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                                    POLİÇELER (DEĞİŞİKLİK) YASASI  

 
                             Değiştirilmiş Şekliyle Bölüm 262 Poliçeler Yasası  
                                    Madde 73 (3) (B)  altında Yapılan Tebliğ 
 
Kuzey Kıbrıs  Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Değiştirilmiş şekliyle Bölüm 262 
Poliçeler Yasasının73’üncü maddesinin  (3)’üncü fıkrasının  (B)bendinin 
kendisine  verdiği yetkiyi kullanarak işbu Tebliğ ile çek karnelerinin baskı şekli ve 
esaslarını tespit eder. 
  

  

Kısa İsim 
           

1 Bu Tebliğ “Çek Karnelerinin Baskı Şekli ve 
Esasları”. Tebliği olarak isimlendirilir. 
  

  

Amaç 2 Bu Tebliğin amacı, çek karnelerinin baskı şekline 
ilişkin esasları düzenlemektir. 
  

  

Çek Defterlerinin 
Baskı Şekline 
İlişkin Esaslar 
  

3 Çek karneleri, Değiştirilmiş şekliyle Bölüm 262 
Poliçeler Yasasının73’üncü maddesinin(3)’üncü 
fıkrasının (A) bendi uyarınca yasanın 2’inci 
maddesinde tanımlanmış olan bankalarca aşağıda 
belirtilen esaslara göre ekteki çek örneğine uygun 
olarak basılır veya bastırılır. 
  

  

  a Çek karnelerinin her yaprağına, çek hesabının 
bulunduğu banka şubesinin adı, çekin tarihi, tutarı, para 
birimi, hesap numarası, çek numarası ile hesap 
sahibinin tam isminin yazılmasına, çeki imzalayanın 
imzasının atılmasına imkan verecek ibareler ile damga 
pulu ödenmiştir ibaresi  konur. 
  

  

  b Çek defterleri, yapraklarının boyutları, koçan hariç eni 
76 mm. boyu 166 mm. olmak üzere, 

Çek tarih alanı, çekin sağ üst köşesinden itibaren  eni 
10 mm boyu 40 mm olacak şekilde  bastırılır. 

çek tutar alanı, tarih alanı altında 5mm boşluktan sonra 
eni 10 mm boyu 40mm’lik alana gelecek şekilde 
bastırılır. 

  

  

  c Çek yapraklarının basımında CBS-1 standardında 
manyetik kodlamaya imkan veren kağıtlar kullanılmalı 
ve kullanılacak kağıtlar organik asitler, anorganik 
asitler, alkaliler, klor bileşikleri ve organik çözücüler 
ile tahrifata karşı duyarlı olmalıdır. 
  

  

  d Çek yaprakları istenilen renk ve desende bastırılabilir. 
Üzerine, çekin üst kısmında boyu soldan itibaren 115 
mm ve eni 30 mm’yi aşmayacak bir alanda banka 

  



ve/veya müşteri logosu, amblem, resim konulabilir. 

  
  e Çek yaprakları üzerinde sahtelemeyi önleyici güvenlik 

özellikleri olarak hologram ve kağıt içinde yer 
alacak   mikro yazılar esas olup, buna ilaveten çek 
zeminlerinde oluşturulacak olan desen vektörel çalışma 
ile elde edilmiş giyoşlardan oluşan, UV ışık altında 
görülebilen fiber kırçıllı, filigranlı kağıtlar ile  Özellikli 
mürekkepler gibi güvenlik özellikleri kullanılabilir. 

  

  f Çek yapraklar MICR-Manyetik Mürekkepli Karakter 
Okuma (Magnetic Ink Character Recognition) yöntemi 
ile ve E-13B kodlama standardı kullanılarak manyetik 
mürekkep ile kodlanır.Çek yapraklarının alt kısmında 
kodlama alanı için 16 mm.'lik boşluk bırakılır. Kodlama 
alanının sağ ve sol köşelerinden yatay olarak 7,937 mm., 
alt ve üst kısmından da dikey olarak 6,35 mm.'lik 
boşluklar bırakılmak suretiyle bulunan kodlama satırı 
üzerine soldan itibaren çek numarası, banka ve şube 
isimlerini tanımlayan banka, şube kodu ve hesap 
numarasına  ilişkin bilgiler aşağıda gösterilen karakter ve 
sembol sayıları dikkate alınarak kodlanır. 

  

  g Kodlanacak Bilgi         Karakter Sayısı    Sembol Sayısı   
Çek numarası numerik                  7                        2    
Banka Kodu numerik                    3                        1 
Şube Kodu numerik                      4                        1 
Hesap Numarası numerik            12                       1 
 
Semboller, çekin sağ kenarından başlayarak hesap 
numarası, şube ve banka kodunun başlangıcında, çek 
numarası kodunun başlangıç ve bitiminde kullanılır. 
Kodlama alanındaki her karakterin uzunluğu 3,175 
mm.dir. 
Bankalar bu Tebliğ esaslarına ve kodlamayı gösteren 
ekteki örneğe göre (Ek:1) bastırdıkları çek 
karnelerini,  yukarda belirtilen kodlarını tamamladıktan 
sonra hesap sahiplerine verirler. Bu Tebliğ hükümleri 
döviz çekleri için de uygulanır. 
  

  

  h Çeklere yazılacak para birim kodları 
       Türk Lirası                      TL 
       İngiliz Sterlini                 GBP 
       ABD Doları                    USD 
       Euro                                EUR  
     

  

  ı Çek defterlerinin ihtiva edeceği çek yapraklarının adedi, 
değiştirilmiş şekliyle Bölüm 262 Poliçeler Yasasının 
73’cü maddesinin 2’ci fıkrası çerçevesinde yapacakları 
değerlendirme sonucu üstlenecekleri riskler de dikkate 
alınarak bankalarca tespit edilir. 
  

  

Yürürlük 4 Bu Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten 
başlayarak en geç 30.04.2010 tarihinde yürürlüğe girer. 
  

  



Yürütme  5          
Bu Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez 
Bankasınca yürütülür.  

  

       
      

  


