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KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3-HAMİLİNE YAZILI SENETLER 

Senedin metninden veya 

şeklinden, hamil kim ise o 

kişinin hak sahibi sayılacağı 

anlaşılan kıymetli evraklardır. 

Bir senet üzerine “HAMİLİNE” 

ibaresi konulması senedi 

hamiline yapar.  Belli bir 

kimse yada nama ödeyiniz 

ibaresi yoktur. 
Hamiline düzenlenebilecek 

senetler 

• Çek 

• İpotekli borç senedi 

• İrat senedi 

• Tahvil 

• İntifa senetleri 

• Konişmento  

• Hisse senetleri 

• Banka bonosu 

• Yatırım fonu 

• Katılma belgesi 

• Faiz ve kar payı 

(temettü)kuponları yalnızca 

hamiline düzenlenebilir. 

Hamiline düzenlenemeyecek 

senetler 

• Poliçe 

• Bono 

• Makbuz senedi 

• Varant 

• Nakliye senedi 

 

KIYMETLİ EVRAK 
1- Kıymetli evrak bir 

senettir. 
2- Hak ve senet birbirine 

sıkı sıkıya bağlıdır. 
3- Senette yer alan hak 

özel hukuk alanına giren 
ve parasal değeri olan 
bir hak olmalıdır. 

4- Kıymetli evrak bir 
borcun ikrarını içeren 
nitelikli bir borç 
senedidir. 

Borçlunun uyması gereken 
şartlar 
1- Senet ödenince geri 

alınmalıdır 
2- Senet vadesi gelmeden 

ödenmemelidir 
3- Borçlu borcunu hileli 

veya ağır kusurlu 
davranmadan 
ödemelidir 

4- Senedin şeklinden hak 
sahibi görünen kişiye 
ödeme yapmalıdır. 

5- Bu şartlara uymazsa 
borçlu mükerrer ödeme 
ile karşılaşabilir. 

 
KIYMETLİ EVRAK TASNİFLERİ 
•Emtia senetleri: Bir eşyanın 
varlığını gösteren senetler    
(Makbuz senedi, varant, 
konişmento, taşıma senedi) 
•Menkul kıymetler: Uzun 
vadeli yatırım araçları. (Hisse 
senetleri, intifa senetleri, 
tahvil) 
•Kambiyo senetleri: Havale, 
ödeme ve tedavül özellikleri 
gösteren alacak senetleridir. 
(Poliçe, bono, çek) 

HAKKIN TÜRÜNE GÖRE 
SENETLER 
 
Alacak senetleri: 
Kambiyo senetleri, tahvil, 
emre yazılı havale, emre 
yazılı ödeme vaadi. 
Pay (hisse) senetleri: 
Hisse senedi, ilmühaber  
Eşya hukuku senetleri: 
ipotekli borç senedi, irat 
senedi 
Emtia senetleri: Makbuz 
senetleri, varant, 
konişmento, taşıma 
senedi,  
Katılma senetleri: İntifa 
senetleri, kara iştiraklı 
tahvil, gelir ortaklığı 
senetleri  
Ortaklık senetleri: 
pay/hisse senetleri (AŞ ve 
Paylı kom Şirket 
çıkarabilir) 
Kıymetli evrakın ihracı 
bakımından  
1- Seri halinde çıkarılan 
kıymetli evrak: bu 
kıymetli evraklar seri 
halde çıkarılırlar. 
Mahiyeti itibarı ile 
menkul kıymet niteliği 
vardır.  (pay senetleri, 
tahviller) 
2- Tek tek çıkarılan 
kıymetli evrak: Poliçe, 
bono, çek 
 
 

DÜZENLENMELERİNE SEBEP OLAN HUKUKİ MUAMELE 
İLE İLGİSİNE GÖRE 
Bu tür evraklar 2 ye ayrılır bunlar  
1- İLLİ (BAĞLI) KIYMETLİ EVRAK: Senedin 

düzenlenmesine sebep olan temeldeki hukuki 
ilişkinin geçersizliği senedi de geçersiz kılar. Kambiyo 
senetleri dışındaki pek çok senet bu şekildedir. 

2- İLLETTEN MÜCERRET (SOYUT) KIYMETLİ EVRAKLAR: 
Temel ilişkinin senet metninden anlaşılma imkânı 
yoktur. Bu nedenle temel ilişki geçersiz olsa da senet 
geçerliliğini devam ettirir. Kambiyo senetleri bu şekil 
senetlerdir.  

HAKKIN SENETTEN ÖNCE VAR OLUP OLMAMASINA 
GÖRE SENETLER 
1- Kurucu nitelikteki (ihdasi) kıymetli evrak: Hakkın 

doğması için senedin düzenlenmesi gerekir. ÖR: 
Kambiyo senetleri 

2- Bildirici nitelikteki kıymetli evrak: Hakkın doğması 
için senedin düzenlenmesi zorunlu değildir. 
(ilmühaber ve hisse senetleri) 

KAMU GÜVENİNE SAHİP OLUP OLMADIĞI BAKIMINDAN 
1- Kamu güvenine sahip kıymetli evrak: Bu kıymetli 
evrakta devralan senetteki hakların içeriği bakımından 
korunmuştur. Devreden yetkili olmasa bile devralanın 
kazanımı kanunen geçerli sayılır. Temel borç ilişkisinden 
doğan kişisel def’iler iyi niyetli üçüncü Kişilere karşı ileri 
sürülemez.  
ÖRNEK: Hamiline yazılı senetler emre yazılı senetler ve 
emtia senetleri 
2- Kamu güvenine sahip olmayan kıymetli evrak: 
Devralanın senet metnine olan inancı ve iyi niyeti 
korunmaz. ÖRNEK: Nama yazılı çekler, nama yazılı 
poliçeler 
Dikkat: Emre ve hamiline yazılı senetler kamu güvenine 
sahip senetlerken, nama yazılı senetler kamu güvenine 
sahip değildir. Emre ve hamiline yazılı senedi elinde 
bulunduran kimsenin devretme yetkisine sahip olmasa 
bile iyiniyetli devralanın kazanımları korunur. 
          Nama yazılı senetlerde senedin hamili yetkisi 
olmadan senedi devrederse devralan iyi niyetli dahi olsa 
kazanımları korunmaz. 

HAK SAHİBİNİN TESPİT ŞEKLİNE GÖRE 
(DEVİR ŞEKLİNE GÖRE) SENETLER 
a- Nama yazılı senetler 
b- Emre yazılı senetler 
c- Hamiline yazılı seneler 
1- NAMA YAZILI SENETLER 
Belirli bir kişinin adına veya namına 
yazılı olup onun emrine kaydını 
içermeyen ve kanunen de emre yazılı 
senetlerden sayılmayan kıymetli 
evraklar nama yazılı senetlerdir. Kamu 
güvenine haiz değildir. Alacağın 
temliki (senede veya alonja yazılı) ve 
teslim ile devir yapılır. 

Nama yazılı senetlerde def’iler 
Borçlu temliki (devri) öğrendiği anda, 

temlik edene karşı sahip olduğu bütün 

def’i ve itirazları 3. kişiye karşı da ileri 

sürebilir. Buna takas, yanılma, 

aldatma, korkutma, aşırı 

yararlanma halleri de girer. Kural 

olarak o sözleşmenin tarafları ileri 

sürebilirken istisnası bilerek 

borçlunun aleyhine hareket 

etmektir. 
2-EMRE YAZILI SENETLER 

Emre yazılı olan veya kanunen emre 

yazılı sayılan kıymetli evraklardır. Yani 

senet bir kişinin ismini taşımalı. 

Bununla birlikte ya “EMRİNE” kaydını 

taşımalı ya da emre kaydını taşımasa 

bile kanunen emre yazılı senetlerden 

birisi olmalı. 

Senedi düzenleyen keşideci senet 
emre yazılı olmasa bile “emrine” 
kaydını koyarak senedi emre yazılı 
hale getirebilir. NOT: Kambiyo 
senetleri (Poliçe-Bono-Çek) kanunen 
emre yazılı senetlerdir. 
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ADİ SENET VE KIYMETLİ EVRAKIN KARŞILAŞTIRILMASI        KIYMETLİ EVRAKTA DEVİR ŞEKİLLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIYMETLİ EVRAK ADİ SENET 

 Senetteki, hak alacak mülkiyet, 
hisse olabilir 

 Senetteki hak devredilebilir 

 Borçlu senedin taraflarından biridir 

 Sıkı şekil şartları vardır, uyulmaması 
geçersizlik sonucunu doğurur 

 Hak ve senet iç içedir 

 Bazıları resmi evrak niteliğindedir 

 Kısmi ödeme reddedilemez 

 Şarta bağlanamaz 

 Senetteki hak bir 
yükümlülüktür 

 İki taraf da borçlu olabilir 

 Şekil şartları sıkı değildir 

 Senet hakkı ispat etmeye 
yarar 

 Resmi nitelik taşımaz 

 Kısmi ödeme reddedilebilir 

 Şarta bağlanabilir 

NOT: Ciro mümkün ise EMRE YAZILI senettir. 

Ciro mümkün değilse NAMA YAZILI senet olur. 

Dikkat: Borçlu senedin hamilini (gerçek alacaklısını) araştırmak zorundadır. 

Senedi elinde bulunduranın hak talep etmesi için senedi ibraz etmesi gerekir. 

Meşru hamil (gerçek alacaklı) olduğunu ispat edemeyen kişiye ödemede bulunan 

borçlu borcundan kurtulmuş olmaz. 

 

CİRO 
Emre yazılı senetler bu şekilde devredilir (ciro+teslim) 
1- Senedin arkasına “…… ‘a ödeyiniz yazılması ve 

imzalanması yeterlidir. 
2- Kamu güvenine haizdir 
3- İbraz süresi boyunca istenildiği kadar ciro ile 

devredilebilir 
4- Def’iler ileri sürülemez( senedi iktisap eden kişi bilerek 

borçlunun aleyhine hareket ederse defiler mümkündür) 

 

           ALACAĞIN TEMLİKİ (devri) 
1- Nama yazılı senetler alacağın 

temliki+teslim şekilde devredilir  
2- Bir devir beyanı ile yazılı olarak yapılır 
3- Bu yöntemle yapılan devirlerde kamu 

güveni olmaz. Devralan tüm defileri 
bilerek devralır. 

4- Tüm def’ilere açıktır 
5- Borcun neden kaynaklandığı bellidir. 

 

Dikkat: Senedi düzenleyen keşideci senette alacaklı olarak belirttiği lehtarın isminin yanına VEYA 
HAMİLİNE ibaresi eklerse kendisini meşru hamili araştırma yükümlülüğünden kurtarmış olur. Bu 
şekilde senedi elinde bulunduranın kimliğini tespit etmeksizin borcunu ödemekle borcundan 
kurtulmuş olur 
Dikkat: Bu kayıt POLİÇE ve BONO üzerine konulmuş ise senet EKSİK (TOPAL) NAMA YAZILI SENET 
haline gelir bu kayıt ÇEK üzerine konulmuş ise senet hamiline yazılı hale gelmiş olur. 
Dikkat: Nama yazılı senetler ALACAĞIN TEMLİKİ (yazılı olarak) yolu ile devredildiği için borçlu 
devredene karşı sahip olduğu bütün def ’ileri senedi elinde bulunduran herkese karşı ileri sürebilir. 
Bu defiler mutlak niteliktedir. 
Dikkat: Emre yazılı senetler CİRO+TESLİM yöntemi ile devredilir. Ciro ve teslim sonucunda alacak 
hakkı senedi elinde bulundurana geçer. Bu kişiye CİRANTA denir. Ciranta isterse senedi başkasına 
ciro ile devredebilir. Borçlu da düzgün bir ciro silsilesi sonucunda senedi elinde bulunduran meşru 
hamile ödeyerek borçtan kurtulur. Emre yazılı senetler ibraz süresi içinde istenildiği kadar 
devredilebilir. 
Dikkat: hamiline yazılı senetler en kolay ve hızlı devredilebilen senetlerdir. Sadece TESLİM ile 
devredilebilir. Yani ciro ve alacağın temliki gibi bir devir beyanına ihtiyaç toktur. Senedi elinde 
bulunduran ibraz suretiyle hak talebinde bulunabilir ve borçlunun senet metninden gerçek hamili 
anlaması veya araştırması mümkün değildir. Borçlu senedi ibraz eden kişi hakkında daha önceden 
mahkeme kararı ile ödeme yasağı konulmamışsa veya hile veya ağır kusur yoksa ödeme yapmalıdır. 
NOT: Senetler açıkça emre yazılı oldukları takdirde ciro ile devredilebilir. 

Menfi emre kaydı  
Yeni TTK da emre yazılı senetlerde ciroyu yasaklayan kayıtlara menfi 
(olumsuz) emre kaydı denir. Bu durumda emre yazılı senet nama yazılı 
senede dönüşür. 
“ Ciro edilemez” “ ciro mümkün değildir” “devredilemez “ “emre değildir”  
gibi kayıtlar menfi emre kayıtlarıdır 
 
EKSİK NAMA YAZILI SENETLER (TOPAL NAMA YAZILI SENETLER) 

Nama yazılı senet içinde senet bedelini her hamile ödemek hakkı saklı 

tutulmuş ise senet eksik nama yazılı senet olur. Bu senetle borçlu senedi 

getiren hamile ödeme yapmakla borcundan kurtulmuş olur. Ancak borçlu 

isterse alacaklılık sıfatının ispatını isteyebilir. 

