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POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASASI

 

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı

yapar:

 

Kısa İsim

Fasıl 262

     29/1989

     34/2006
     20/2010

 

1. Bu Yasa, Poliçeler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda

“Esas Yasa” olarak anılan Poliçeler Yasası ile birlikte okunur.

 

Esas Yasanın

2’nci Maddesinin

Değiştirilmesi

2. Esas Yasa, 2’nci maddesinde yer alan “Teslim” tefsirinden hemen sonra

aşağıdaki yeni “Tüzel Kişi Yetkilisi” tefsiri eklenmek suretiyle değiştirilir:

  “ “Tüzel Kişi Yetkilisi”, tüzel kişinin direktörünü, müdürünü,

sekreterini, başkanını ve tüzel kişinin yetkili kurullarının çek imzalama

yetkisi verdiği kişiyi anlatır.”

   
Esas Yasanın

3’üncü

Maddesinin

Değiştirilmesi

 

3. Esas Yasa, 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının dördüncü satırında yer

alan “veya hamiline” sözdizisi çıkarılmak suretiyle değiştirilir.

Esas Yasanın

7’nci Maddesinin

4. (1) Esas Yasa, 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının birinci

satırında yer alan “bir poliçe, hamiline ödenecek bir poliçe

değilse” sözdizisi çıkarılmak suretiyle değiştirilir.

Değiştirilmesi    

  (2) Esas Yasa, 7’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası kaldırılmak

suretiyle değiştirilir.

 

Esas Yasanın
8’inci Maddesinin

Değiştirilmesi

 

5. Esas Yasa, 8’inci maddesinin (2)’nci ve (3)’üncü fıkraları kaldırılmak
suretiyle değiştirilir.

Esas Yasanın

32’nci

Maddesinin

Değiştirilmesi

6. Esas Yasa, 32’nci maddesinin (f) fıkrasının birinci satırında yer alan “açık

veya” sözdizisi çıkarılmak suretiyle değiştirilir.

 

  
     

 

Esas Yasanın

34’üncü

7. (1) Esas Yasa, 34’üncü maddesinin yanbaşlığı

kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni yanbaşlık



Maddesinin
Değiştirilmesi

konmak suretiyle değiştirilir:  

    “Özel Ciro”  

      

  (2) Esas Yasa, 34’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası

kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
 

     

  (3) Esas Yasa, 34’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrası

kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
 

      

Esas Yasanın

58’inci
Maddesinin

Kaldırılması

 

8. Esas Yasa, 58’inci maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.

 

Esas Yasanın

74B

9. Esas Yasa, 74B maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine

aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
 

Maddesinin   
Değiştirilmesi  “(1) Karşılığı olmadığı için çeki ödemeyen muhatap banka,

hesap sahibinin kendisinin, vekil ve/veya temsilcilerinin
veya çeki imzalayan tüzel kişi yetkilisinin elinde bulunan

o bankanın bütün çek karnelerini geri vermesini, bu
maddenin (2)’inci fıkrası gereğince düzeltme işlemlerini

yerine getirmeden bir yıl süre ile çek keşide
edemeyeceğini ve aksine davranışların cezai müeyyideler

gerektireceğini, ibraz tarihini izleyen beş iş günü içinde,
iadeli taahhütlü mektupla hesap sahibine bildirir. 

Mektubun bir sureti aynı gün Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti  Merkez Bankasına gönderilir.”

 

     

Esas Yasanın
74C

10. Esas Yasa, 74C maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 74C
maddesi konmak suretiyle değiştirilir:

 

Maddesinin   
Değiştirilmesi  “Muhatap Banka, Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Merkez Bankası ve

Bankaların Sorumlulukları

74C. Muhatap Banka, karşılığı olmadığı

için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi ve
tüzel kişi yetkilisi hakkında gereken

bilgileri, 74B maddesinin (1)’inci fıkrasına
uygun olarak yapılan tebligat tarihinden

başlayarak yirmi bir iş günü içinde Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez
Bankasına bildirir.  Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Merkez Bankası durumu en
fazla on iş günü içinde bankalara ve

Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığa yazı ile
bildirir.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Merkez Bankasının yazılı bildirisi,
bankalar tarafından öğrenildiği günden ve

herhalde bildiri tarihini izleyen onbeşinci

 



günün bitiminden başlayarak, bir yıl süre
ile hesap sahibine, vekiline, temsilcilerine

ve ilgili tüzel kişi yetkilisine çek karnesi
verilmez ve çekle işleyecek hesap açılmaz

ve açılmış mevcut hesaplar kapatılır.”
 

Esas Yasaya

74E

11. Esas Yasa, 74D maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni 74E

maddesi eklenmek suretiyle değiştirilir:
 

Maddesinin   

Eklenmesi  “Tüzel Kişi Yetkilisinin
Şahsi Sorumluluğu

74E. Bir tüzel kişinin keşide ettiği çekten,
hesap sahibi ve  tüzel kişi yetkilisi, hukuki

ve cezai olarak şahsen sorumludur.”
 

 

     
Esas Yasanın
75’inci

12. Esas Yasa, 75’inci maddesinin (4)’üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine
aşağıdaki yeni (4)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

 

Maddesinin   
Değiştirilmesi  “(4) İbraz edildiğinde, karşılığı bulunmaması nedeniyle

ödenmeyen çeki keşide eden kişi veya çeki imzalayan tüzel
kişi yetkilisi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde

5.000.-TL (Beş  Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına
veya beş yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya

birden çarptırılabilir.
            Mahkeme ayrıca işlenen suçun niteliğine göre,
bankalarda üç yıla kadar çek hesabı açmasının ve çek

keşide etmesinin yasaklanmasına karar verebilir. Yasaklama
kararı bütün bankalara duyurulmak üzere Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti  Merkez Bankasına bildirilir.”

 

  
Yürürlüğe Giriş 13. Bu Yasanın 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci maddeleri 1

Ocak 2013 tarihinden, diğer maddeleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı

tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
          

 

 


