
 
 

29.07.2021 

SİRKÜLER (2021’86) 

 

Konu: 30.04.2021 Tarihine Kadar Ödenmeyen Çekler Nedeniyle Hapis Cezasının/ İnfazın 

Durdurulması. 

 

7333 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ‘’ 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kanunun 17’nci maddesiyle 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 

5/1’nci maddesinde değişiklik yapılmış olup, bu değişikliğe göre; 30.04.2021 tarihine kadar bankaya 

ibraz edilip ödenmeyen çekler dolayısıyla yapılan yargılama sonucunda hapis cezası alan çek 

keşidecilerinin, işlenen bu suçtan dolayı infazın durdurulacaktır. Bu fiilden hükümlü bulunan çek 

keşidecisinin çek bedelinin %10 unu 30.06.2022 tarihine kadar ödemeleri ve kalan çek bedelinin 

30.06.2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödenmesi halinde hapis cezasının 

kaldırılacağı, borçlunun ödeme taksitlerine uymaması halinde, çak alacaklısının (lehdarın) şikayeti 

üzerine mahkemece hükmün infazına (hapis cezasının) devam kararı verileceği yönünde düzenleme 

yapılmıştır. 

 

7333 sayılı kanunun 17’nci maddesiyle; 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 5/1 inci maddesinde 

yapılan değişikliği  ihtiva eden tam metni aşağıdadır. 

 

“MADDE 17 – 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“(1) 5 inci maddede tanımlanan ve 30/4/2021 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların 

cezalarının infazı durdurulur. Hükümlü 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin bu fıkrada değişiklik 

yapan Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. 

Kalan kısmını 30/6/2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda 

mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar 

verilir. 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde 

alacaklının şikâyeti 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 şikâyeti üzerine mahkemece 

hükmün infazının devamına karar verilir. Bu fıkra hükümleri, 30/4/2021 tarihine kadar işlenmiş ve 

yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30/6/2022 

tarihine kadar ve bu fıkrada belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz 

aşamasında uygulanabilir.” 

 

(Bu madde kanunun yayımı tarihinde (28.07.2021) yürürlüğe girmektedir.) 

(Resmi Gazete: 28.07.2021 tarihli 31551 sayılı) 

Söz konusu kanun metnine resmi gazetenin aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210728-1.htm 

 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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