NOT:  Bu hüküm ÇEK için uygulanmaz. Çek eksik nama yazılı 
düzenlenmez. 
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KIYMETLİ EVRAKTA YAPILABİECEK İŞLEMLER VE DEFİLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Kişisel (şahsi) defiler 
Borçlunun belli bir alacaklıyla arasındaki özel 
ilişkiden doğan def’ilerdir. Kural olarak 
sadece ilişkinin tarafları arasında ileri 
sürülebilir. 
a)Temeldeki borç ilişkisinden doğan def’iler 
b)Takas def’i 
c)Ayıp def’i 
d)Yanılma 
e)Aldatma 
f)Korkutma 
g)Aşırı yararlanma (gabin) 
h)Vadenin uzatıldığı def’i 
i)Muvazaa  
Hamiline yazılı senetlerde def’iler 
Kural olarak emre yazılı senetlerdeki def 
’ilerle aynıdır. Ancak hamiline yazılı senedin 
borçlusu, senedin kendi rızası olmaksızın 
tedavüle çıkarıldığı yolunda bir def’i ileri 
sürülmez (Yargıtay’a göre bu halde de 
senedi kazanan iyiniyetli olması gerekir aksi 
halde borçlu bu def ’iyi ileri sürebilir) 
Hamiline yazılı senetlerde def’iler emre 
yazılı senetlerdeki gibidir. Tüm defilere 
kapalıdır. (istisnalar hariç) 
 

KIYMETLİ EVRAKTA DEF’İLER 
A- Mutlak def’iler (şeklen anlaşılabilen ) 
Senet üzerindeki her ilgili (borçlu sıfatına sahip her 
ilgili) kendisine alacak talebiyle başvuran her ilgiliye 
karşı ileri sürebilir. 
•Senedin zorunlu unsurlarındaki eksiklik 
•Senedin zamanaşımına uğramış olması 
•Ciro zincirindeki kopukluk 
•Vadenin gelmediği gibi def’iler 
B- Senetteki taahhüdün hükümsüzlüğüne ilişkin 
defiler (senedin hükümsüzlüğü) Soru çıktı 
a)Sahte imza 
b)İmza sahibinin ehliyetsizliği 
c)Yetkisiz temsil 
d)İmzanın cebir altında (zorla) atılmış olması  
Sadece 4 madde. 
Dikkat: Kimin nezdinde gerçekleşiyor ise sadece o 
kişi kendisine başvuranlara karşı ileri sürebilir. O 
senet ilgilisi dışında kimse ileri süremez. 
İmzaların bağımsızlığı (istiklali) ilkesi: Kambiyo 
senetlerinde her taahhüt ve her imza birbirinden 
bağımsızdır. Bu nedenle bir imzanın sahteliği 
geçersizliği diğer imzaları bağlamaz. 

KIYMETLİ EVRAKTA TÜR DEĞİŞTİRME 
Nama emre veya hamiline yazılı bir 
senedin tedavüle çıktıktan sonra kendi 
türünden çıkarılıp diğer bir türe 
çevrilmesidir.2 şekilde gerçekleşebilir. 
1-Kanuni tahvil: Senedin türünün kanun 
gereği değişmesidir. Örnek: Kambiyo 
senetlerinde ödememe protestosundan 
veya protesto için ön görülen ödeme 
gününü takip eden 2 iş günü içerisinde 
protesto çekme süresinin dolmasından 
sonra yapılan ciro gecikmiş ciro olarak 
adlandırılır. Gecikmiş ciro ise alacağın 
temliki hükümlerine tabiidir. Yani emre 
yazılı bir senet nama yazılı senede 
kanunen dönüşmüş olur. 
 
2-İradi tahvil: Senet hamilin talebi üzerine 
tür değiştirir.  
•Nama veya emre yazılı senet ancak 
kendisine hak verdiği ve borç yüklediği 
tüm kişilerin senet üzerine yazılı onay 
vermeleriyle hamile yazılı senede 
dönüşebilir. Bir kişinin onay vermemesi 
dahi tür değişimini engeller. 
•Hamile yazılı senedin nama veya emre 
yazılı hale gelmesi için de aynı kural 
geçerlidir. Ancak hak ve borç sahibi 
kişilerden itiraz eden olursa tahvil sadece 
onay verenler bakımından hüküm ve 
sonuç doğurur. 



Serdar IŞIK 
 

4 
 

KITMETLİ EVRAKLARIN ZİYAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIYMETLİ EVRAKIN 
KAYBEDİLMESİ (ZİYAI) VE İPTALİ 
Mahkeme kararı ile iptal 
edilebilir. Kıymetli evrakın zıyaı 
halinde senedi mahkeme kararı 
ile iptal ettiren kimse senet 
muaccelse alacağını tahsil etme, 
değilse iptal edilen senet yerine 
yenisinin düzenlenmesini isteme 
hakkına sahiptir. 
İptal davasında yetkili mahkeme 
nama ve hamiline yazılı 
senetlerde borçlunun yerleşim 
yerindeki,  
Emre yazılı senetlerde ise 
ödeme yeri veya hamilin 
(ALACAKLININ) yerleşim 
yerindeki ASLİYE TİCARET 
MAHKEMESİDİR 
 

EMRE YAZILI SENETLERİN İPTALİ 
•Poliçenin iptaline ilişkin 
hükümler uygulanır. Kambiyo 
senetleri emre yazılı senetler gibi 
iptal edilir. 
NOT: İptal davasından önce 
mahkemeden ÖDEME YASAĞI 
KARARI istemek mümkündür 
•Yetkili mahkeme, ödeme yeri 
veya hamilin yerleşim yerindeki 
mahkemedir. Mahkeme davacının 
açıklamalarını inandırıcı bulması 
gerekir. Bulursa bir İLAN yapar. 
İlan ticaret sicili gazetesinde en az 
3 ay en çok 1 yıllık süre verilerek 3 
kez yapılır. Süre vadesi geçmiş 
senetlerde 1. İlan gününden, 
vadesi gelmiş senetlerde ise 
vadenin gelmesinden itibaren 
işlemeye başlar. 
•Poliçe mahkemeye getirilirse 
İADE davası (TMK daki menkul 
davası) açılması için sahibine 
uygun bir süre verir. Dava 
açılmazsa mahkeme ÖDEME 
YASAĞI KARARINI KALDIRIR.  
•Süre içinde poliçe mahkemeye 
getirilmezse SENEDİN İPTALİNE 
İLİŞKİN KARAR VERİLİR. 
•Bu davanın başarı ile 
sonuçlanması için senedi elinde 
tutan kişinin kötü niyetli veya 
senedi iktisap ederken ağır 
kusurlu olması gerekir. 

HAMİLİNE YAZILI SENETLERİN İPTALİ 
•Senedin zilyedinin iddialarının 
mahkemece ciddi bulunması halinde 
emre yazılı senetlerden farklı olarak 
İPTAL DAVASI AÇILDIKTAN SONRA 
ÖDEME YASAĞI KARARI çıkarılabilir, 
dava açılmadan bu yasak kararı 
çıkarılamaz. İlan ise en az 6 ay süre 
verilerek 3 kez yapılır. 
•Yetkili mahkeme, borçlunun 
yerleşim yeri veya pay senetleri 
hakkında AŞ’lerin merkezinin 
bulunduğu yer mahkemesidir. 
•Senet ilanlar sonunda iade 
edilmezse iptaline karar verirler. 
Karar derhal ticaret sicil gazetesinde 
yayınlanır. 
 
NAMA YAZILI SENETLERİN İPTALİ 
•Aksi hüküm olmadıkça hamiline 
yazılı senetlerdeki gibidir.  
•Nama yazılı senetlerde borçlu 
senette ilanların sayısını azaltmak 
veya süreleri kısaltmak suretiyle iptal 
için daha basit bir usul öngörebilir. 
 
İstisna: Ancak nama yazılı kambiyo 
senetleri emre yazılı senetlerin iptali 
hükümlerine tabidir. 
 

İPTAL DAVASININ ŞARTLARI VE SONUÇLARI 
•Senedin zayi olması (Senet irade dışı 
nedenlerle çalınmalı, kaybolmalı, yanmalı, 
tahrif olmalı vs.) 
•Kaybedilen senedin ele geçirilmesinin 
imkânsız olması gerekir. Zira senedin kimin 
elinde olduğu biliniyor ise İSTİRDAT (geri 
alma) DAVASI açılır. 
•Senede bağlı hakkın senedin içinde halen 
mevcut olması (mündemiç hakkın varlığının 
devamı) gerekir. 
•Senedin zıyaı sırasında veya öğrenildiği anda 
kişinin senedin alacaklısı sıfatını taşıması 
gerekir. 
•İptal kararı üzerine hak sahibi, hakkını 
senetsiz olarak ileri sürebileceği gibi yeni bir 
senet düzenlenmesini de talep edebilir. 
•Şekil anlamında hak sahibini belirlemeye 
yarar. (iptal kararının maddi hukukta bir etkisi 
yoktur) senedin hükmünü yitirmesi söz 
konusu değildir. 
•İptal kararı senedin asli borçlusuna karşı 
kullanılabilir. Ama müracaat borçlularına karşı 
kullanılamaz. 
•Bu hüküm çeklerde kullanılamaz çünkü çekte 
asli borçlu yoktur.  
•Çekte iptal kararı ile protesto çekilip 
müracaat hakkı kullanılabilir. 
•Senedin iptalinin mümkün olması gerekir. 
Örneğin hamiline senet türlerinden birisi olan 
milli piyango senedinin iptali mümkün 
değildir. Banknot halinde çıkarılan ve 
görüldüğünde ödenecek hamiline yazılı 
senetlerin iptali mümkün değildir. 
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KAMBİYO SENETLERİ (POLİÇE-BONO-ÇEK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GENEL ÖZELLİKLERİ: 
•Hak ve senet birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. 
•Kanunen emre yazılı senetlerdendir 
•Sıkı şekil şartları vardır 
•Alacak hakkı taşır ve para ödenmesi borcunu 
(ikrarını) içerir (para senetleridir) 
•Senet üzerinde adı bulunan kişiler bakımından 
müteselsil borçluluk esastır. 
•Kurucu (ihdasi) nitelikte evraklardır 
•Mücerret (soyut) niteliktedir 
•Aranılacak borç içerir. Borçlar hukukundan 
farklı olarak alacaklı borçlunun ayağına gider 
(sebebini anlat) 
•İbraz senetleridir. (Sunulmadıkça karşılık bedel 
istenemez.) 
•İmzaların istiklali ilkesi vardır. Geçersiz imzalar 
diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. 
•Emre ve hamiline kambiyo senetleri kamu 
güvenine sahiptir 
•Uluslararası tedavül özellikleri gösterir 
(DİKKAT: Ulusal değil!!!) 
•Sınırlı sayıdadır poliçe - bono - çek. 
 

EHLİYET 

Kambiyo senedi taradı olabilmek için 

medeni kanun bağlamında tam fiil 

ehliyeti sahibi olmak gerekir. Ehliyet 

senedin lehtara teslim edildiği anda söz 

konusu olmalıdır. 

İMZA 

İmzalar mutlaka el ile atılmalıdır. El ile 

imza atamayanların temsilcileri ile 

atmaları mümkündür. Ancak il ile imza 

dışındaki hiçbir araçla imza atılamaz 

(mühür, baskı, matbu, vs.) Aksi halde 

senedi adi senet haline getirir. 

 

TEMSİL 

Borçlar kanunu hükümlerine göre temsil 

doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsil 

yetkisi sözleşme veya kanundan 

doğabilir. Temsilci senedi imzaladığında 

temsil olunan kişi borçlanmış sayılır. 

Dikkat: bir kimsenin temsilci sıfatıyla 

kambiyo taahhüdünde bulunabilmesi 

için ÖZEL YETKİ gerekir. Özel yetki 

kuralının tek istisnası TİCARİ 

TEMSİLCİDİR. Ticari temsilci bu işlemi 

genel yetkisi ile yapar. 

Yetkisiz temsilcinin senetten sorumlu 

olabilmesi için: 

•Kambiyo senedi düzenlemeye 

yetkisinin olmaması ya da yetkiyi aşması 

•Ayırt etme gücünün bulunması 

•Senedi imzalamış olması 

•Alacaklının iyiniyetli olması 

•Temsil olunanın sonradan onay 

vermemesi gerekir. 

NOT: Yetkisiz temsilci senet hamiline 

ödemede bulunursa ona halef olmaz. 
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POLİÇE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLİÇE 

Keşidecinin muhataba 

yönelik olarak poliçede 

gösterilen lehtara veya 

emrine, vadesi geldiğinde 

belirli bir meblağı ödeme 

emrini, kanuni şekil şartlarına 

uymak kaydıyla verdiği 

senettir. 

Hukuki açıdan: Nitelikli 

havale (ödenmesi için 3. 

Kişiye havale edilmektedir) 

Ekonomik açıdan: Kredi 

aracıdır (vade içerdiği için) 

NOT:  Üçlü ilişki varsa nitelikli 

havaledir, ikili ilişki varsa 

ödeme vaadidir. 

Poliçede keşideci ile muhatap 

arasındaki ilişkiye Provizyon 

(karşılık) ilişkisi, keşideci ile 

lehtar arasındaki ilişkiye 

bedel ilişkisi, muhatap ile 

lehtar arasındaki ilişkiye ise 

havale ilişkisi denir. 

