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KARŞILIKSIZ ÇEKTEN CEZA KARŞILIĞINA
2012 yılında suç olmaktan çıkarılmasına rağmen, 2016 yılında 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla beraber; çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına 
sebebiyet verilmesi ya da yaygın kullanılan hâliyle “karşılıksız çek” meselesi yeniden ceza sorumluluğunu gerektiren 
durumlardan biri olarak kabul edilmiştir. Yapılan değişiklikle; piyasalarda nakdî ödeme aracı olarak kabul edilen ve 
yaygınlaşan çeke güvenin artması, çek hamillerinin korunması ve çeklerin karşılıksız bırakılmasının engellenmesi 
amaçlanmıştır. Ancak bu amaçlara ulaşılması için öngörülen icra-ceza prosedürünün bilinmesi ve doğru işletilmesi 
hem mağduriyetinin giderilmesini isteyen alacaklılar hem de kanunun aradığı şartlar gerçekleşmemesine karşın sanık 
olarak yargılananlar açısından oldukça büyük önem arz etmektedir.    
 
KEŞİDE EDEN Mİ, KARŞILIKSIZ BIRAKAN MI YOKSA HER İKİSİ DE Mİ? 
KARŞILIKSIZ ÇEKTE FAİLLİK MESELESİ 
Düzenleme ile ilgili olarak gerek tacirler arasında gerekse kamuoyunda en çok karıştırılan hususların başında 
karşılıksız çek sebebiyle tüzel kişilerde ceza sorumluluğunun kime ait olacağı meselesi gelmektedir. Bunun en 
önemli sebebi ise yukarıda değinildiği üzere suçun yaygın olarak karşılıksız çek düzenleme suçu olarak bilinmesi 
ve bu nedenle karşılıksız çek keşide etmenin suç sayıldığı düşüncesidir. Oysaki 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun 5. 
maddesinin 1. fıkrasında ceza sorumluluğunun açıkça “çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet 
veren kişi hakkında” olacağı öngörülmüştür. Bu sebeple belirtmek gerekir ki bir çekin karşılıksız çıkması hâlinde ceza 
sorumluluğu, o çekin karşılığını bulundurmakla yükümlü kimse olup, bu kimse aynı kanunun 6. maddesine göre çek 
hesabı sahibi olarak belirlenmiştir. Yine aynı maddeye göre 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.

Bu husus özellikle ticari hayatta çekin vadeli biçimde kullanıldığı durumlarda önem kazanmaktadır. Buna göre çekin 
keşide edildiği tarihle, ödeme günündeki çek hesabı sahibinin farklı kişiler olması hâlinde keşide tarihinde çeki 
imzalayan değil, ödeme günü olarak belirlenen zamanda çekin karşılığını bulundurmayan kimsenin ceza sorumluluğu 
gündeme gelecektir. Ancak keşide tarihinde karşılığının olmayacağını bildiği hâlde kendisinin ya da başkasının 
yararına olarak çek keşide eden kimsenin fiili dolandırıcılık suçu bakımından tartışılabilecektir.

ŞİKÂYET HAKKI, ŞİKÂYET SÜRESİ, GÖREVLİ MAHKEME, ŞİKÂYET 
DİLEKÇESİ, ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI, DURUŞMA : 
KARŞILIKSIZ ÇEKTE İCRA-CEZA PROSEDÜRÜ
Kanunun 5. maddesi uyarınca karşılıksız bırakma eylemini gerçekleştiren kişinin hamilin şikâyeti üzerine 
cezalandırılması öngörülmektedir. Çek, aksi senet metninden anlaşılmadıkça emre yazılı bir kambiyo senedidir. Bu 
sebeple çekte yetkili hamil tespit edilirken ciro silsilesinin kontrolü önem arz etmektedir. Şikâyetçinin yetkili hamil 
olmadığı hallerde şikâyet reddedilmektedir. Bununla beraber son Yargıtay kararları ışığında artık cirantaların da yetkili 
hamil olarak şikâyet gerçekleştirebilmesinin önü açılmıştır.  
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Bu suçta şikâyet süresi İcra ve İflas Kanunu’na (İİK) yapılan atıf sebebiyle, İİK md. 347 uyarınca fiilin öğrenildiği 
tarihten itibaren üç ay ve her halükârda 1 yıl olarak belirlenmiştir. Suçtan dolayı açılan davaların İcra Mahkemelerinde 
görüleceği ve İİK’da düzenlenen icra ceza prosedürüne ilişkin hükümlerin bu suç açısından da uygulama alanı 
bulacağı düzenlenmiştir. Buna göre karşılıksız çek şikâyetlerinin icra ceza mahkemelerinde yapılması ve buradaki 
yargılama usullerine sıkı sıkıya uyulması gerekmektedir. Özellikle bu prosedürde soruşturma aşamasının olmaması 
ve şikâyet dilekçesinin iddianame niteliğinde olması sebebiyle şikâyet dilekçesinde hatalar yapılması hâlinde şikâyetin 
reddedilmesi ya da hatalı şikâyetlerle yargılama yapılması tehlikeleri mevcuttur. Bu sebeple suç açısından şikâyet 
dilekçesinin hazırlanması ve kontrolü oldukça önem taşımaktadır.

