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Sorumluluk Tutarının Çek Kullanımına Etkisi 

Semih Tümen 

 
 

Özet: Bu çalışma, sorumluluk tutarının çek arzı üzerindeki 
muhtemel etkilerini basit bir iktisadi model çerçevesinde 
incelemektedir. Model sorumluluk tutarındaki %1’lik bir artışın 
çek arzı üzerinde %1,7’ye kadar azalmaya yol açabileceğini ve bu 
düzenlemeden en fazla etkileneceklerin küçük ve orta ölçekli 
işletmeler olacağını tahmin etmektedir. 

Abstract: Using a simple economic model, this paper analyzes 
how could the supply of checks be affected by an increase in the 
lump-sum amount that drawee banks are legally responsible to 
pay per bad check. The model predicts that a 1% increase in this 
amount could lead up to a 1.7% decline in the total supply of 
checks and small- and medium-scale enterprises would be affected 
the most. 

 

Diğer ülkelerde genellikle tüketime dayalı 
günlük alışverişte yaygın olan çek kullanımı 
Türkiye'de büyük ölçüde ticari hayat ile sınırlıdır. 
Başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere 
çoğu işletme zaman zaman nakit sıkışıklığı 
yaşayabilmekte ve ödemeleri karşılıklı anlaşmaya 
dayalı bir esneklikle orta ve uzun vadeye yayabilme 
olanağı sağlayan çeklere ihtiyaç duymaktadır. 
Dolayısıyla, çek kullanımına ilişkin düzenlemeler 
piyasadaki çek arzını ve çeklerin kabul 
edilebilirliğini doğrudan etkileyebileceğinden reel 
sektör açısından önem taşımaktadır. 

Yürürlükte olan kanun uyarınca muhatap banka 
çekin ibrazında karşılıksız çıkması durumunda 
hamile belirli bir tutar (sorumluluk tutarı) ödemekle 
yükümlüdür. Bu tutar 3167 sayılı çek kanununda  
470 TL olarak belirlenmiştir. Sorumluluk tutarının 
artırılmasına yönelik tartışmalar kamuoyunda zaman 
zaman yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
sorumluluk tutarının artırılmasına yönelik bir 

düzenlemenin çek arzı üzerindeki olası etkilerini 
basit bir iktisadi model çerçevesinde incelemektir. 
Sorumluluk tutarının artırılmasıyla kriz ortamında 
çeklerini tahsil etmekte güçlük çeken firmaların ve 
girişimcilerin likidite anlamında rahatlatılması 
hedeflenmekte, böylelikle reel sektöre kısıtlı da olsa 
destek sağlanacağı düşünülmektedir. Bankaların söz 
konusu düzenlemeye davranışsal anlamda verecekleri 
tepkiyi tahmin edebilmek bu artışın sonuçlarını 
anlayabilmek açısından son derece önemlidir. Bu 
çalışma, küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit 
akışlarını rahatlatma amacı taşıyan bir düzenlemenin, 
hedeflenenin tam aksine en çok söz konusu grubu 
etkileyecek olumsuz sonuçlara yol açabileceğini 
göstermektedir. 

Sorumluluk tutarı son olarak 2003 yılında ciddi 
oranda artırılmış ve 60 TL'den 300 TL'ye 
yükseltilmiştir. Sonrasında ise enflasyona 
endekslenerek 2009 yılı itibariyle 470 TL'ye 
ulaşmıştır. 2003 yılındaki düzenlemenin çek miktarı 
üzerindeki etkisine bakarak günümüz  için bir 
projeksiyon çıkarmaya çalışmak gerçekçi bir 
yaklaşım değildir. Bunun nedeni, 2003 yılı ve 
sonrasındaki iktisadi ortamın mevcut durum ile 
neredeyse taban tabana zıt olmasıdır. 2003 yılı ve 
sonrasında ülkemizde döviz bolluğu yaşanmış, 
işletmeler likidite açısından rahat bir dönem 
geçirmiştir. Günümüzde ise işletmelerin nakit 
ihtiyacı derinleşmiş ve başta çekler olmak üzere 
alternatif ödeme araçlarına olan ihtiyaç artmıştır. Bu 
durum, bankalar cephesinde çek arzını kontrollü bir 
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şekilde sağlama zorunluluğu doğurmuştur. Yazılan 
her çekin karşılıksız çeke dönüşme riskinin 
yükseldiği bir ortamda sorumluluk tutarının 
artırılması karşılıksız çeklerin bankalar nezdindeki 
beklenen maliyetini artıracak ve bankaların çek arzını 
daha da kısmalarını kaçınılmaz kılacaktır.  