 

 

ZORUNLU UNSURLARI 
•Poliçe kelimesi: 
•Belli bir bedelin kayıtsız şartsız havalesi: 

a) Poliçe belirli bir miktarın ödenmesi için 
düzenlenir.  

b) Poliçenin konusunu oluşturacak para Türk 
parası ya da yabancı bir para olabilir. Ödeme 
gününde aynen ödeme kaydı yok ise borçlunun 
seçimlik hakkı vardır. İstediği para cinsinden 
ödeyebilir. 

c) Poliçe tutarının kesin olması gerekir. “5000 tl 
ödeyiniz” gibi.  

+100$ ve 400 TL  
+100$ veya karşılığı Türk lirası 
-100$ veya 150 TL olmaz  
d) Kural olarak bedelin ödenmesi herhangi bir 

kayda bağlanmış ise bu durumda poliçe 
kıymetli evrak niteliğini kaybeder. 

e) Poliçeye yazılamayacak bir kayıt yazılmış ise 
poliçe geçerlidir ancak kayıt yazılmamış sayılır. 

f) Poliçedeki meblağ paradan olmalıdır. Para 
dışında hiçbir şey poliçenin konusunu 
oluşturamaz (2. Adet kamyon alınız! Eşya araç 
gereç vs. olamaz) 

g) Bedelin hem senet metninde yazı ile hem de 
metin dışında rakamla yazılması mümkündür. 

h) Bu ikisinde fark olması halinde;  
I. Biri rakam biri yazı ise yazı ile yazılan 

esas alınır. 
II. Her iki bedel de yazı ile yazılmış ise 

küçük olan bedel dikkate alınır 
III. Her iki bedel de rakam ile yazılmış ise 

yine küçük olan bedel dikkate alınır 
i) Ödeyiniz ibaresinin tek olması gerekir (ödeyiniz 

ya da hesabıma geçiriniz ibareleri poliçeyi 
geçersiz kılar) 

j) Bedele ilişkin kayıt-şart konulmuşsa poliçe 
geçersiz olur. 

k) Bedel dışındaki kayıtlar senedi geçersiz kılmaz 
yazılmamış sayılır. 

ZORUNLU UNSURLARI 
•Muhatabın adı soyadı 
a) Muhatapsız poliçe geçersiz sayılır. 
b) Muhatap gerçek kişi ise poliçede adı-soyadı, 

ticaret şirketi veya diğer bir tüzel kişi tacir ise 
ticaret unvanı veya kanuni ismi yazılır. 

c) Poliçede birden fazla kişi muhatap olarak 
gösterilebilir. (bu halde poliçenin her bir 
muhatap tarafından kabulü gerekir) 

d) Muhatap olmayan hayali veya uydurma bir 
kimsenin muhatap olarak gösterilmesi de 
mümkündür. Örnek: Süpermen, casper, ölmüş 
bir kişi vs.(bu durum imzaların bağımsızlığı 
ilkesi ereğince poliçenin geçersizliğini 
etkilemez. 

e) Keşideci kendisini muhatap olarak gösterebilir 
veya lehtarı da muhatap olarak gösterebilir. 

f) Keşideci asıl borçlu değildir (senet muhatap 
tarafından kabul edilmedikçe ortada borçlu 
yoktur) 

•Lehtarın adı-soyadı 
Lehine poliçe düzenlenen kişiye lehtar denir. 
Poliçede lehtarın isminin senet metninde 
gösterilmesi zorunludur. Lehtar gerçek veya tüzel 
kişi olabilir. Ancak adi şirket lehtar olarak 
gösterilemez. (tüzel kişiliği olmadığı için) senedin 
ilk hamili de ilk ciro edeni de lehtardır. 
•Keşide tarihi 
Yazılmaması halinde senet geçersiz olur. Keşide 
tarihi; gün ay yıl belirtilmek suretiyle yazılmalıdır. 
Vade bu tarihe göre belirlenecek. 
•Keşidecinin (düzenleyenin) imzası 
Poliçeyi imzalayan keşideci, bunun muhatap 
tarafından kabul edileceğini ve ödeneceğini garanti 
etmiş olur ve senedin ilk müracaat borçlusu haline 
gelmiştir. Keşidecinin imzası el yazısı ile atılır. 

ZORUNLU UNSURLARI 
•Ödeme yeri 
Ödeme yeri açıkça belirtilmemiş ise 
muhatabın adı-soyadının yanında 
bulunan yer ödeme yeri ve 
muhatabın yerleşim yeri olarak 
kabul edilir. Bu nedenle alternatifi 
olan zorunlu unsurdur. Ancak 
ödeme yeri hiç anlaşılmıyorsa senet 
kambiyo senedi niteliğini kaybeder. 

a) İkametgâhlı poliçe: Ödeme 
yeri farklı idari sınırlarda 
(farklı illerde) bir yer ise 
İkametgâhlı poliçe olur 

b) Adresli poliçe: Aynı idari 
sınırda (aynı il sınırları içinde 
yeri net belirlenmiş) bir yer 
ise adresli poliçe adını alır. 

•Keşide yeri 
Keşide yeri yazılmalıdır, 
yazılmamışsa keşidecinin ad-soyadı 
yanında yazan adres keşide yeri 
sayılır. O da yoksa poliçe kıymetli 
evrak özelliğini kaybeder. Yer, 
mümkün olmalıdır. İl, ilçe, gibi idari 
bir birim de olabilir. 
 
Dikkat: Ödeme yeri ve keşide yeri 
alternatif unsurlardır eğer yer 
belirtilmemişse keşideci ve lehtarın 
yanlarında yazan adres alternatif 
oluşturur. 
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 POLİÇEDE VADE  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Belirli bir günde 
ödenecek vade 

2-Keşide gününden belli bir 
süre sonra ödenecek vade 

3- Görüldüğünde ödenecek vade 4-Görüldükten belli bir süre 
sonra ödenecek vade 

 Vade gün ay yıl 
şeklinde kesin 
olarak belirtilir. Yıl 
yoksa keşide yılı 
vadeli yıl sayılır. 

 1.10. 2017 
 Ramazan ayının 2 

cuması gibi kesin 
gün belirten vadeler 

 Kabule arz vardır 
zamanı vadeye 
kadar 

 Vade varsa anapara 
faiz yazılmaz 
(yazılırsa geçersiz 
sayılır 

 Kabule arz vardır zamanı 
vadeye kadar 

 Vade varsa anapara faiz 
yazılmaz (yazılırsa 
geçersiz sayılır) 

 Gün olarak belirtilen 
türlerde süre, 
düzenlenme tarihinin 
ertesi günü başlar. 
Sürenin hesabında 
düzenlenme tarihi 
sayılmaz. 

 Gün olarak belirlenen 
vadelerde keşide günü 
süreye katılmaz. 

 5.1.2017 tarihinde 
keşide edilen senet vade 
5 ay ise 4.5 2017 tarihine 
kadar kabule arz 
edilmelidir 5.5.2017 
ödeme günüdür. 

 Kabule arz yoktur 
(soru)(sebebi ibraz edildiği 
anda ödenecek olması) 

 Senette vade günü 
yazılmamışsa görüldüğünde 
ödenecek vade sayılır. 

 Düzenlenme gününden 
itibaren 1 yıl içinde ödenmek 
üzere ibraz edilmesi gerekir. 

 Muhatap borcu ödemez ise 
bu tarihten itibaren temerrüt 
faizi başlar. 

 Düzenleyen bu 1 yılı ister 
uzatır ister kısaltır 

 Cirantalar sadece kısaltabilir. 
 Vade yoksa anapara faiz 

yazılır ama mutlaka oran 
belirtilir. Oran yoksa geçersiz 
olur. 

 Kabule arz kanun gereği 
zorunludur 

 Kabule arz 1 yıl içinde vade 
keşide tarihinden itibaren 1 
yıl. 

 Kabule arz 1 yıl içinde 
yapılmazsa hamil bütün 
müracaat hakkını kaybeder. 

 Muhatap kabul eder ve 
üzerine tarih atarsa süre bu 
tarihten itibaren başlar. 
Tarih atılmamışsa tarih 
protestosu çekilir ve 
protesto tarihi süre 
başlangıcı olur.  

 Vade yoksa anapara faiz 
yazılır ama mutlaka oran 
belirtilir. Oran yoksa geçersiz 
olur 

 Kabule arz süresini 
düzenleyen keşideci ister 
uzatır ister kısaltır ama 
cirantalar sadece kısaltabilir. 

 Gidilen gün ödeme günü 
değildir. 

 

Kabule Arzın Zorunlu Olduğu Haller Kabule Arzın Zorunlu Olmadığı Haller 

 Görüldüğünden belirli bir süre sonra 
ödenecek vadeli poliçeler 

 Düzenleyen veya cirantalar tarafından kabule 
arz mecburiyeti konulan poliçeler 

 Adresli ve yerleşim yerli poliçelerde kabule 
arz mecburiyeti 

 Görüldüğünde ödenecek vadeli poliçeler 

 Düzenleyenin kabule arzı yasakladığı poliçeler 

KABULE ARZIN ZORUNLU OLDUĞU HALLER 
Kabule arz kural olarak mecburi değildir. Ancak bunun iki 
istisnası vardır; 
1) Görüldüğünden Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek Vadeli 
Poliçeler: Bu tür vadeli poliçelerde kabule arzın zorunlu 
olmasının sebebi, poliçenin vadesinin kabulden itibaren 
işlemeye başlayacak olmasıdır. Görüldüğünden belirli süre 
sonra ödenecek vadeli poliçeler poliçeler düzenleme 
tarihinden itibaren 1 yıl içinde kabule arz edilmelidir. 
Düzenleyen bu süreyi uzatıp kısaltabilirken, cirantalar sadece 
kısaltabilir. Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek 
vadeli poliçelerde ise süresiz olarak kabule arz yasağı 
getirilemez. Yani belirli süre için kabule arz yasağı 
getirilebilir. 
2) Düzenleyen veya Cirantalar Tarafından Kabule Arz 
Mecburiyeti Konulan Poliçeler: Düzenleyenin getirdiği 
kabule arz mecburiyetine uymayan hamil tüm müracaat 
borçlularına karşı başvuru hakkını yitirirken, cirantanın 
getirdiği mecburiyete uymayan hamil sadece ilgili cirantaya 
ve avaliste başvuru hakkını yitirir. 
3) Adresli ve Yerleşim Yerli Poliçelerde Kabule Arz 
Mecburiyeti: Adresli ve yerleşim yerli poliçelerde ödeme 
yerinin tespit edilebilmesi için poliçenin kabule arzı 
zorunludur. Bu nedenle düzenleyen adresli ve yerleşim yerli 
poliçelerde kabule arzı süresiz olarak yasaklayamaz.  
Kabule Arzın Zorunlu Olmadığı Haller 
a) Görüldüğünde Ödenecek Vadeli Poliçeler: Görüldüğünde 
ödenecek vadeli poliçelerde kabule arz söz konusu değildir. 
Çünkü bu tür vadeli poliçeler görüldüğünde 
ödeneceklerinden kabul için değil ödenmesi için ibraz 
edilirler. 
b) Düzenleyenin Kabule Arzı Yasakladığı Poliçeler: Sadece 
düzenleyen bu yasağı getirebilir. Cirantalar kabule arz yasağı 
getiremez.  
NOT: 1 yıllık süre hak düşürücüdür. Hamil bu süreyi kaçırırsa                    
kimseye başvuramaz. Tüm müracaat hakkı biter. 
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POLİÇEDE YAPILACAK VE YAPILAMAYACAK KAYITLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AÇIK (BEYAZ) POLİÇE 
•Poliçenin imza dışındaki bütün zorunlu 
unsurları “bilerek” boş bırakılmışsa 
anlaşma ile senedin hamiline kabul için 
arz veya bedeli tahsil için vadede ibraz 
anına kadar doldurma yetkisi verilmiş 
sayılır. Bu poliçeye açık poliçe denir. 
Geçerlilik şartı yoktur yazılı veya sözlü 
olabilir. 
•Açık poliçe geçerlidir. 
Doldurulduğunda tam bir poliçe olur. 
•Doldurma anlaşmasına aykırı hareket 
edilmişse bile senet geçerlidir. 
•Boş olan kısım anlaşmaya aykırı olarak 
doldurulursa, düzenleyen bu def’iyi 
lehtara karşı ileri sürebilir. Ancak 
düzenleyen bu def’iyi kural olarak 
senedi devralan diğer ilgililere süremez. 
Açık poliçenin anlaşmaya aykırı 
doldurulduğu iddiası hamile karşı ileri 
sürülemez 
İstisna: Hamil poliçeyi kötü niyetle 
iktisap etmişse veya iktisap sırasında 
ağır kusur varsa ileri sürebilir. 
•Yargıtay’a göre doldurma anlaşmasına 
uyulmadığı iddiası borçlu tarafından 
yazılı belge ile ispatlanacaktır. (senede 
karşı senetle ispat kuralı) 

POLİÇEYE YAZILMASI YASAK 
KAYITLAR 
Aşağıdaki kayıtlar poliçe 
üzerine yazılırsa enet 
kambiyo senedi niteliğini 
kaybeder. 
•Belirli şarta bağlama 
 •Senedin mücerretliğini 
(soyutluluğunu) zedeleme 
•Poliçeye 4 tür vade dışında 
başka şekilde yazılan vade 
türleri. 
•Birbirini takip eden farklı 
vadeler. 
•Düzenlenme tarihi vadeden 
sonraki bir tarihi 
gösteriyorsa. 
•Muacceliyet kaydı 
•Belirli tarihte ve keşide 
tarihinden belirli bir süre 
sonra ödenecek vadeli 
poliçelerde kapital faizi kaydı 
•Ödememeden sorumlu 
olmama kaydı (cirantalar 
koyabilir) 
•Cezai şart 
•Vekâlet ücreti 
•Manevi tazminat şartı 
•Zarar ziyan kayıtları 

Poliçede yazılmamış sayılacak 

kayıtlar 

•Keşideci, poliçenin kabul 

edilemeyeceğinden (korku 

kaydı) dolayı sorumlu 

olmayacağına ilişkin kayıt 

koyabilir ancak 

ödenmemesinden sorumlu 

olmayacağına ilişkin kayıt 

koyamaz. Cirantalar ise her iki 

kaydı da koyabilir 

 Belirli tarihli veya keşide 

tarihinden belli bir süre 

sonra ödenecek vadeli 

poliçelerde anapara faiz 

şartı yazılmışsa 

 Görüldüğünde ödenecek 

veya görüldükten belli bir 

süre sonra ödenecek vade 

türlerine yazılacak anapara 

faiz şartı yazılıp oran 

yazılmamışsa. 

