 8 inci maddeye göre düzeltme hakkını kullanmak suretiy
le hamilin zararım karşılamış olması veya düzeltme hakkı yoksa, anılan maddede belirtilen 
müddet içinde çek bedelinin karşılıksız kalan kısmını 9b 10 tazminatı ve gecikme faizi ile bir
likte muhatap bankaya veya herhangi bir şubesine yatırmış bulunması halinde şikâyet hakkı 
doğmaz. 

GEÇtCt MADDE. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mahkûmiyet hükmü 
kesinleşmiş veya hüküm infaz edilmiş ise, yürürlük tarihini takip eden 3 ay içinde çek tutarının 
veya karşılıksız kalan bölümünün % 10 tazminat ve gecikme faizi ile birlikte muhatap Banka
ya veya herhangi bir şubesine yatırılması veya yine bu sürede şikâyetten vazgeçilmiş olması ha
linde kamu davası ve cezanın bütün neticeleri ile ortadan kaldırılmasına karar verilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BU KANUNA AlT TUTANAKLAR 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Cilt Birleşim Sayfa 

2 22 412 
10 73 304 
27 55 284:295 

I - Gerekçeli 77 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşim tu
tanağına bağlıdır. 

II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Adalet Komisyonu görüşmüştür. 
III - Esas No. : 2/69 


