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Güncellenme Tarihi: 01.07.2014 



NEDİR? 

• Kıy etli evrak, bir hakkı temsil eden ve bu hakkı  ileri sürülmesi ve 
devrinin senedin i razı a ağla dığı senetlerdir. 

 

• Kıy etli evrakı   u surları: 
• Bir se et iteliği taşı ası Borç se edidir. İ zayı ata  orçludur. 

İ za el ile atıl alıdır.   
• “e ette ir hakkı  te sil edil esi 
• Hak ile se edi  ütü leş esi 
• Tedavül a a ı a yö eliktir. el değiştirir   
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UNSURLARI 

• Genel olarak, senet kavra ı, ir kişi i  kendi aleyhine delil teşkil 
etmek üzere yazılı şekilde düze lediği elgeleri  ifade eder. 
 

• Bir senetten bahsedebilmek için, onu düzenleyen kişi açısı da  
ağlayı ı şekilde açıkla ış bir irade eya ı ı  mevcut ol ası 

yeterlidir. 
 

• Her kıy etli evrak bir senet iteliği taşı ak zorunda olduğu halde, 
her senet kıy etli evrak değildir. Ör eği , tapu senetleri, 
vasiyetname, sürücü belgesi, nüfus üzda ları, noter senet ve 
sözleş eleri birer senet iteliği taşı akla birlikte, kıy etli evrak 
değildirler.  
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UNSURLARI (devam) 

• Kıy etli evrakta yer alan irade eya ı bir hakkı temsil etmek 
a a ıyla yazılır. Buna göre, kıy etli evrakı alan kişi, bu sayede bir 
hakka kavuşur. 
 

• Bu hak, yukarıda sı ıfla dırıldığı gibi bir ala ağa veya ortaklığa ilişki  
ola ile eği gibi, ayni nitelikteki bir hak da olabilir. 

 

• Kıy etli evrakta temsil edilebilecek haklar, para ile ölçülebilen ve 
aşkası a devri mümkün olan (mali) haklar olduğu da  üç gruba 

ayır ak mümkündür:-Alacak hakları-Ortaklık hakları-Ayni haklar.  

 

• Hak senede ağla ıştır, onu takip eder. Senet ol aksızı  hak ileri 
sürülemez, hakkı  devri ancak senedin devri ile olur. Hak iddia 
edebilmek için senedin i razı şarttır. Kıy etli evrakı  borçlusu da, 
ancak senedin teslimi karşılığı da ödeme yapmakla yükümlüdür. 
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SOYUTLUK İLKESİ 
• Kıy etli evrak, doğu u a sebep olan ilişkide  ağı sız ve 

soyuttur. Kıy etli evrak doğdukta  sonra, doğu u a sebep olan 
ilişkideki bir aksaklık veya bozukluk kıy etli evrakı  geçerliliği e 
etkili olmaz. 

 

• Ör eği , X, Y’de   bir eşya satı  al ış ve ödemeyi bono ile yap ış 
ise; satı  alı a  alı  teslim edilmemesi veya ayıplı çık ası nedeni 
ile araları daki sözleş e i  feshedilmesi halinde, yine de bononun 
ödenmesinden kaçıla aya aktır.  
 

• “atış sözleş esi geçerli olmasa bile, bonoda ifadesini bulan hak 
geçerli ve doğu u a sebep olan alı  satı  ilişkisi de  soyuttur. 
Bununla beraber, bu ilke kıy etli evrakı  azı devir şekilleri de, azı 
kimseler arası da ve azı kıy etli evrak tiplerinde yu uşatıl ış veya 
tamamen ortadan kalk ıştır. 
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ADİ EVRAKTAN FARK) 
• İ zalaya  kişi i  aleyhine delil teşkil eden ve de ondan çık ış olan 

belgeye adi senet denir. 

 

• Kıy etli evrakta hak, alacak, mülkiyet ve hisse olabilir. Adi senette 
hak ve yükümlülük olabilir. 

 

• Kıy etli evrakta borçlu taraflardan birisi iken; adi senette her iki 
tarafta borçlu olabilir. 

 

• Kıy etli evrakta sıkı şekil şartı vardır. Uyul adığı takdirde 
geçersizdir. Adi senette ise sıkı şekil şartı söz konusu değildir. 
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ADİ EVRAKTAN FARK) (devam) 

• Adi senet kişi i  hakkı ı ispatlamaya yarar. Kıy etli evrakta hakla 
senet iç içedir. İspatta  öte bir durum söz konusudur.    

 

• Kıy etli evrakı  azı türleri Türk Ceza Ka u u’ a TCK  göre resmi 
evrak iteliği taşır. Adi senet resmi evrak değildir. Özel evraktır. 
 

• Adi senet kural olarak şarta ağla a ilir. Kıy etli evrak kural olarak 
şarta ağla a söz konusu değildir. 
 

• Adi senette ala aklı yapıla  kıs i ödemeyi reddedebilir. Kıy etli 
evrakta ala aklı yapıla  kıs i ödemeyi reddedemez. 
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MENKUL KIYMET 

• Menkul kıy etler, ortaklık veya ala aklılık hakkı sağlaya , belirli bir 
bedeli temsil eden, yatırı  ara ı olarak kulla ıla , dönemsel gelir 
getiren, misli nitelikte ve seri halinde çıkarıla , ibareleri ay ı olan ve 
şartları SPK kapsa ı da belirlenen hisse senetleri, tahviller ve 
bonolar gibi kıy etli evraktır . 
 

