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25.03.2020 TARİHLİ KANUN İLE 

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

1. 25.03.2020 Kabul tarihli ve 7226 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklik  

25.03.2020  tarihinde  kabul  edilen,  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair 
Kanun’un 49. maddesi  ile 5941 sayılı Çek Kanununa aşağıda yer alan geçici (5.) madde 
eklenmiştir:  
 

I. 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan 
dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç 
ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek 
zorundadır. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay 
arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza 
mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. 
İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin 
ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti 
üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü 
taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu 
taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini 
daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün 
infazının devamına karar verilir. 

II. Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez. 

III. Bu madde uyarınca infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza 
Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) 
bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir. 

IV. Bu madde uyarınca verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi 
yetkilidir. Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya 
tebliğ edilir. 

V. Bu madde uyarınca verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. 
İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü uygulanır. 

VI. Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir. 
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2. Hukuki Değerlendirme  

2.1. Değişiklikten Önceki Durum 

5941 Sayılı Çek Kanunu’nun “Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı” başlıklı 5/I. 
maddesi  gereğince;  üzerinde  yazılı  bulunan  düzenleme  tarihine  göre,  kanuni  ibraz 
süresi içinde ibrazında, çekle ilgili “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi 
hakkında hamilin şikâyeti üzerine her bir çekle ilgili olarak bin beş yüz güne kadar adli 
para cezasına hükmolunur. 
 
Yukarıdaki fıkra uyarınca verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 
13/12/2004  tarihli  ve  5275  sayılı  Ceza  ve  Güvenlik  Tedbirlerinin  İnfazı  Hakkında 
Kanunun  106  ncı  maddesinin  üçüncü  fıkrasında  yer  alan  kamuya  yararlı  bir  işte 
çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilir. 
 
Yukarıda  belirtilen  düzenleme  gereğince  karşılıksız  çek  keşide  etme  suçunda  iki 
seçenekli  bir  yaptırım  öngörülmüştür.  Buna  göre,  çekle  ilgili  karşılıksızdır  işlemi 
yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında uygulanacak ilk yaptırım, adli para cezasıdır. 
Bu doğrultuda, karşılıksızdır işlemine sebebiyet veren kişi hakkında, karşılıksız kalan çek 
tutarından daha az olmamak üzere 1500 güne kadar adli para cezasına hükmolunur. 
  
Buna göre belirlenecek adli para cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 52. maddesi gereğince, 
günlük 20  TL’den az,  100 TL’den  ise  fazla olmamak üzere,  kişinin  ekonomik  ve  sosyal 
durumu göz önünde tutularak mahkemece takdir edilir.  
 
Bu şekilde belirlenecek bir günlük para cezası, çekin karşılıksız kalan tutarından daha az 
olmamak suretiyle, takdir edilen günlük para cezası ile gün sayısı çarpılarak hesaplanır. 
Yine  anılı  madde  doğrultusunda  adli  para  cezasının,  2  yılı  aşmamak  kaydıyla  en  az  4 
taksit halinde ödenmesi  kararlaştırılabilir.  Taksitler  zamanında ödenmez  ise geri  kalan 
borcun tamamı tahsil edilir ve ödenmeyen kısım hapis cezasına çevrilir.  
 
Yukarıda yer alan adli para cezası veya hapis cezası dışında karşılıksız çek keşide etme 
suçuna  sebebiyet  veren  kişi  hakkında,  yargılamanın  başında  koruma  tedbiri  olarak, 
mahkûmiyet  ile  birlikte  ise  kalıcı  olarak,  çek  düzenleme  ve  çek  hesabı  açma  yasağına 
hükmedilir. Ayrıca hakkında  çek düzenleme ve  çek hesabı  açma yasağı  kararı  verilmiş 
olan kimse, elindeki bütün çek yapraklarını ve düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı 
tahsil edilmemiş çekleri muhatap bankaya vermek ile yükümlüdür. 