 

Poliçedeki ihtiyari kayıtlar 
•Vade: Vade yazılmazsa 
görüldüğünde ödenecek vadeli 
poliçedir. 
•3.Görüldüğünde veya 4. 
Görüldükten belli bir süre sonra 
ödenecek vadeli poliçelerde anapara 
faiz şartı (oran- miktar belirtilmek 
zorundadır) 
•Temerrüt faizinin miktarına ilişkin 
kayıtlar (4 tür vadede de yazılabilir) 
•Bedel kaydı, bu kayıt düzenleyen ile 
lehtar arasındaki asıl borç ilişkisini 
gösteren yazılı delil sayılır.  
•Tahkim kaydı (devletin resmi 
kurumları yerine arası hakem 
kuruluşlarca çözüm bulma kaydı) 
•Protestodan muafiyet kaydı (franko 
kaydı) ilan ve ihbar giderlerinden 
kurtulmak için bu kayıt konulabilir. 
“frankodur, Masrafsız iade, 
protestodan muaftır, masrafsız 
iade”)  
Franko kaydı ibraz yükünü kaldırmaz 
•Menfi emre kaydı 
•Kabule arz yasağı ya da mecburiyet 
kaydı 
•İhbar- bildirim kaydı (avizo kaydı) 
•Karşılık (provizyon kaydı): Ödemede 
bulunacak olan muhatabın bu edimi 
için ne gibi bir karşılığa sahip 
olduğunu ifadeye yarar. Düzenleyen 
ve muhatap arasındaki iç ilişkiyi 
ilgilendirir. 

EKSİK POLİÇE 

Poliçenin zorunlu 

unsurları “ bilmeden boş 

bırakılmışsa, bir anlaşma 

da yoksa hamiller 

tarafından doldurulması 

suçtur.(evrakta sahtecilik) 

Eksik poliçenin varlığını 

iddia eden ispat etmek 

zorundadır. (senede karşı 

senet yolu ile)  

Eksik poliçe geçersizdir. 
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POLİÇEDE KABUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLİÇEDE KABUL 
Muhatabın poliçede belirtilen borcu 
ödeyeceğini imzasıyla kabul ettiği beyana 
kabul beyanı denir. Bu beyan, tek taraflı, 
soyut, kayıtsız şartsız bir beyandır. 
Dikkat: Kabul sadece poliçede vardır. Bono 
ve çekte kabul yoktur 
- Muhatap poliçeyi kabul ettiği andan 

itibaren poliçenin asıl borçlusu haline 
gelir ve vadesinde bedelini ve varsa 
kapital faizini öder. Kabulden önce 
poliçede asli borçlu yoktur. 

- Hamil poliçeden kaynaklanan sürelere 
uyumayıp müracaat borçlularına 
başvurma hakkını kaybetse bile kabul 
eden muhataba 3 yıllık zaman aşımı 
süresi içinde başvurabilir. 

- Keşideci ve cirantalar ancak muhataba 
yapılan başvuru sonucunda bedeli 
tahsil edilemezse başvuracak kişiler 
olduklarından bunlara MÜRAACAAT 
BORÇLUSU denir. 

- Poliçe keşide tarihinden en geç vadeye 
kadar senedi elinde bulunduranlar veya 
son hamil tarafından kabule arz edilir. 
Vade günü ödeme günü olduğundan o 
gün kabul olunmaz. 

Dikkat: Kabule arz zamanı belirli bir tarihte 
ödenecek vadeli poliçelerde ve keşide 
tarihinden belli bir süre sonra ödenecek 
vadeli poliçelerde VADEYE KADARDIR 
 Dikkat: Görüldükten belli bir süre sonra 
ödenecek vadeli poliçelerde ise kabule arz 
keşide tarihinden itibaren 1 yıldır 
Dikkat: Görüldüğünde ödenecek vadeli 
poliçelerde kabule arz yoktur 
Dikkat: Poliçe muhatabın (borçlunun) 
yerleşim yerinde kabule arz edilir. 
 

KABULÜN ŞEKLİ 
Muhatap (borçlu) kabul beyanını 3 şekilde 
yapar 
1-Poliçenin ön yüzüne kabul şerhi yazar ve altını 
imzalar (kabul ediyorum, ödeyeceğim vs.) 
2-Poliçenin ön yüzünü sadece imzalar( kabul 
hükmündedir) 
3-Poliçenin arka yüzüne kabul şerhi koyar ve 
altını imzalar. 
4-. Bununla beraber, muhatap hamile veya 
poliçede imzası bulunan bir kişiye poliçeyi kabul 
ettiğini yazı ile bildirmişse, bunlara karşı kabul 
beyanı çerçevesinde sorumlu olur.  
5-Muhatap kabul beyanının üzerini poliçeyi 
vermeden önce çizerse kabulden kaçınmış 
sayılır. 
Kabul kayıtsız şartsız yapılır. Ancak kısmi kabul 
mümkündür. 

- Hamilin kısmi kabule rıza 
göstermemesi halinde ise müracaat 
borçlularına reddettiği oran kadar 
gidemeyeceğini bilmesi gerekir. Kabul 
beyanı yalnızca senet metni üzerine 
yapılabilir. Alonj (ek kâğıt) üzerine 
yazılmış kabul beyanı geçersizdir. 

- Hamil, kısmi kabulde ve kabul etmeme 
durumunda vadeyi beklemeden 
poliçenin bedelinin tahsili için 
müracaat borçlularına başvurabilir. 
Ancak bunun için noterden “kabul 
etmeme protestosu” düzenletmelidir. 
Aksi halde müracaat borçlularına 
başvuramaz.  

- Kabul eden muhatap tarih yazmazsa 
hamil derhal tarih protestosu 
çekmelidir. Vade protesto gününden 
başlar. 

POLİÇENİN CİROSU 
•Ciro emre yazılı senetlerdeki 
hakkın devrine yönelik irade 
beyanıdır. 
• Cironun poliçe veya poliçeye 
bağlı olan ve “alonj” denilen bir 
kâğıt üzerine yazılması ve ciranta 
tarafından imzalanması gerekir. 
•Ciro menfi emre kaydı ile 
yasaklanmamış olmalıdır. 
•Ciro kayıtsız şartsız yapılır. Kayıt 
şart varsa yazılmamış sayılır. Ciro 
ise geçerli olur. 
•Kısmi ciro batıldır geçersizdir! 
•Çizilmiş ciro, metin hiç 
yazılmamış sayılır. 
•Ciro, muhataba, keşideciye veya 
pliçeyle borç altına girmiş 
herhangi bir kişiye yapılabilir. 
•Alacağın temlikinden farklı 
olarak ciroda ciranta senetten 
doğan hakları devreder. Bu 
nedenle borçlu eski hamile karşı 
sahip olduğu şahsi def’ ileri yeni 
hamile karşı ileri süremez. 
•Kural olarak ciro, en geç ödeme 
gününü takip eden 2 iş günü 
içerisinde yapılır. 
•Görüldüğünde ödenecek vadeli 
poliçelerde ciro süresi keşide 
tarihinden itibaren 1 yıl’dır. Bu 
süreler geçtikten sonra yapılan 
ciro gecikmiş cirodur ve gecikmiş 
ciro artık alacağın temliki 
hükümlerine tabi olur. 
Dikkat: Senedin üzerinde ne 
olduğu anlaşılamayan salt imzalar 
keşideci lehine aval sayılır. 

TAM CİRO: Belli bir kişinin namına yapılmış cirodur. Senedin 
ciro edildiği kişinin ad-soyadı ile ciro edenin imzası bulunur. 
Yani kimin lehine yapılmışsa bellidir. 
BEYAZ CİRO: Sadece ciro edenin imzası bulunur. Senedin 
beyaz ciro ile tedavülü senedi hamiline hale getirmez. Sadece 
hamiline senetmiş gibi tedavülü kolaylaştırır. Kimin namına 
yapıldığı belli değildir isim gösterilmemiştir. 
Beyaz ciro ile senedi devralan hamil, ciroyu kendi adına veya 
diğer bir kişi adına doldurabilir. Poliçeyi yeniden beyaz ciro ile 
veya tam ciro ile tekrar ciro edebilir. Beyaz ciroyu 
doldurmaksızın poliçeyi tekrar ciro etmeksizin başkasına 
verebilir.  Senedin arka yüzüne sadece imza beyaz ciro 
hükmündedir. 
Senedin ön yüzüne beyaz ciro yapılmaz. 
 
NOT: Ciro tarihli olmak zorunda değildir. Tarihsiz bir ciro da 
süresi içinde yapılmış sayılır. (bu adi bir karinedir) aksini iddia 
eden ispatlamak zorundadır. 
NOT: Ciranta ciroyu yasaklarsa (menfi emre kaydı koyarsa) 
sadece lehine ciro yaptığı şahsa karşı sorumlu olur. Cirantaya 
ciranta sıfatı ile başvurabilecek tek kişi senedi ciro ile 
devralan kişidir. 
Dikkat: Ciranta ödememeden sorumsuzluk kaydı koyarsa o 
senetten dolayı kimseye karşı sorumlu olmaz. 
 
GECİKMİŞ CİRO: Ödeme gününü takip eden 2 iş gününden 
sonra yapılan ciro gecikmiş cirodur. Gecikmiş ciro geçerlidir 
fakat alacağın temliki hükmündedir. 
SORU: Gecikmiş ciro varsa poliçe nama yazılı hale gelir. 
Bunun adı kanuni tahvildir( dönüşüm). 
 
NOT: Gecikmiş ciro 1-2- ve 4. Çeşit vadelerde ödeme gününü 
takip eden 2 iş günü sonra yapılan cirodur. 
NOT: 3. Çeşit vadede keşide tarihinden itibaren 1 yıllık 
süreden sonra yapılan ciro ise gecikmiş ciro olur. 
NOT: Kural olarak ödeme günü ile vade günü aynı tarihtir. 
Ancak vade günü resmi tatile rastlarsa ertesi iş günüdür. 
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POLİÇEDE CİRO TÜRLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CİRONUN TÜRLERİ (Amacına göre ciro) 
1- Temlik cirosu:  

Senedin devri amacıyla yapılır. Poliçeden doğan bütün 
hakların devrini sağlayan cirodur. Ciro işlemi 
yapılırken onun başka bir amaçla yapıldığına dair 
açıklık yoksa temlik cirosu olduğu kabul edilir. (devir, 
teşhis, teminat fonksiyonları vardır) 

2- Tahsil cirosu: 
- “Bedeli tahsil içindir, kabz içindir, vekâletendir” veya 

bedelin başkası adına kabul edileceğini belirten bir 
şerhi ya da sadece kabul etmeyi ifade eden bir kaydı 
içerirse ciro tahsil cirosudur. Tahsil cirosunda hamil 
poliçeden doğan bütün hakları kullanabilir. Bir tahsil 
cirosunu ancak bir tahsil cirosu takip edebilir.  

- Tahsil cirosunda, poliçeden sorumlu olanlar cirantaya 
karsı ileri sürebilecekleri def’ileri ileri sürebilirler. 
Ancak tahsil cirosu ile senedi devralan hamile karşı 
sahip oldukları kişisel defileri ileri süremezler. Çünkü 
borçlu ile tahsil cirantası arasındaki kişisel ilişkiler 
senette hak sahibi olan(tahsil yetkisi veren) kişiyi 
bağlamaz. 

- Tahsil cirosunun içerdiği yetki, bu yetkiyi verenin 
ölümü veya medeni haklarını kullanma ehliyetini 
kaybetmesi ile ortadan kalkmaz. 

- Tahsil cirosunun sadece teşhis fonksiyonu vardır. 
3- Rehin cirosu: 
- “Bedeli teminattır, bedeli rehindir” denilmiş ise Rehin 

cirosu söz konusudur. Bu gibi bir ibare içerirse hamil 
poliçeden doğan bütün hakları kullanabilir. 

- Bir rehin cirosunu ancak tahsil cirosu takip edebilir. 
- Rehin cirosundaki defiler genel olarak temlik 

cirosundaki gibidir. Ancak en önemli fark TMK daki 
rehin hukukundan doğan def’ilerdir. Rehin fer’i bir 
hak olduğu için, temelinde mevcut ve geçerli bir borç 
barındırmak zorundadır. 

4- Geriye ciro:  

Senette daha önce adı yazan 

veya imzası bulunan bir kişinin 

yeniden senedin hamili olması 

durumunda geriye ciro söz 

konusudur. Bir kişiye birden fazla 

ciro yapılsa da bir kez 

başvurulabilir. 