Yargılama sırasında koruma tedbiri olarak çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide 
edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret 
siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı talep edilebileceği gibi 
mahkeme bu hususa re’sen de karar verebilir. Ancak bu karara itiraz hakkı da mevcuttur. 

Bu prosedürde önemli diğer bir husus da duruşmadır. Zira şikâyetçinin kendisi ya da vekilinin geçerli bir mazeret 
olmaksızın duruşmaya katılmaması hâlinde şikâyet hakkı düşeceği gibi, sanık bakımından da duruşmaya 
gelmemesine karşın gerekli usuli işlemler yapılması kaydıyla gıyabında karar verilebilmesi mümkün olmaktadır. 
Bu nedenle karşılıksız çeke ilişkin icra ceza yargılamasında her iki taraf bakımından duruşmaya katılım ya da vekil 
aracılığıyla temsil oldukça önem arz etmektedir.

KONKORDATODA KARŞILIKSIZ ÇEK
Suç bakımından gündeme gelebilecek diğer bir husus da çek borçlusunun konkordato ilan etmesi ve bu süreçte 
çekin karşılıksız kalmasıdır. İİK’ya göre borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi 
altında bulunan borçluya bu durumdan kurtulmak için konkordato talep imkânı tanınmıştır. Geçici mühletin ilanıyla 
başlayan süreçte konkordato talep eden hakkında kamu alacaklarına istinaden yapılanlar da dâhil olmak üzere hiçbir 
takip yapılamaz, yapılan takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile 
kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Bu durumda konkordato ilan edenin bu süreçte borçlarını 
ödememesi kanunen tanınan bir haktan kaynaklanmakta ve önceden ilan edilmektedir. Dolayısıyla konkordatodan 
önce düzenlenmiş olup da geçici mühlet tarihinden sonra ödenmesi gereken çeklerin karşılığının bulunmaması 
kanun gereği olacağından (hukuka uygunluk sebebi) bu durumda çekle ilgili olarak karşılıksız bırakma suçu gündeme 
gelmeyecektir. Ancak belirtmek gerekir ki mühlet içerisinde çek keşide edilmesi imkânı mevcut olup, yine bu mühlet 
içinde çekin karşılıksız bırakılması hâlinde ise suçun oluşacağında tereddüt bulunmamaktadır.
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HAPİS CEZASI RİSKİ VE ETKİN PİŞMANLIK ŞANSI
Çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir 
çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunmaktadır. Ancak, hükmedilecek adli para 
cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacaktır. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek 
hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına 
hükmetmektedir. Suça ilişkin yaptırım kısmında dikkat çeken diğer bir özellik ise bu suç nedeniyle ön ödeme, uzlaşma 
ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin uygulama alanı bulamamasıdır. Ancak suç açısından 
en çok öne çıkan özellik ise verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda bu cezanın kamuya yararlı bir 
işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrileceğidir. Suç açısından caydırıcılığı sağlayan 
ve kamuoyunun da dikkatini en çok çeken durumun suçun hapis cezası yaptırımına kadar bir sürece sebebiyet 
verecek olmasıdır. Bu ciddi yaptırıma karşın suç açısından çeşitli aşamalarda etkin pişmanlık düzenlemelerinden 
yararlanılması da mümkündür. 

Buna göre; karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz 
tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile 
birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında, 

•  Yargılama aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine, 
•  Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan     
  kaldırılmasına, karar verilir. 
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Av. Duygu Ercan
duygu.ercan@gokce.av.tr

Av. Dr. Erkan Sarıtaş
erkan.sarıtas.@gokce.av.tr

Av. Hazal Algan
hazal.algan@gokce.av.tr

Av. Ozan Can Özbalçık
ozan.can.ozbalcık@gokce.av.tr

Editörler:

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak 
girişim işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, 
medya, telekom ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari 
alacak takipleri, gayrimenkul, ticari ve ceza dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede 
hukuki hizmetler sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve 
uzmanlığımız hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33
OBJECTION! yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. OBJECTION!’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi 
bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. OBJECTION! Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam 
olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


