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Bilindiği gibi, Bakanlar Kurulu’nun 5.5.2007 tarih ve 26513 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 4.4.2007 tarih, 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni 
İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı gereğince 1.1.2009 tarihinden 
itibaren Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibarelerinin kaldırılmasına karar 
verilmiş olup, geçiş sürecinde yaşanabilecek olumsuz sonuçların önlenebilmesini teminen T.C. 
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün Bankamıza muhatap 27.6.2008 tarih, 
14715 sayılı yazısında, 

“YTL ve YKr’deki “Yeni” ibarelerinin kaldırılacağı 1 Ocak 2009 tarihinden sonra da 
YTL olarak düzenlenen hukuki araçların geçerli olduğu, aynı değer ölçüsünde TL olarak işlem 
göreceği, 

Borçlar Kanununun 71 inci maddesinde hukuki ilişkiden aksi anlaşılmadıkça, seçim 
hakkının, kural olarak borçluya ait olduğu belirtildiğinden, sözü edilen hüküm gereğince para 
borçlarının ödenmesinde Yeni Türk Lirası veya Türk Lirası kullanılmasında seçim hakkının 
ödemede bulunana ait olacağı, Yeni Türk Lirasının kabul edilmemesi halinde alacaklının 
temerrüdünün söz konusu olacağı, 

Yeni Türk Lirasına göre basılan eski çek karnelerinin 1 Ocak 2009 tarihinden sonra da 
YTL ve Yeni Türk Lirası ibarelerinin keşideci tarafından TL ve Türk Lirası olarak düzeltilip 
paraflanmak suretiyle kullanılabileceği, bu hususun Yeni Kuruş ve Kuruş ibareleri için de geçerli 
olacağı, 

1 Ocak 2009 tarihinden önceki veya bu tarihten sonraki keşide tarihini taşıyan bir çekin 
aynı değer ölçüsünde YTL ya da TL olarak düzenlenmiş olsun 1 Ocak 2009 tarihinden önce 
ibraz edilmesi halinde TL henüz tedavülde olmadığından YTL olarak ödeneceği, 

1 Ocak 2009 tarihinden önceki veya bu tarihten sonraki keşide tarihini taşıyan bir çekin 
aynı değer ölçüsünde YTL ya da TL olarak düzenlenmiş olsun 1 Ocak 2009 tarihinden sonra 
ibraz edilmesi halinde TL olarak ödeneceği, 
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Poliçe, bono veya çekin Yeni Türk Lirası ve Türk Lirası olarak birlikte düzenlenmesi 

halinde tutar aynı değil ise, Türk Ticaret Kanununun 588 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “Poliçe bedeli hem yazı ve hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa 
yazı ile gösterilen bedele itibar olunur.” hükmü göz önüne alınarak yazı ile belirtilen değere 
itibar edileceği, 

düşünülmekle birlikte, konunun yargıya intikal etmesi durumunda yargı mercilerinin vereceği 
kararların esas alınacağı kuşkusuzdur” 

denilerek konuya ilişkin olası tereddütlere açıklama getirilmiştir. 

Diğer yandan, daha önceden bastırılmış “TL” ibareli çeklerle karışıklığa neden 
olunmaması ve geçiş süreci sorunlarının en aza indirilmesinin sağlanabilmesi için, Bankanız 
nezdinde çekle işleyen hesabı bulunan kişi ve kuruluşlara 1.1.2009 tarihinden itibaren üzeri 
YTL baskılı çek defteri verilmeyerek, “TL” ve “Kr” ibareleri bulunan çek defterleri 
verilmesinin ve uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, yazı ile tutar alanının “..............TL 
........Kr” şeklinde bastırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz. 
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