2.2. Değişiklikten Sonraki Durum 

Yapılan  değişiklik  ile  birlikte,  24/3/2020  tarihine  kadar  işlenen  karşılıksız  çek  keşide 
etmek suçundan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, değişikliğe ilişkin maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacaktır.  
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Maddenin yürürlük tarihi, 25.03.2020 tarihinde kabul edilen, Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un 52. maddesi gereğince, yayım tarihi olarak belirtilmiş olup, 
yasanın Resmi Gazetede ilanı ile birlikte madde geçerlik kazanacaktır. Yasa, henüz resmi 
gazetede  ilan  edilmemiş  olup,  önümüzdeki  birkaç  gün  içerisinde  yayınlanması 
beklenmektedir. 
 
Yapılan değişikliğe göre, 24/3/2020  tarihine kadar  işlenen karşılıksız çek keşide etmek 
suçundan dolayı hakkında mahkûmiyet kararı verilen kişilerin cezası; 

i. Değişiklik gereği infazının durulması sonucunda resen karar yapılacak tahliye 
tarihinden  itibaren  en  geç  üç  ay  içinde  çek  bedelinin  ödenmeyen  kısmının 
onda birini alacaklıya ödenmesi 

ii. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit 
taksitle ödenmesi  

durumunda,  mahkumiyetinin  bütün  sonuçlarıyla  birlikte,  ortadan  kaldırılacaktır. 
Dolayısıyla  çek  keşide  etmek  suçunu  işleyen  hükümlü  (borçlu),  çekin  ödenmeyen 
kısmının 1/10’ini 3 ay  içerisinde ödemek suretiyle kalan borcunu, alacaklının kabulüne 
bağlı  olmaksızın,  30  aylık  süre  için  vadelendirebilecek  ve  bu  vade  süresi  içerisinde 
taksitlerini, iki ayda bir yapacağı ödeme ile gerçekleştirebilecektir.  

Üstelik hükümlünün,  taksitlerden birini ödememesi halinde, bir  defaya mahsus olmak 
üzere ödemediği bu taksit, 30 aylık vade süresinin sonuna olarak eklenecek ve böylece 
hükümlü  (borçlu)  hiçbir  hak  kaybına  uğramadan  bir  sonraki  vadeyi  ödemeye  devam 
edecektir. Bu şekilde hükümlü (borçlu), bir defaya mahsus olmak üzere 4 aylık bir vade 
elde edebilecek ve bu şekilde toplam ödeme süre de 32 aya çıkabilecektir. Ancak tahliye 
tarihinden  itibaren  en  geç  üç  ay  içinde  ödenmesi  gereken  1/10’lik  kısmın,  hiçbir  hal 
şartta  ertelenmesi  veya  taksitlerin  sonuna  eklenmesi  mümkün  değildir.  Bu  sebeple 
infazın  durdurulduğu  tarihten  itibaren  en  geç  üç  ay  içinde  çek  bedelinin  ödenmeyen 
kısmının  onda  biri  ödenmediği  takdirde  alacaklının  şikâyeti  üzerine  mahkemece 
hükmün infazının devamına karar verilecektir.  

7226  sayılı  yeni  yasada,  24/03/2020  tarihine  kadar  keşide  edilen  çeklerle  ilgili 
düzenleme  yapıldığından,  bu  tarihten  sonraya  keşide  edilen  çekler,  yapılan  yeni 
düzenlemenin  dışında  kalacak  ve  yazımızın  (2.1.)  bölümündeki  “Değişiklikten  Önceki 
Durum”  kısmında  belirtilen  usule  tabi  olacaktır.  Buna  karşılık,  24/03/2020  tarihine 
kadar  keşide  edilmiş  çekler  için,  salgından  önce  veya  sonraki  bir  tarihte  karşılıksızdır 
işlemi  yapılmış olması  açısından bir  fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla  salgından önce 
karşılıksızdır işlemi yapılan çekler de yazımızın (2.2.) bölümündeki “Değişiklikten Sonraki 
Durum” kısmında belirtilen usule tabi olacak ve yeni durumdan faydalanacaktır. 

Av. Ferhat AKBAŞ 
MOBSAD Hukuk Müşaviri 