NOT: Tahsil ve rehin cirosu beyaz 

ciro ile devredilemez. 

NOT: Çekte rehin cirosu olmaz. 

Çünkü çek ödeme aracıdır. 

NOT: Rehin cirosunun da teşhis 

fonksiyonu vardır ama temlik 

(devir) fonksiyonu yoktur. 

 

 

Fer’i hak: Borç İlişkisinden Doğan Fer’i Haklar 

- Fer’i haklar, asli hak olan alacak hakkını 

genişletmek ya da garanti altına almak için 

vardırlar. Bu sebepler fer’i haklar asli hakka 

bağlıdır. 

-  Asli hak sona ererse feri hak da sona erer, 

asli hak geçersiz olursa fer’i hak da geçersiz 

olur. 

- Feri haklar alacak hakkını genişleten ve 

garanti altına alan Fer’i haklar olarak ikiye 

ayrılır. 

- Alacak hakkını genişleten feri haklar faiz, 

cezai şart, gecikme tazminatı gibi haklardır. 

Bunlar var olan alacak hakkının miktarını 

artırır. 

- Alacak hakkını güvence altına alan fer’i 

haklar ise kefalet ve rehin sözleşmelerinin 

varlığı durumunda bu kişilere karşı öne 

sürülebilecek haklardır. Bu haklar alacak 

hakkının yerine getirilmesini sağlamak için 

bir caydırıcı olarak ve alacaklının hakkını 

korumak üzere vardırlar. 
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AVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               AVAL 
Poliçe (kambiyo senetleri) üzerinde 
sorumluluk taşıyan kişi lehine 
verilen teminatın özel bir türüdür. 
-  Aval verene “avalist” ,  
- Aval verilen kişiye “avalat” 

denir (bir kere soruldu!). 
- Kayıtsız şartsız olur ve kısmi 

aval mümkündür. 
-  Boş imzalar ise keşideci lehine 

aval hükmündedir. 
- Muhatap lehine aval 

mümkündür. 
-  Aval olan kişiye aval verilebilir.  
- Kısmi aval mümkündür. Ancak 

kısmi ciro mümkün değildir.  
Aval beyanı nasıl yapılır? 
Senedin ön yüzüne imza ile 
yapılabilir. Aval şerhi poliçe üzerine 
veya alonj üzerine yazılır. “ Aval 
içindir” veya bunlara eş anlamlı 
başka bir ibareyle ifade edilir. Aval 
senedin arka yüzüne yazılıyorsa 
aval için olduğu mutlaka 
belirtilmelidir. Aksi halde beyaz ciro 
hükmündedir. Sadece imza atarak 
yapılan aval işlemi senedin ön 
yüzüne yapılabilir. 

AVALIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 

1- Aval veren kimse, kimin için taahhüt 

altına girmişse tıpkı onun gibi 

müteselsil sorumlu olur. 

2- Aval veren kişinin teminat altına aldığı 

borç, şekle ait eksiklikten başka bir 

sebeple geçersiz olursa dahi aval 

verenin taahhüdü geçerlidir. 

3- Avalist borcu öderse ödedikten sonra 

onun üzerindekiler ona karşı 

müteselsil olarak sorumlu olurlar (soru 

kalıbıdır) 

NOTLAR:  

Çekte muhatap bankanın avalı geçersizdir. 

Çünkü ödeyecek kendisidir. 

Bonoda keşidecinin avalı geçerli değildir 

Kısmi aval geçerlidir 

Muhatabın avalı geçerli değil. 

AVAL İLE KEFALET ARASINDAKİ 

FARKLAR; 

1- Aval tek taraflı bir taahhüt iken, 

kefalet bir sözleşmedir. 

2- Aval kaydı senedin üzerine yazılır. 

Kefalet ise yazılı bir sözleşmedir. 

3- Avalist, senet bedelinden dolayı 

müteselsilen sorumludur. Kefil 

kural olarak adi kefildir.  

4- Avalist lehine aval verdiği kişiye ait 

defileri alacaklıya karşı ileri 

süremez. Kefil asıl borçluya ait 

defileri alacaklıya karşı ileri 

sürebilir. 

5- Avalist borcu ödediğinde, lehine 

aval verdiği kişiye ve ona karşı 

sorumlu olanlara karşı bağımsız bir 

hak elde eder. Kefil borcu 

ödediğinde asıl borçlunun 

haklarına halef olur. 

                     POLİÇEDE ARAYA GİRME 
   Düzenleyen ve cirantalardan veya aval 
verenlerden her biri, poliçeyi gereğinde 
kabul edecek veya ödeyecek olan bir kişiyi 
gösterebilir. Poliçeden dolayı zaten borçlu 
olan herkes araya girerek poliçeyi kabul 
edebilir veya bedelini ödeyebilir. Ancak 
poliçeyi kabul eden muhatap ve onun lehine 
aval veren kimseler araya giremez.  
   Araya girmek suretiyle kabul veya 
ödemede bulunan kişi, lehine araya girdiği 
borçluya durumu 2 iş günü içinde ihbar 
etmek zorundadır. Bu süreye uymazsa 
ihbarda bulunmamış olmasından doğan 
zarardan, poliçe bedelini aşmamak üzere 
sorumlu olur. 
  Araya girmenin yapılabileceği süreler; 
Araya girme suretiyle kabul: Vadenin 
gelmesinden önce yapılabilir. Vade günü 
yapılamaz. 
Araya girme suretiyle ödeme: Vadede veya 
vadeden önce yapılabilir. 
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İBRAZ VE ÖDEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

İBRAZIN TARAFLARI:  

Poliçe veya bononun ödenmek 

üzere senet borçlusuna yetkili 

hamil tarafından ibraz edilmesi 

gerekir. Yetkili hamilin temsilcisi, 

senedi rehin veya tahsil cirosu ile 

alanlar da ibraza yetkilidir. 

İbraz senedi ödemekle yükümlü 

olan kişiye yapılmalıdır. 

İbraz senedin ödeme yerinde 

yapılmalıdır. (borçlunun 

ikametgâhında)  

İbraz neticesinde sadece asli 

borçlu temerrüde düşer. 

İBRAZ ZAMANI: 
 Belli bir günde, düzenlenme gününden belli bir süre 
sonra ve görüldükten belli bir süre sonra ödenecek bir 
poliçe (1-2-4 vadeler) ödeme gününde veya onu takip 
eden 2 iş günü içinde ödenmek üzere ibraz edilmelidir. 
Görüldüğünde ödenecek vadede (3. Vade)düzenlendiği 
tarihten itibaren 1 yıl içinde ödenmek üzere ibraz 
edilmelidir.  
İbraz süreleri hak düşürücü sürelerdir. 
İbraz, senedin borçlu tarafından görülmesini, borçlunun 
kime ödeme yapacağını öğrenmesini, unsurlarının 
incelenmesini ve hak sahipliğinin belirlenmesini sağlar. 
Poliçenin ödenebilmesi için kanunun belirttiği süreler 
içerisinde, muhataba ödenmek üzere ibraz edilmesi 
gerekmektedir. Bu süreler poliçenin vadesine göre 
değişiklik gösterir. 
Belirli Tarihli Vade: Ödeme gününde veya ödeme 
gününü takip eden 2 iş günü içinde ödenmek üzere 
ibraz edilir. 
Düzenlenme Tarihinden Belirli Bir Süre Sonra 
Ödenecek Olan Vade: Ödeme gününde veya ödeme 
gününü takip eden 2 iş günü içinde ödenmek üzere 
ibraz edilir. 
Görüldüğünde Ödenecek Vade veya Vade 
Bulunmaması: Düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıl 
içerisinde ödenmek üzere ibraz edilir. 
Görüldüğünden Belirli Süre Sonra Ödenecek Olan 
Vade: Ödeme gününde veya ödeme gününü takip eden 
2 iş günü içinde ödenmek üzere ibraz edilir. 
Poliçenin bir takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz 
yerine geçer. 

 MAKBUZ İSTEME HAKKI 

Muhatap, poliçeyi öderken hamil 

tarafından bir ibra şerhi yazılarak 

poliçenin kendisine verilmesini 

isteyebilir. Hamil kısmi ödemeyi 

reddedemez. Kısmi ödeme hâlinde 

muhatap bu ödemenin poliçe 

üzerine yazılmasını ve kendisine bir 

makbuz verilmesini isteyebilir. 

 VADEDEN ÖNCE VE VADESİNDE 

ÖDEME 

Poliçenin hamili, vadeden önce 

ödemeyi kabulle yükümlü değildir. 

Vadeden önce ödeyen muhatap, 

bundan doğacak tehlike kendisine 

ait olmak üzere hareket etmiş olur. 

Hile veya ağır bir kusuru 

bulunmadıkça poliçeyi vadesinde 

ödeyen kişi borcundan kurtulur. 

Ödeyen kişi, cirolar arasında düzenli 

bir teselsülün bulunup 

bulunmadığını incelemekle yükümlü 

ise de cirantaların imzalarının 

geçerliliğini araştırmak zorunda 

değildir. 

YABANCI ÜLKE PARASI İLE ÖDEME 

Poliçenin, ödeme yerinde rayici 

olmayan bir para ile ödeneceği şart 

koşulduğu takdirde, bedeli, vade 

günündeki değerine göre o ülke 

parasıyla ödenebilir. Borçlu, 

ödemede geciktiği takdirde, hamil 

poliçe bedelinin dilerse vade 

günündeki, dilerse ödeme 

günündeki kura göre ülke parasına 

dönüştürülerek ödenmesini 

isteyebilir. Düzenleyen, ödemenin 

belirli bir para ile yapılmasını 

(aynen ödemeyi), şart koş0abilir. 

Poliçe bedeli, düzenlenme ve 

ödeme yeri olan ülkelerde aynı adı 

taşıyan, fakat değerleri birbirinden 

farklı olan para ile gösterildiği 

takdirde ödeme yerindeki para 

kastedilmiş sayılır. 

 TEVDİ 

Bir poliçe, o poliçe için öngörülen 

süre içinde ödeme için ibraz 

edilmediği takdirde borçlu, gideri 

ve riski hamile ait olmak üzere 

poliçenin bedelini bir bankaya 

tevdi edebilir. 
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POLİÇEDE MÜRAACAAT HAKKI VE KASAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLİÇEDE MÜRACAAT HAKKI VE KAPSAMI 
Poliçenin asıl borçlusu onu kabul eden 
muhataptır. Ayrıca muhatap lehine aval veren 
kişi de asıl borçlu olmaktadır. Poliçede bir de 
müracaat borçluları mevcuttur. 
 Müracaat borçluları şu kişilerdir; 
- Düzenleyen(keşideci) 
- Lehtar 
- Ciranta(lar) 
- Poliçe dolayısıyla taahhüt altına girmiş diğer 

kişiler (yukarıdaki kişiler lehine aval 
verenler) 

Poliçenin kabul edilmemesi veya vadesi 
geldiğinde ödememesi durumunda, hamil belli 
koşullara uyarak müracaat borçlularına 
başvurabilecektir. Bu kişiler hamile karşı 
müteselsil olarak sorumludurlar. 
DİKKAT: Poliçede muhatap kabul ederse, 
müracaat borçlusu değil, asıl borçludur.  
 
Hamilin vadeden sonra müracaat hakkını 
kullanabilmesi için şu şartların öncelikle 
meydana gelmiş olması gerekmektedir; 
a)Hamil, senedi zamanında ve usulüne uygun 
olarak ibraz etmelidir. 
b)Senet bedeli vadede ödenmemiş olmalıdır. 
Hamilin müracaat borçlularına başvurabilmesi 
için illa ki vadeyi beklemesi gerekmemektedir. 
 Bazı durumlarda vadeden önce müracaat 
hakkı da doğabilmektedir. Bu durumlar 
şunlardır; 
a)Kabulden tamamen veya kısmen kaçınılmışsa, 
b)Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın, muhatap 
iflas etmiş veya bir ilamla ispatlanmamış olsa da 
sadece ödemelerini tatil etmiş veya aleyhindeki 
herhangi bir icra takibi semeresiz kalmışsa veya 
c)Kabul için arz edilmesi men edilen bir 
poliçenin düzenleyeni iflas etmiş olursa vadenin 
gelmesinden önce de hamil müracaat 
borçlularına başvurabilecektir. 

