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7333 SAYILI KANUNLA 30/04/2021 TARİHİNE KADAR 
KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU İŞLEYİP DE MAHKUM 
OLANLARIN CEZALARININ İNFAZI DURDURULMUŞTUR 
 
18/07/2021 tarih ve  7333 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
(Kanun) 28/07/2021 tarih ve 31551 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır. 
 
7333 sayılı Kanunun 17’inci maddesi ile 5941 sayılı Çek 
Kanununun Geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş 
ve 5941 sayılı Çek Kanununun 5 inci maddesinde tanımlanan 
ve 30/4/2021 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm 
olanların cezalarının infazı, Kanun’un bu maddesinin yürürlüğe 
girdiği tarih (28/07/2021) itibariyle durdurulmuştur. Daha önce 
de 7226 sayılı Kanun’la 24/03/2020 tarihine kadar işlenen 
suçlar açısından benzer bir düzenleme yapılmıştı. 
 
Bilindiği üzere, Çek Kanununun 5 inci maddesine göre üzerinde 
yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi 
içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi 
yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti 
üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli 
para cezasına hükmolunur. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve 
çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. 
Çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü 
olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi 
olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle 
görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme 
yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya 
kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla 
yükümlüdür. Belirtilen suç nedeniyle, ön ödeme, uzlaşma ve 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler 
uygulanmaz. Verilen adli para cezalarının ödenmemesi 
durumunda, bu ceza doğrudan hapis cezasına çevrilir. 
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BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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7333 sayılı Kanunla 30/4/2021 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların 
cezalarının infazı durdurulacağı ve hükümlünün 30/6/2022 tarihine kadar çek 
bedelinin 28/07/2021 tarihi itibarıyla ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya 
ödemek zorunda olduğu düzenlenmiştir. 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.  
 
7333 sayılı Kanunla düzenlenen hükümler, 30/4/2021 tarihine kadar işlenmiş ve 
yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda 
birinin 30/6/2022 tarihine kadar ve düzenlemede belirtilen taksitlerin süreleri içinde 
alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabilir. 
 
Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez. 
 
Verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. Mahkemece bu 
madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilir. 
 
İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında adlî 
kontrol tedbirine karar verilebilir. 
 
Verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. İtirazın incelenmesinde İcra ve 
İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü 
uygulanır. 
 
Kanunla getirilen düzenleme hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir. 
 
Saygılarımızla, 
 