Bu çalışmada bankaların çek arzını kontrol 
etmedeki hakim konumları göz önüne alınarak 
monopol modeli kullanılmıştır. Mevcut resesyon 
ortamında işletmelerin likidite ihtiyaçları arttığı için 
bankaların monopol konumu güçlenmiştir.1 Bankalar 
bu konumları sayesinde sorumluluk miktarındaki 
muhtemel bir artıştan doğabilecek ilave yükü 
doğrudan veya dolaylı olarak ticari müşterilerine 
yansıtabileceklerdir. Monopol banka aşağıdaki kar 
maksimizasyonu problemini çözmektedir: 
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Q(p) toplam çek talebi, p çekin fiyatı, b(Q(p)) toplam 
karşılıksız çek sayısı, π sorumluluk tutarı ve γ 
bankanın toplam karşılıksız çekler içerisinde 
sorumluluk tutarı ödediği oranı göstermektedir. 
Modelimizde çekin fiyatı soyut bir kavramdır ve 
yaprak başına doğrudan tahsil edilen bir ücretten 
ziyade bankanın istemiş olduğu teminatın alternatif 
maliyeti gibi maddi karşılığı olan veya olmayan 
faktörlerin bir bileşimidir. Modelde karşılıksız çek 
sayısının piyasadaki çek arzına aşağıdaki fonksiyonel 
ilişkiyle bağlı olduğu varsayılmaktadır:  
 

βα )())(( pQpQb =  

β parametresinin 1'den büyük olduğu durumda 
karşılıksız çek adedi çek arzından daha hızlı 
artacaktır. Bankacılık sektöründe öncelikle risksiz ya 
da az riskli müşterilere çek defteri sağlanmakta, daha 
sonra riskli görülen müşteriler için karar 
verilmektedir. Yani karşılıksız çek sayısının çek 
arzının konveks bir fonksiyonu olduğu argümanı akla 

                                            
1 “Monopol banka” varsayımı güçlü bir varsayımdır. Bu 
varsayımın amacı, bankaların maliyetlere yük getirecek 
düzenlemelere çek arzını kısma yönünde verebilecekleri tepkiyi 
modelleyebilmektir. Bankacılık sektörü monopolistik rekabet 
modeli çerçevesinde de incelenebilir. Bu olasılık denenmiş ancak 
tahminleri büyük oranda değiştirmediği görülmüştür. 

yatkındır. Gerçekten de mevcut verileri kullanarak 
yapmış olduğumuz hesaplamada β = 1,28 ve α = 
0,0011 olarak tespit edilmiştir.2 

Sorumluluk tutarındaki artışın reel ekonomi, 
özellikle de likidite sıkıntısını daha yoğun olarak 
hisseden küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde 
oluşturacağı etkiyi inceleyebilmek için çek talebini 
bu amaca uygun bir şekilde modellemek 
gerekmektedir. Bankanın çek için belirlediği fiyat (p) 
bireyin ödemeye istekli olduğu maksimum tutarı (υ) 
aşarsa, birey çek sahibi olamamakta, tersi durumda 
ise, yani p < υ ise, birey çek edinebilmektedir. Çek 
talebinde bulunan bireylerin değerlemelerinin üssel 
dağılıma sahip olduğu varsayımı altında, çek 
piyasasında talep aşağıdaki eşitlikle belirlenmektedir: 
 

( ))(1)( pFNpQ υ−=  

Burada Fυ(p) = 1 – exp(-λp) bireylerin 
değerlemelerini temsil eden dağılımdır. λ > 0 üssel 
dağılım parametresidir ve modelin çözümü 
sonucunda içsel olarak belirlenmektedir. Çek talep 
eden toplam popülasyon N ile ifade edilmektedir. 
Çek talebini belirlerken üssel dağılım kullanmamızın 
nedeni, çek piyasasında düşük değerlemeye sahip 
bireylerin göreli olarak daha yüksek oranda olduğunu 
düşünmemizdir.3 