İBRAZIN SONUÇLARI:  
a)İbraza rağmen ödenmeyen bonoda düzenleyen poliçede kabul 
eden muhatap mütemerrit olur. 
b)İbraz neticesinde borç ödenmezse bu durum ödememe 
protestosu ile belgelenerek müracaat hakkı kullanılır. 
c)Asli borçlu, poliçeyi öderken hamil tarafından bir ibra şerhi 
yazılarak poliçenin kendisine verilmesini isteyebilir. Poliçe veya 
bono bedeli asli borçlu tarafından tamamen ödenirse senetten 
doğan kambiyo ilişkisi sona erer. 
d)Kısmi ödeme halinde muhatap bu ödemenin poliçe üzerine 
yazılmasını ve kendisine bir makbuz verilmesini isteyebilir. Hamil 
kısmi ödemeyi poliçe ve bonoda reddemez. 
e)Bir poliçe veya bono süresinde ibraz edilmezse borçlu gideri ve 
riski hamile ait olmak üzere poliçe bedelini bir bankaya tevdi 
edebilir(verebilir, bırakabilir, sunabilir) 
Vadeden önce ödeme:  
•Poliçenin hamili vadeden önce ödemeyi kabulle yükümlü 
değildir. Vadeden önce ödeyen borçlu bundan doğacak tehlike 
kendisine ait olmak üzere hareket etmiş sayılır. 
•Hile ve ağır kusuru bulunmadıkça poliçeyi vadesinde ödeyen kişi 
borcundan kurtulmuş olur. 
•Ödeyen kişi cirolar arasında düzenli bir ilişki olup olmadığına 
bakmak zorunda olsa da cirantaların imzalarının geçerli olup 
olmadığına bakmaz.(imzaların istiklali ilkesi) 
 
KABUL ETMEME PROTESTOSU 
•Muhatap borcu kabul etmezse hamil noterden kabul etmeme 
protestosu düzenletmelidir.  
•Vadeden önce müracaat hakkının kullanılabilmesi için kabul 
etmeme protestosu bir şekil şartıdır.  
•Muhatap borcu kabul etmezse protestodan kanuni veya iradi bir 
muafiyet hali de yoksa ve hamil kabul etmeme protestosu 
çektirmezse vadeden önce müracaat hakkını kullanamaz. 
•Kabul etmeme protestosu çekilirse ödeme için ibraz ve 
ödememe protestosu çekilmesine gerek yoktur. 
•Şu iki durumda kabul etmeme protestosu çekilmemesi müracaat 
hakkını sadece vadeden önce değil sonra da kaybedilmesine 
neden olur. 
a) Görüldükten belli bir süre sonra ödenecek vadeli poliçe 
b) Kabule arzı keşideci tarafından zorunlu kılınmış poliçe. 
NOT: Kabul etmeme protestosu çekilmemesi kabule arzın 
yapılmaması ile aynı sonucu doğurur. Müracaat hakkı düşer. 
 

SÜRE 
•Kabul etmeme protestosu o poliçede kabule 
arz ne zamana kadar yapılabiliyorsa o zamana 
kadar çekilebilir. 
•Görüldüğünde ödenecek poliçede kabul 
etmeme protestosu olmaz. 
•Kabul etmeme protestosunda müracaat 
hakkını kullanmak için şu süreler içinde 
bildirilmelidir. 
İHBAR KÜLFETİ 
Genel olarak:  
•Kural olarak ihbarın yapılmaması müracaat 
hakkının kaybına neden olmaz. Ancak ihbarın 
yapılmaması duruma göre tazminata sebep 
olabilir. Bu tazminat senet bedelini aşamaz. 
Sadece bu yüzden ortaya çıkan zararın 
tazmini istenebilir. 
•İhbar mecburiyetinin ortaya çıkması için 
müracaat haklarının kullanılmasına ilişkin 
maddi şartların oluşması ve bunların protesto 
ile tespit edilmesi gerekir. 
•İhbarı yapacak kişi bunu noter kanalı ile ya 
da poliçenin iadesi suretiyle yapabilir. 
•İhbardan muafiyet kaydı konulamaz. 
İhbar külfetinin süresi: 
            a)Hamil protestodan muafiyet kaydı 
olmayan senetlerde protesto gününü, 
muafiyet kaydı varsa ibraz gününü izleyen 4 iş 
günü içinde kabul etmeme ve ödememe 
hallerini, kendi cirantasına ve düzenleyene 
ihbar etmek zorundadır. 
            b) Her ciranta aldığı bu ihbarı, bunları 
aldığı günü izleyen 2 iş günü içinde önceki 
ihbarları yapan kişilerin adlarını ve adreslerini 
de göstermek suretiyle kendi cirantasına 
ihbar eder. 
            c) Bonoyu düzenleyen veya poliçedeki 
muhatap müracaat borçlusu olmadığından 
kendisine ihbar yapılması gerekmez. 

PROTESTODAN MUHAFİYET 
HALLERİ: 
A- KANUNİ MUHAFİYET 
HALLERİ 
1-İflas: Hem ibraz hem 
protestodan muafiyet 
halidir.(muhatap veya 
düzenleyenin iflası veya kabule 
arzı yasaklanan poliçede 
keşidecinin iflası) 
2-Kabul etmeme protestosu 
çekilmiş olması: Bu halde 
ödeme için poliçeyi ibraza gerek 
olmadığı gibi ödememe 
protestosu çekmeye gerek 
yoktur. 
3-Mücbir sebepler: Mücbir 
sebepler 30 günden çok sürerse 
poliçenin ibrazına ve protesto 
çekmeye gerek olmaksızın 
başvurma hakkı kullanılabilir. 
NOT: Mücbir sebepler 30 
günden az sürerse durum 
ortadan kalktığında ibraz ve 
protesto süreleri tekrar işlemeye 
başlar. 
 
B- İradi Muafiyet hali (franko 
kaydı düşerek) 
Düzenleyen, ciranta veya aval 
veren kişi, senet üzerine 
gidersiz, masrafsız iade, 
protestosuz gibi kayıtları ya da 
bunlara eş anlamlı diğer kayıtları 
imzalayıp kabul etmeme veya 
ödememe protestosu 
düzenleme yükünden kurtarır. 
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POLİÇENİN KABUL EDİLMEMESİ VEYA ÖDENMEMESİ ÜZERİNE MÜRACAAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTESTOLARIN ÇEKİLEBİLECEĞİ ZAMANLAR 

 
VADE TÜRLERİ 

KABUL 
ETMEME  

PROTESTOSU 

ÖDEMEME 
PROTESTOSU 

1-Belirli günde 
ödenecek 
poliçelerde 

Düzenleme 
tarihinden 
itibaren vadeye 
kadar 

Ödeme gününü 
takip eden 2 iş 
günü içinde 

2-Düzenleme 
gününden belirli 
süre sonra 
ödenecek 
poliçelerde 

Düzenleme 
tarihinden 
itibaren vadeye 
kadar 

Ödeme gününü 
takip eden 2 iş 
günü içinde 

3-Görüldüğünde 
ödenecek 
poliçelerde 

            
            -      
 

Düzenleme 
gününden itibaren 
1 yıl içinde 

4-Görüldüğünden 
belirli süre sonra 
ödenecek 
poliçelerde 

Düzenleme 
tarihinden 
itibaren 1 yıl 
içinde 

Ödeme gününü 
takip eden 2 iş 
günü içinde 

POLİÇENİN KABUL 

EDİLMEMESİ VEYA 

ÖDENMEMESİ ÜZERİNE 

MÜRACAAT  

•Poliçeyi kabul ederek asıl 

borçlu olan muhatap, ibraz 

sonucu ödemede 

bulunmazsa vadeden 

itibaren 3 yıllık zamanaşımı 

süresi içinde her zaman 

muhataba dava açılabilir. 

•Hamil muhatabın bedeli 

ödememesi durumunda 

görüldüğünde ödenecek 

vadeli poliçelerde keşide 

tarihinden itibaren 1 yıl 

içinde,  diğer vadeli 

poliçelerde ise vadeyi 

izleyen 2 iş günü içinde 

ödememe protestosu 

çekerek müracaat 

borçlularına başvurabilir. 

NOT: Poliçeyi kabul etmiş 

muhatap ve onun avalistleri 

poliçenin ASIL 

BORÇLULARIDIR 

Keşideci, lehtar, cirantalar, 

bunların avalistleri ve araya 

girenler müracaat 

borçlularıdır ve 

müteselsilen sorumludurlar. 

 

HAMİLİN VEYA ONUN YERİNE 
GEÇENİN MÜRACAAT 
HAKLARI 
Vadeden önce müracaat hakkı 
İki tür şartı vardır 
1- Maddi şartları. 
2- Şekli şartlar. 
Maddi şartlar 
a)Muhatap borcu tamamen 
veya kısmen kabul etmişse 
(bonoda uygulanmaz) 
b)Poliçeyi kabul etsin veya 
etmesin borçlu muhatap iflas 
etmiş veya bir ilamla 
ispatlanmış olsa da sadece 
ödemelerini tatil etmiş veya 
aleyhindeki herhangi bir icra 
takibi semeresiz kalmışsa ( iflas 
eden kişinin ödeyemeyeceği 
bellidir)  
NOT: Bonoda bu haller 
keşideci nezdinde 
gerçekleşirse vadeden önce 
başvurulabilir. 
c)Kabul için arz edilmesi men 
edilen bir poliçenin 
düzenleyeni iflas etmiş olursa 
(bonoda uygulanmaz) 
Hamil müracaat borçlularına 
sıra gözetmeksizin 
başvurabilir. Poliçeyi ödeyen 
müracaat borçlusu da sıra 
gözetmeksizin kendinden 
öncekilere başvurabilir. 
d)Borçlunun müeccel borçları 
muaccel olur. 
e)Kural olarak bileşik faiz 
yasaktır fakat müracaat 
borçlularına başvuru sırasında 
bileşik faiz uygulanabilir. 
 
 
 

Şekli şartlar  
Muhatap borcu kabul etmezse (protestodan muafiyet hali yoksa 
kabul etmeme protestosu çekilebilir) 
 
HAMİL MÜRACAAT BORÇLULARINDAN ŞUNLARI TALEP 
EDEBİLİR 
Hamilin müracaat hakkı kapsamındaki hakları 
•Poliçe bedelini 
•Eğer şart varsa kapital faizini 
•Temerrüt faizini 
•Protesto ve ihbar giderlerini 
•Poliçe bedelinin ‰3 ünü aşmayacak kadar komisyon ücretini 
isteyebilir. 
NOT: Başvurma hakkı vadenin gelmesinden önce kullanılırsa 
poliçe bedelinden bir ıskonto (indirim) yapılır. 
Ödeme yapan müracaat borçlusunun diğer müracaat 
borçlularından talep edebilecekleri haklar 
- Ödediği meblağın tamamını( faizli olarak ödediği bedel) 
- Temerrüt faizi ( faizli ödediği bedelin temerrüt faizini) 
- Masrafları ve giderleri 
- Poliçe bedelinin ‰2 sini aşmayan komisyon ücreti. 
 
VADEDE MÜRACAAT HAKKININ KULLANILABİLMESİ İÇİN  
Maddi şart: 
- Senedin vadesi gelmesi gerekir 
- Senedin muhataba süresi içinde, ödenmesi için ibraz 

edilmiş olması gerekir 
- Muhatabın bedeli ödememesi gerekir 
- Kabul etmeme veya ödememe protestosunun 

düzenlenmesi gerekir. 
Şekli şart: Ödememe protestosu (muafiyet hali yoksa) 
Ödeme günü ödememe protestosu çekilemez. Takip eden 2 iş 
günü içinde çekilebilir 
İstisna: Her iki şartın da istisnası 3. Vade görüldüğünde 
ödenecek poliçelerdir. 
- 1 yıl içinde ibraz yapılmalı 
- 1 yıl içinde ödememe protestosu çekilmelidir. 
Dikkat: Kabul etmeme ve ödememe protestosu aynı şey 
değildir! 

RETRET 

Hamilin veya ödeyen müracaat borçlusunun, aksi 

kararlaştırılmadıkça kendi üzerinde yer alan müracaat 

borçlularına doğrudan başvurmak yerine yeni bir 

poliçe düzenleyerek ve başvuracağı müracaat 

borçlusunu da bu poliçeye muhatap göstererek 

başvuru hakkını kullanması halinde düzenlenen bu 

ikinci poliçeye retret denir. Her müracaat 

borçlusunun bir kez retret hakkı vardır. Retret 

görüldüğünde ödenecek vade şeklinde düzenlenir. 

Poliçeyi düzenleyenler cirantalar ve avalistler retreti 

yasaklayan kayıt koyabilirler. 
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POLİÇEDE ZAMAN AŞMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nüsha Suret 

-Poliçenin aslıdır. 
-Sadece keşideci 
tarafından düzenlenir. 
-Kabul edilmek üzere 
muhataba arzı 
mümkündür. 
-Bonoda nüsha 
düzenlenmesi mümkün 
değildir. 
 

-Poliçenin kopyasıdır. 
-Her hamili düzenleyebilir. 
-Suret ancak ciro için 
kullanılabilir. 
-Suretin kabule arzı mümkün 
değildir. 
-Bononun suretinin çıkarılması 
mümkündür. 
-Aslının cirosunu önleyebilir. 

ZAMANAŞIMI 
- Hamilin poliçeyi 

kabul etmiş 
muhataba karşı 
açacağı davalar 
vadeden itibaren 
3 yıl içinde dava 
açması gerekir. 

- Hamilin müracaat 
borçlularına karşı 
açacağı davalar 
ödememe 
protestosunun 
çekilmesinden 
itibaren  1 yıl dır. 

- Ödeyen müracaat 
borçlularının 
birbirlerine karşı 
dava süreleri 
Ödeme 
tarihinden 
itibaren 6 ay dır. 

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI 

Hamil zamanaşımı ya da senede 

dayalı diğer hakların korunması için 

ibraz, protesto çekilmesi gibi 

işlemlerin yapılmaması nedeni ile 

poliçeden dolayı başvuru hakkını 

kaybetse de ne olursa olsun 

keşideciye ve kabul etmiş 

muhataba karşı 1 yıl içinde sebepsiz 

zenginleşme davası açabilir. 

POLİÇENİN NÜSHASI VE SURETİ 

Nüsha: Poliçenin, birbiriyle aynı 

olmak suretiyle, birden fazla 

düzenlenmesidir. Yani poliçenin 

kopyası değil aslıdır. Poliçede kabule 

arz yasağının konulması nüsha 

düzenlenmesine engel değildir. 

