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SİRKÜLER NO: 2020/25 

 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

 
 

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA 

24.03.2020 Tarihine Kadar Çek Kanununa Muhalefet Nedeniyle İşlenen Suçlarda Tahliye 

26 Mart 2020 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 Sayılı Kanun’un 49. 

maddesi hükmü ile 5941 Sayılı Çek Kanunu’nda bazı değişiklik yapılmış ve Çek Kanunu sebebiyle 

mahkumiyeti bulunanlar için şartlı bir infaz affı getirilmiştir. Buna göre Çek Kanunu’nun 5. maddesinde 

yer alan ve 24.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı 

durdurulmuştur. Bu kişiler ceza infaz kurumlarından tahliye edilecek ancak tahliye tarihinden itibaren en 

geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini, bakiyesini ise “üç aylık sürenin 

bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle” ödeyecektir. Ödemenin bu plana bağlı olarak 

gerçekleştirilmesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan 

kaldırılmasına karar verilecektir. 

Eğer mahkum tahliye tarihinden itibaren 3 ay içinde onda birlik peşinatı ödemez veya sonraki 

taksitlerden ikisini geciktirirse alacaklının şikayeti üzerine cezanın infazına devam edilecektir. Çek 

Kanunu’na eklenen bu geçici madde ile mahkumlar için infazın durdurulduğu süreler boyunca ceza 

zamanaşımı da durdurulmuştur.  

 Sokağa Çıkma Yasağı Nedeniyle Çekin Tahsile Verilememesi 

Öte yandan Türk Ticaret Kanunu’nun 796. maddesi uyarınca çeklerin düzenlenme tarihinden 

itibaren başlayan ibraz süreleri de aynı Kanun’la 13 Mart 2020 gününden (bu tarih dahil) 30 Nisan 

2020’ye kadar durdurulmuş olup, süreler 1 Mayıs 2020 günü kaldıkları yerden işlemeye devam edecektir. 

Normal şartlarda bir çek için ibraz süreleri, eğer çek düzenlendiği yerde ödenecekse 10 gün; düzenlendiği 

yerden başka bir yerde ödenecekse 1 aydır. Sürelerin durduğu 13 Mart günü eğer çek ibraz süresinin 

bitimine 15 günden daha az kalmış ise, 1 Mayıs 2020’den itibaren 15 gün içerisinde ibrazın yapılması 

gerekmektedir.  

 7226 Sayılı Kanun’dan önce 21 Mart 2020 günü itibariyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 

kimseler için sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olmakla birlikte, bu kişilerin ibraz yükümlülükleri de 

devam etmekteydi.  Bu kimseler, Türk Ticaret Kanunu’nun 811/2 hükmü gereğince mücbir sebep 

durumuna düştüklerinden, mücbir sebebi gecikmeksizin kendi cirantasına ihbar etmekle ve bu ihbarı çeke 

veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla yükümlüydüler. Burada bahsi 
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geçen ihbar için 723. maddedeki noterle ihbar şartı geçerli olduğundan, bu durumda bulunan bir 

vatandaşın noteri ikametgahına çağırması veya ilgili ihtarı göndermek üzere bir avukata vekalet vermesi 

gerekmekteydi. İbraz sürelerinin uzatılmasıyla bu yükümlülük ortadan kalkmış durumdadır. 

Son olarak, yine 7226 sayılı Kanun’la 22 Mart 2020 gününden 30 Nisan 2020 gününe kadar 

nafaka hariç tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuş ve yeni icra takiplerinin bu süre zarfında başlatılması 

da yasaklanmıştır. Bu nedenle karşılıksız çıkan çekler bakımından icra takibi yapmak da şu an için 

mümkün değildir. Ancak, Çek Kanunu kapsamında cezai işlem yapılması için şikayette bulunmak halen 

mümkündür. Suç tarihine bağlı olarak bu kişiler ya yukarıda belirttiğimiz ödeme modeline bağlı olacak, 

ya da geçici düzenleme öncesi hükümler kapsamında hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktır. 

Saygılarımızla. 

           

      Kanıt YMM A.Ş. 

       Av. Önder Kutay ŞEKER 