Yukarıda tarif ettiğimiz problemi çözme 
amacımız sorumluluk tutarının çek arzı üzerindeki 
etkisini inceleyebilmektir. Bu amaç doğrultusunda, 
problemin çözümüyle elde edilen eşitliklerden 
yararlanarak “politika parametresi” olarak 
adlandırdığımız επ'yi tanımlamakta ve mevcut verileri 
kullanarak bu parametrenin büyüklüğünü 
hesaplamaktayız. Politika parametresi, sorumluluk 
miktarındaki %1'lik bir artışın toplam çek talebinde 
yol açacağı düşüşün yüzde cinsinden ifadesidir. 
Ayrıca çek talebi elastikiyeti ε(p) = -λp formülüyle 

                                            
2 Bu çalışmaya ilişkin teorik ve ampirik detaylar Tümen (2009) 
çalışmasında yer almaktadır.. 
3 Genel denge etkileri ve makroekonomik değişkenlerle çek 
kullanımı arasındaki olası etkileşim göz ardı edilmiştir. Model kısa 
vadeli bir perspektifle bankaların davranışsal reaksiyonlarına 
odaklanmaktadır. 
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belirlenmekte ve elde ettiğimiz sonuçların 
yorumlanmasında önemli rol oynamaktadır. 

 
Parametre Tahmin 

επ -1,70 
ε -4,47 
λ 0,27 
p 16,5 TL 

Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel 
Müdürlüğü'nün verileri kullanılmıştır. 2000-2009 
yılları arasında aylık bazda takasa giren toplam çek 
adedi ve karşılıksız çek adedi verilerinden 
faydalanarak gerçekleştirdiğimiz ve detayları Tümen 
(2009) çalışmasında sunulan kalibrasyon sonucunda 
modelimizin ürettiği tahminler Tablo'da özet olarak 
sunulmaktadır. Üssel dağılım parametresi (λ) oldukça 
düşük bir değer olan 0,27 olarak tahmin edilmiştir. 
Yani çek talebinin belirleyicisi olan popülasyonun 
tercihler anlamında oldukça heterojen olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Monopol banka talep eğrisinin elastik 
olduğu bir noktada (ε = -4,47) faaliyet 
göstermektedir. Bir başka deyişle, denge noktasının 
oluştuğu bölge talebin çek fiyatına oldukça duyarlı 
olduğu bir bölgedir. Aynı şekilde, çek talebi 
sorumluluk tutarındaki değişime karşı da oldukça 
duyarlıdır. Modelimiz sorumluluk tutarındaki %1'lik 
bir artışın, çek talebi marjininde %1,7'lik bir azalışa 
neden olabileceğini öngörmektedir. Denge fiyatın 
16,5 TL/çek seviyesinde oluştuğu da modelimizin 
tahminleri arasındadır. 

Modelde politika parametresinin çek 
kullanımına etkisini üç temel faktör belirlemektedir: 
(i) çek talebinin elastikiyeti, ε, (ii) çek arzı arttıkça 
karşılıksız çeklerin hangi hızda artacağı, β ve (iii) 
tercihlerin dağılımı, λ. Modelimiz bankacılık 
sektörünün çek talebinin elastik olduğu bir marjinde 
faaliyet gösterdiğini ve çek fiyatındaki muhtemel bir 
artışın çek kullanımını önemli ölçüde azaltabileceğini 

tahmin etmektedir. Modelin tahmin ettiği duyarlılık 
sorumluluk tutarındaki herhangi bir düzenlemede ilk 
etkileneceklerin küçük ve orta ölçekli işletmeler ile 
bankaların riskli gördüğü gruptaki işletmelerin 
olacağı şeklinde yorumlanabilir. Sorumluluk 
tutarındaki yüksek oranlı bir artış yüksek elastikiyet 
nedeniyle çok sayıda firmayı dışsal marjine 
itebileceğinden, reel ekonomi üzerinde olumsuz 
etkiler doğurabilecektir. Bu düzenlemenin, sanılanın 
aksine, bankacılık bilançolarına kayda değer bir ilave 
yük getirmeyeceği ve büyük ölçüde ticari müşterilere 
yansıtılacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak, 
modelimizin tahminleri reel sektörde nakit sıkışıklığı 
yaşayan işletme ve girişimcileri destekleme amacı 
taşıyan bir düzenlemenin, tam tersi sonuçlar 
doğurabileceği yönündedir. 
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