Nüshaları düzenlemeye ‘’keşideci’’ 

yetkilidir. Nüshalardan birine 

yapılacak olan ödeme diğer 

nüshaları hükümsüz kılar. Ancak 

muhatap bir nüsha üzerine kabul 

şerhini koyar ve nüshayı almadan 

öderse, tekrar ödeme yapma 

durumu ile karşı karşıya kalabilir.  

Suret: Senedin aslı değil kopyasıdır. 

Poliçenin suretini her hamil 

çıkarabilir. Suret üzerine kabul şerhi 

konulamaz, yalnızca aval ve ciro 

şerhi konulabilir. Suret hamili, 

sadece suret üzerinde imzası 

bulunanlara müracaat hakkını 

kullanabilir. Üzerine düşülecek bir 

kayıtla aslının cirosu önlenebilir. 

 

POLİÇEDEN DOĞAN TALEPLERDE 
ZAMANAŞIMI 
    Poliçeden doğan taleplerde zamanaşımı 
sürelerine Türk Ticaret Kanunu madde 
749’da yer verilmiştir. Kanuna göre bu 
süreler şu şekildedir; 
Poliçeyi kabul eden muhataba karşı ileri 
sürülecek poliçeden doğan istemler, 
vadenin geldiği tarihten itibaren 3 yıl 
geçmekle zamanaşımına uğrar.  
     Hamilin, cirantalarla 
düzenleyene(müracaat borçlularına)  karşı 
ileri süreceği istemler, protesto tarihinden 
veya senette “gidersiz iade olunacaktır” 
kaydı varsa vadenin dolduğu tarihten 
itibaren 1 yıl geçmekle zamanaşımına 
uğrar.  
      Hamile ödemede bulunan müracaat 
borçlusunun kendisinden önce gelenlere 
karşı ileri süreceği istemler,  poliçeyi 
ödediği veya poliçenin dava yolu ile 
kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten 
itibaren 6 ay geçmekle zamanaşımına 
uğrar. 
Zamanaşımının Kesilme Halleri  

- Dava açılması, 
- Takip talebinde bulunulması, 
- Davanın ihbar edilmesi veya 
- Alacağın iflas masasına 

bildirilmesi ile zamanaşımı kesilir. 
  Müteselsil borçlulukta zamanaşımını 
kesen sebepler sadece bir ilgilinin 
nezdinde gerçekleşiyorsa diğerleri için de 
gerçekleşmiş SAYILMAZ. 
DİKKAT! İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir, adli 
yardım talebi ve ödeme yasağı 
zamanaşımını kesmez.  
  

                EMRE YAZILI HAVALE 
Senet metninde “poliçe” sözcüğü 
bulunmayan ancak diğer zorunlu şekli 
unsurları taşıyan senetler açıkça emre 
yazılı düzenlenmek koşulu ile emre yazılı 
havale sayılır. Tüm koşulları poliçeye 
benzer. Senet muhatabı iflas etmiş bir 
kimse ise hamil kişi vadeden önce 
müracaat hakkını kullanamaz. 
NOT: Emre yazılı havaleler hakkında İİK 
daki kambiyo senetlerine özgü takip 
yolları ile ilgili hükümler uygulanamaz. 

 Senet metninde poliçe olarak 
gösterilmemekle beraber, açıkça 
emre yazılı olarak düzenlenen ve 
diğer hususlarda da poliçede aranılan 
unsurları içeren havaleler poliçe 
hükmündedir.  

 Emre yazılı havale kabul için ibraz 
edilemez. Buna rağmen ibraz edilir ve 
kabulden de kaçınılırsa hamilin bu 
sebepten dolayı başvurma hakkı 
yoktur.  

 Emre yazılı bir havalenin, havale 
olunan tarafından isteğe bağlı olarak 
kabulü poliçenin kabulü 
hükmündedir. Bununla beraber, 
hamil, havale olunan kişi iflas etmiş 
veya bir ilamla ispatlanmamış olsa 
bile ödemelerini tatil etmiş veya 
aleyhine yapılan takip semeresiz 
kalmışsa, vadenin gelmesinden önce 
başvurma hakkını kullanamaz. 

 İcra ve İflas Kanununun, çekler, 
poliçeler ve emre yazılı senetlerden 
bonoların takibine ilişkin hükümleri 
emre yazılı havaleye uygulanamaz. 

 

ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ 
1-Dava açılması: Alacağın 
mahkeme ya da hakem 
önünde ileri sürülmesi sürenin 
kesilmesine neden olur. 
NOT: ihtiyati tedbir, ihtiyari 
haciz, ödeme yasağı, icra 
mahkemesine yapılan itiraz ve 
şikâyetler süreyi kesmez. 
Yargıtay’a göre bono, poliçe 
için açılan bir ceza davası (Ör: 
tahrifat) zamanaşımını kesmez. 
2-İcra takibi yapılması 
3-Davanın ihbarı 
4-Alacağın iflas masasına 
bildirilmesi 
NOT: Kambiyo senetlerinde 
durma yoktur. Kambiyo 
senetlerinde zaman aşımını 
kesen sebepler bireyseldir. TBK 
dan farklı olarak diğerlerine 
sirayet (etki) etmezler.  
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TANIMI 
- Poliçe gibi 3 lü değil 2 li bir 

ilişki vardır.  
- Keşidece lehtara veya 

emrine, vadesi geldiğinde 
belirli bir miktar parayı 
ödemeyi vaat eder. 

- Yani poliçedeki gibi muhatap 
ve kabul muhatap ve kabul 
yoktur.  

- Keşideci senedi düzenleyip 
imzaladığı andan itibaren 
senedin asıl borçlusudur. 

- Müracaat borçluları ise 
lehtardan başlar. 

Düzenleyene karşı zamanaşımı 
süresi vadeden itibaren 3 yıldır. 
 
NOT:  Bonolar 
Hukuki açıdan: Ödeme vaadidir. 
İktisadi (ekonomik) açıdan: 
Kredi aracıdır. (Vade olduğu için) 

ZORUNLU UNSURLARI 
1) Bono veya emre yazılı senet kelimeleri 

olmak zorundadır. Bono kelimesi 
yazılmamış ama diğer zorunlu unsurlar 
tam ise bu senet bono değil emre yazılı 
ödeme vaadi olur. 

2) Kayıtsız şartsız bir bedeli ödeme vaadidir. 
3) Lehtar belirtilmek zorundadır adı ve 

soyadı yazılmalıdır. 
4) Keşide tarihi yazılmalıdır 
5) Keşidecinin imzası 
6) Keşide yeri (eğer keşide yeri 

gösterilmemişse keşidecinin ad- soyadının 
yanında yazan yer keşide yeri sayılır, hiç 
gösterilmemişse keşide yeri ödeme 
yeridir, aksi halde bono niteliğini 
kaybeder) 

7) Ödeme yeri: (ödeme yeri gösterilmemişse 
keşide yeri ödeme yeridir, aksi halde bono 
niteliğini kaybeder) 

NOT: Keşide yeri ve ödeme yeri alternatif 
unsurdur. 
Dikkat: Bononun tek ihtiyari unsuru vadedir 
ve poliçe hükümlerine tabidir. 
Dikkat: Poliçe için yapılan açıklamaların 
tamamı, bononun kendisine has bazı 
özellikleri dışında tamamen bono için de 
geçerlidir. 
 
NOT: Bono bir çeşit kredi aracı olduğu için 
ülkemizde oldukça yaygın kullanılan bir 
kambiyo senedi özelliğini taşır. Poliçe daha 
çok uluslararası ticari ilişkilerde 
kullanılmaktadır. 
Bonoda keşideci ve lehtar aynı kişi OLAMAZ. 
Ancak poliçede olabileceğini unutmayınız. 

BONODA ZAMANAŞIMI 

1) Hamilin düzenleyene açacağı 

davalar, vadenin geldiği 

tarihten itibaren 3 yıl geçmekle 

zamanaşımına uğrar. 

2) Hamilin, ciranta ve 

lehtara(müracaat borçlularına)  

karşı ileri süreceği istemler, 

ödememe protestosu 

tarihinden itibaren 1 yıl 

geçmekle zamanaşımına uğrar 

3) Hamile ödemede bulunan 

müracaat borçlusunun 

kendisinden öncekilere karşı 

açacağı davalar bonoyu 

ödediği tarihten itibaren 6 ay 

geçmekle zamanaşımına uğrar. 

NOT: Bonodan doğan taleplere 

ilişkin zamanaşımının kesilme 

halleri hükümleri tıpkı poliçede 

olduğu gibidir. 

EMRE YAZILI ÖDEME VAADİ 

Senet metninde “bono” kelimesi yazılı 

değilse, bono ile ilgili diğer tüm zorunlu şekil 

şartlarını taşıyan açıkça emre yazılı olarak 

düzenlenen senetler emre yazılı ödeme 

vaadi sayılır. 

 Kambiyo senetlerine özgü takip yolları 

bunlar hakkında da uygulanamaz. 

1) Senet metninde bono olarak 

gösterilmemekle beraber, açıkça emre 

yazılı olarak düzenlenmiş olan ve 

bonoda aranılan diğer unsurları da 

içeren ödeme vaatleri, bono 

hükmündedir. Ancak, emre yazılı olarak 

düzenlenmiş olan ödeme vaatleri 

hakkında, araya girerek ödemeye ilişkin 

hükümler uygulanmaz. 

2) İcra ve İflas Kanununun, çekler, poliçeler 

ve emre yazılı senetlerden bonoların 

takibine ilişkin hükümleri, emre yazılı 

olarak düzenlenmiş bulunan ödeme 

vaatlerine uygulanmaz. 
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ÇEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANIMI 

Çek keşidecinin muhataba 

yönelik olarak çekte gösterilen 

lehtara veya emrine ya da 

hamiline belirli bir meblağı 

ödeme emrini, kanunun aradığı 

şekil şartlarını yerine getirmek 

kaydıyla verdiği senettir. Çek 

kanunen emre yazılı bir kambiyo 

senedidir. Ancak poliçe ve 

bonodan en önemli farkı 

hamiline yazılı olarak 

düzenlenebilir. 

Hukuki açıdan: Nitelikli 

havaledir 

Ekonomik (iktisadi) açıdan: 

Ödeme aracıdır. (çekte vade 

olmadığı için kredi aracı değildir) 

 Çekler görüldüğünde 

ödenir. Yani vade, kabul gibi 

poliçede sayılan hususlar 

çekte yoktur. 

 Çek hukuki açıdan çifte yetki 

veren bir havaledir. 

 Çekte 3 kişi vardır. Keşideci, 

lehtar ve muhatap. 

Muhatap mutlaka bir 

bankadır. 

 Çekin banka tarafından 

ödenmesi hamilin varsa 

vergi kimlik numarasının 

saptanmasına bağlıdır. 

 

 

 

1- Emre yazılı çekler 
•Ciro +zilyetliğin devri ile devredilir 
•Ciro geriye dönük olarak da yapılabilir 
•Cironun kayıtsız şartsız olması gerekir 
•Kısmi ciro ve muhatap bankanın cirosu 
batıldır. 
•Hamiline yazılı ciro, beyaz ciro 
hükmündedir 
•Protestodan veya ibraz süresi geçtikten 
sonra yapılan ciro alacağın temliki 
hükmündedir. 
•Çeklerde rehin cirosu yoktur. Tahsil ve 
temlik cirosu vardır. 
2- Nama yazılı çekler 
“emre yazılı değildir” kaydıyla veya buna 
benzer bir kayıtla belirli bir kişi lehine 
ödenmesi şart kılınan bir çek ancak  
Alacağın temliki+ zilyetliğin devri ile 
devredilebilir. 
3-Hamiline yazılı çekler 
-Senette belli bir kişinin adı bulunsa bile 
“veya hamiline” kelimelerinin veya buna 
benzer başka bir ibarenin eklenmesiyle 
düzenlenen çek, hamiline yazılı çek 
sayılır. Kimin lehine olduğu 
düzenlenmemiş çek hamiline yazılı çek 
hükmündedir. 
-Lehtar kısmı boş bırakılarak hamiline çek 
düzenlenmez. Hamiline çekler matbu 
basılıdır. 
-Bu çekler de sadece zilyetliğin devri 
yöntemi ile devredilebilir. İstenirse 
ciro(topal ciro) ile de devredilebilir. 
-Teminat fonksiyonu vardır. Teşhis ve 
temlik fonksiyonu yoktur. 

Çekte zorunlu unsurlar 

 Çek kelimesi (başka bir dilde yazılmışsa 

o dildeki çek kelimesinin karşılığı) 

 Muayyen bir bedelin kayıtsız şartsız 

havalesi 

 Muhatabın ticaret unvanı 

 Keşide tarihi. 

 Keşidecinin imzası 

 Ödeme yeri (veya muhatabın adının 

yanında yazan yer) 

 Düzenlenme yeri (keşidecinin adının 

yanında yazan yer) 

5941 sayılı çek kanununa göre çek 

üzerinde bulunması gereken zorunlu 

unsurlar 

 Çek hesabının numarası 

 Çek hesabının bulunduğu şubenin adı 

 Çek hesabı sahibi gerçek kişinin ad ve 

soyadı, 

 Çek sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı 

ve tüzel kişi adına imzalayan gerçek 

kişinin adı soyadı ve TC kimlik numarası 

yazılır. 

 Çek hesabı sahibi gerçek kişinin TC 

kimlik veya tüzel kişinin mersis 

numarası veya vergi kimlik numarası 

 Çekin basıldığı tarih 
ALTERNATİFİ OLAN ZORUNLU UNSURLAR 
•Düzenleme yeri 
•Ödeme yeri 
İHTİYARİ UNSUR 
•Lehtarın adı, soyadı 
 

ÇEKTE YAZILABİLECEK 

İHTİYARİ KAYITLAR 

1- Lehtar: TTK ya göre 

lehtarı 

gösterilmeyen çek 

hamiline yazılı çek 

olarak varsayılır. 

Ama  5941 sayılı 

çek kanununa göre 

hamiline 

düzenlenen 

çeklerde hamiline 

çek defteri 

kullanılmak 

zorundadır. 

Hamiline ibaresi 

matbu olarak 

basılıdır. 

2- Menfi emre kaydı 

3- Aynen ödeme 

(efektif ödeme) 

kaydı 

4- Protestodan 

muafiyet kaydı 

ÇEKTE KONULAMAYACAK 
KAYITLAR 
1- Vade kaydı (yazılmamış 

sayılır) 
2- Kabul şerhi (yazılmamış 

sayılır) Ödememeden 
sorumsuzluk kaydı 
(yazılmamış sayılır) Faiz 
kaydı (yazılmamış sayılır) 
Bedeli şarta veya kayda 
bağlama (yazılmamış 
sayılır) 

3- Asıl borç ilişkisini 
göstermek (yazılmamış 
sayılır) 

4- Muhatap bankanın aval 
kaydı (batıldır) 

ÇEK DÜZENLEYEBİLMENİN 
KOŞULLARI 
1- Karşılık: Keşidecinin 

bankada hesabı olmalı 
2- Anlaşma 
Bir kimsenin çek keşide 
edebilmesi için, muhatabın 
(bankanın) emrinde 
keşidecinin emrine tahsis 
edilmiş bir KARŞILIK 
bulunması ve keşidecinin bu 
karşılık üzerinde çek keşide 
ederek tasarrufta 
bulunabileceğine ilişkin 
muhatap banka ile keşideci 
arasında açık veya zımni 
(örtülü) bir anlaşma olması 
gerekir. Ancak bunlar olmasa 
da kanunen zorunlu unsurları 
taşıması şartıyla çek geçerli 
kabul edilebilir 
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ÇEK TÜRLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÇEK TÜRLERİ 
1- Teyitli çek: Çekin karşılığının bankada 

mevcut olduğunu ve çekin ibrazı anına 
kadar bu miktarın korunduğu prosedürdür 
(izlek). Para bloke edilir. 

2- Çekin vizesi: Teyitten farkı paranın bloke 
edilmemesidir. Sadece karşılık olup 
olmadığı öğrenilir. 

3- Garanti çeki: Çekin karşılığı olmasa da 
keşideci ve banka anlaşmasına göre 
bedelin ödeneceği çektir. 

4- Çizgili çek: Genel ve özel türleri vardır.  
a) Genel çizgili çek: Çekin üzerine iki 

paralel çizgi çizilerek arasına herhangi 
bir şey (BANKA) adı yazılmaması 
halinde genel çizgili çek olur. Genel 
çizgili çek banka tarafından ancak bir 
bankaya veya muhatap bankanın bir 
müşterisine ödenebilir. 

b) Özel(hususi) çizgili çek: Muhatap 
tarafından ancak adı gösterilen bir 
bankaya veya bu banka muhatap ise 
onun müşterisine ödenir. Genel çizgili 
çek özel çizgili çeke dönüşebilir. Özel 
çizgili çek genele dönüşemez 

5- Banka çeki: Muhatap aynı zamanda 
keşideci ise söz konusudur. 

6- Seyahat çeki: Seyahattekilerin yanlarında 
para taşımamak için hamiline olmaması 
şartı ile düzenlenen çeklerdir. 

7- Posta çeki: Borç ödemek amacıyla 
kullanılır. Kıymetli evrak değildir, 
havaledir. 

8- Mahsup çeki:  Çekin üzerinde “hesaba 
geçirilecektir” kaydı koyulur ise söz konusu 
olur. Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen 
bir çekin hamili muhatap banka iflas 
etmişse veya bir ilamla ödemelerini tatil 
etmişse ya da aleyhinde yapılan bir icra 
takibi semeresiz kalmışsa çek bedeli kayda 
rağmen nakit istenebilir.  

 

ÇEKTE İBRAZ SÜRELERİ 
Çekler görüldüğünde ödendiği için çeklerde kabul ve vade yoktur. 
Çekin ibraz süresi içinde mutlaka muhataba ibrazı gerekir. İbraz 
süresi çekin keşide tarihinin ertesi gününden başlar. 
 İbraz süreleri, çekte yazan keşide tarihinin ertesi günü başlar. 
 Yalnızca iş günleri içinde muhataba ibraz edilir. 
 İbraz süreleri iş günü değil gün olarak hesaplanır. 
 İbrazın son günü tatile denk gelirse ibraz süresi tatili takip 

eden ilk iş gününün sonuna kadardır. 
 İbraz süreleri hak düşürücü sürelerdir  
 Düzenlenme tarihi, ödeme yerindeki takvime göre 

hesaplanırlar. 
 Çekten cayma ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm 

ifade eder. Çekten cayılmamışsa muhatap banka ibraz 
süresinin geçmesinden sonra da çeki ödeyebilir. 

 Muhatap bankanın ibraz süresi geçmiş çeki ödeme 
yükümlülüğü yoktur. 

 İbraz süresinin geçmesinden sonra yapılan ciro ancak 
alacağın temliki sonuçlarını doğurur. 

 Hamilin sahip olduğu müracaat hakkı ibraz süresi bitiminden 
itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 

 Hamil ibraz süresi içinde çeki ibraz etmediğinde çekin 
kambiyo senedi niteliği ortadan kalkar. Böylece çek delil 
başlangıcı olur. 

 Çek süresi içinde ibraz edilirse çek borcu muaccel olur ve 
banka kısmi karşılık bile olsa ödeme yapmak zorundadır. 
Ancak hamil kısmi ödemeyi kabul etmek zorunda değildir. 
Dikkat: Çek süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilmezse 
müracaat hakları düşer 
Dikkat: 5941 sayılı çek kanununa göre 31.12.2017 tarihine 
kadar üzerinde yazılı düzenlenme tarihinden önce çekin 
ödenmesi için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. Çeklerde 
vade olmadığı için ibraz süresi içinde görüldüğünde ödenir. 
Ancak uygulamada kişiler çeklerin düzenlenme tarihini ileri 
bir tarihe gösterip çeki sanki vadeli gibi göstermektedirler. 
Bu durum sadece uygulamada vardır. Çekte vade yoktur. Bu 
durumun yaygınlığı bankaların duruma icazet göstermesidir. 
Hukuka aykırı kabul edilmemektedir. Bu kanun maddesi 
buna binaen düzenlenmiştir. 

 
 

 

Karşılıksızdır işlemine sebebiyet 
verenlere uygulanacak idari 
yaptırımlar 
a)Çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağı: Karşılıksız çek 
düzenleyen kişi hakkında hamilin 
talebi üzerine cumhuriyet savcısı 
tarafından her bir çekle ilgili olarak 
çek düzenleme ve çek hesabı açma 
yasağı kararı verilir. Hamilin 
yasaklanma kararını 6 ay içinde 
talep etmesi gerekir. Yasak koyulan 
kişi kararın kendine tebliğinden 
sonraki 10 gün içinde elindeki tüm 
çek defterlerini bankalara iade 
etmek zorundadır. Eğer bu arada 
başka çek düzenlemiş ise bunları 
birer birer meblağları ile bankaya 
bildirmek zorundadır. 
b)Bu yasaklama UYAP aracılığı ile 
Merkez bankasına elektronik 
olarak bildirilir. 
c)Karşılıksız kalan çeklerini ibraz 
tarihleri içinde temerrüt faizi ile 
birlikte ödeyen kişinin yasağı 
cumhuriyet savcısı aracılığı ile 
kaldırılır. 
d)Çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağına ilişkin kayıtlar 
girildikten 10 yıl sonra merkez 
bankası tarafından re’sen silinir. 
Çeklerde ibraz süresi içinde 
ödememe durumu  
-Noterden çekilecek protesto ile 
saptanabilir. 
-Muhatap banka tarafından çek 
üzerine yazılacak ibraz gününü 
içeren ödememe şerhi ile 
saptanabilir. 
-Takas odası beyanı ile 
saptanabilir. 

Muhatap bankanın çek ile ilgili 
sorumluluğu 
1- Karşılığı bulunan miktarı 
ödeyemeyen bankanın sorumluluğu 
a)Cezai sorumluluk: ödemeyi yapmayan 
banka görevlisi şikâyet üzerine 1 yıla 
kadar hapis ile cezalandırılır. 
b)Hukuki sorumluluk: Hamili bulunduğu 
çekin bedelini karşılığı olmasına rağmen 
ibraz tarihinde tahsil edememiş olan 
kişi fiili ödeme gününe kadar geçen her 
gün için bankadan ‰3 oranında 
gecikme cezası talep edebilir. Hamil 
başka bir faiz talep edemez. 
2- Bankanın karşılıksız çeklerle ilgili 
sorumluluğu 
a)Karşılığın hiç bulunmaması halinde: 
Karşılıksız çıkan çeklerde miktar …………. 
TL üzerinden hesaplanır. 
2010/2 sayılı tebliğden önce bastırılan 
çeklerden ötürü her bir çek yaprağı için 
815 TL’dir 
b)Karşılığın kısmen bulunması halinde:   
Çek bedeli ………….. TL nin altında ise – 
çeki öder 
Çek bedelinin kısmi karşılığı varsa çek 
bedelini aşmamak şartı ile kısmi 
karşılık+…………… şeklinde öder 
Çek 3000 tl ise içeride 500 var ise 500 
+…………… olarak öder kalan meblağı 
……………. tl yi çek arkasına şerh düşerek 
işlem yapar. 
3- Karşılıksız çıkan çeklerde bankanın 
sorumluluğunun sona ermesi 
Bankanın sorumlu olduğu miktar ilgili 
banka tarafından hamile ödenmezse 
hamilin bankaya karşı dava açma hakkı 
ve takip yapma hakkı vardır. 
NOT: Bankanın, çekin baskı tarihinden 
itibaren 5 yıl geçmiş ise sorumluluğu 
yoktur. 
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ÇEKTE MÜRACAAT HAKKI 

ÇEKTE MÜRACAAT HAKKI 
Bu hakkın kullanılabilmesi için 
çekin bedelinin tamamen veya 
kısmen ödenmemesi ve 
durumun ibraz süresi içinde 
tespit edilmesi gerekir. Hamil şu 
kişilere karşı müracaat hakkını 
kullanabilir. 
a)Keşideci 
b)Cirantalar 
c)Varsa avalistlere karşı. 
Çekte müracaat hakkının 
kullanılabilmesi için şekil şartı 
a)Karşılıksızdır işlemi: Muhatap 
bankanın hamile ödemekle 
yükümlü olduğu miktarın dışında 
çek bedelinin karşılanmayan 
kısmıyla sınırlı olarak yapılır. 
Hamilin talepte bulunarak çekin 
arkasına  
•İbraz tarihini 
•Hesap durumunu 
•Bankanın ödediği miktarı 
•İbraz edenin adı ve soyadını 
•Eğer tüzel kişi adına tahsil 
yapılacaksa durumu belirtmek 
•Ve banka görevlisi tarafından 
imzalanarak mühürlenerek 
yapılır 
•Banka tarafından ödenen 
miktar düşüldükten sonra 
karşılıksız kalan tutar açıkça 
yazılır. 
•Hamilin imzalamaktan 
kaçınması halinde bu işlem 
yapılamaz. 

b)Protesto ile tespit: 
Noterden çekilecek protesto 
ile olur. 
 
c)Bir takas odasının çek 
zamanında teslim edildiği 
halde ödenmediği tespit 
eden tarihli beyanı: İlgili 
bankanın şubelerinin 
bulunmadığı yerlerde kurulan 
takas odalarının beyanı ile 
olur. 
NOT: Protesto veya buna 
denk olan belirleme ibraz 
süresi içerisinde ve bir iş 
gününde yapılması gerekir. 
Çek ibraz tarihinin son 
gününde ibraz edilirse 
protesto veya denk olan 
tespit izleyen ilk iş gününde 
de yapılabilir. 
 
Mücbir sebeplerin müracaat 
hakkını engellemesi 
Süre içinde çekin ibrazı ve 
belirlemenin yapılması 
mevzuat ya da mücbir bir 
sebepten 15 günden fazla 
sürerse ibraz ve protestoya 
gerek olmaksızın müracaat 
hakkı kullanılabilir. 
 

Hamilin müracaat hakkı 

kapsamındaki hakları 

1- Çekin ödenmiş bedeli 

2- İbraz tarihinden itibaren 

temerrüt faizi 

3- Protesto ve ihbar giderleri 

4- Çek bedelinin ‰3 ünü 

aşmayacak oranda komisyon 

ücreti 

5- Karşılıksız kalan kısmın %10 unu 

6- Zararı tazmin gibi kalemleri 

isteyebilir. 

 

 

Ödeme yapan müracaat borçlusunun 

diğer müracaat borçlularından talep 

edebilecekleri haklar 

1- Ödediği meblağın tamamını 

2- Temerrüt faizi 

3- Masrafları 

4- Çek bedelinin ‰2 sini aşmayan 

komisyon ücreti. 