• Para ve sermaye piyasaları da yatırı  ara ı olarak kulla ıla  yatırı  
fonu katıl a belgeleri, katıl a intifa senetleri, banka o oları, banka 
garantili bonolar, varlığa dayalı menkul kıy etler, kara iştirakli tahvil, 
kar ve zarar ortaklığı senetleri, hisse senetleri ile değiştirile ilir 
tahviller, oydan yoksun hisse senetleri ile gayrimenkul sertifikaları 

aşlı a menkul kıy et türlerini oluştururlar. 
 

• Buna karşılık, nakit, poliçe, bono ve çek ise menkul kıy et iteliği 
taşı az. 
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MENKUL KIYMET (devam) 

• Menkul kıy etlerde hisse senetleri hem kıy etli evrak hem de 
menkul kıy et özelliği e sahip iken, çek sadece kıy etli evrak 

iteliği taşır. 
 

• Her menkul kıy et bir kıy etli evrak olduğu halde, her kıy etli 
evrak bir menkul kıy et değildir.  
 

• Bir kıy etli evrakı  menkul kıy et iteliği taşıya il esi için 
aşağıdaki u surları taşı ası gerekir: 
 
• Ortaklık veya ala aklılık hakkı sağla ak 
• Belirli bir bedeli temsil etmek 
• Dönemsel gelir getirmeyi amaçlamak 
• Misli nitelikte olmak 
• Yatırı  ara ı olarak kulla ıl ak üzere çıkarıl ak 
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İBRAZ SENETLERİ 
• İ raz senetleri, adi borç senetleri gibi bir borç taahhüdü içerir, ancak 

buna ilave olarak borçlunun senedi ibraz edene ödemede 
ulu a ile eği kaydı ı taşırlar. 

 

• Ör eği , bir a ka ı  üşterisi de  açık depo şekli de saklamak 
üzere aldığı hisse senetleri karşılığı da verdiği makbuzlar ile banka 
hesap üzda ları, ibraz senedi iteliği taşırlar. 
 

• Bu senetlerde, borçlu talep ettiği takdirde ala aklı senedi ibraz 
etmekle yükümlüdür. 
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İBRAZ SENETLERİ (devam) 

• Borçlu senet ibraz edil ediği sürece ödemekten kaçı a ilir, ancak 
borçlu senet ibraz edilmeden de ödeme yapma yetkisine sahiptir.  

 

• İ raz senetleri, kıy etli evraka benzemekle birlikte bu senetlerden 
farklıdırlar. 
 

• İ raz senetleri, aşkaları a devredilemezler. 

 

• Kıy etli evrakta borçlunun senet ibraz edil ediği takdirde ödeme 
yapma yetkisi ulu adığı halde, ibraz senetlerinde borçlu senet 
olmadan da ödeme yapabilir.  
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TEŞ(İS SENETLERİ 
• Teşhis senetleri, borçlunun senedi ibraz eden kişiye ödeme yapmak 

suretiyle sorumluluktan kurtula ile eği senetlerdir. 
 

• Aslı da, borçlu, sadece gerçek hak sahibine ödeme yaptığı takdirde 
borcundan kurtulur. Bu yüzden, borçlu, ödemede bulunurken 
ala aklı ı  ki liği i ve gerçek hak sahibi olup ol adığı ı 
araştır akla yükümlüdür. 
 

• Teşhis senetleri, borçluyu bu denetim yükü lülüğü de  
kurtarmakta ve borçlu senedi ibraz eden kişiye iyi niyetli olarak 
ödeme yaptığı sürece, bu kişi gerçek hak sahibi olmasa bile, 
sorumluluktan kurtul aktadır. 
 

• Böylece, borçlu, ödeme talebinde bulunan kişi i  gerçek hak sahibi 
olup ol adığı ı araştır ada  kolaylıkla işle  yapar. 
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TEŞ(İS SENETLERİ (devam) 

• Otomatik para çekme makinelerinde kulla ıl ak üzere verilen 
a ka kartları , emanetçiye teslim edilen eşya karşılığı da verilen 

e a et ak uzları  ile vestiyer fişleri  teşhis senedine örnek 
oluştururlar. 
 

• İ raz senetlerinde borçlu senedi ibraz eden herkese değil, senedi 
ibraz eden gerçek ala aklıya ödeme yapmak zoru dadır; teşhis 
senetlerinde ise, senedi ibraz eden gerçek ala aklı olmasa bile 
borçlu iyi niyetli şekilde yapa ağı ödeme ile sorumluluktan 
kurtulur. 
 

• Teşhis senetleri, devir ola ağı ı  ol a ası ve ala aklı ı  gerçek 
hak sahibi olduğu u senet olmadan da ispat edebilmesinden dolayı 
kıy etli evraktan ayrılırlar.    
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ÇEŞİTLERİ 
• DÜZENLENDİĞİ KANUN BAKIMINDAN SINIFLANDIRMAYA GÖRE: 

 

 Türk Ticaret Kanunu: Kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek), Hisse 

senedi, İlmühaber, Kupon ve talon, İntifa senedi, Tahvil, Makbuz 

senedi ve varant, konişmento, Taşıma senedi. 

 

 Sermaye Piyasası Kanunu: Varlığa dayalı menkul kıymet, yatırım 

fonu katılma belgesi, depo sertifikası, hisse senedi ile değiştirilebilir 
tahvil, oydan yoksun hisse senedi, katılma intifa senedi, banka 

bonosu ve banka garantili bonolar, kıymetli maden bonoları, 
finansman bonosu, gayrimenkul sertifikası, kar ve zarar ortaklığı 
belgesi, kara iştirakli tahvil. 

 

 Türk Medeni Kanunu: İpotekli borç senedi, İrat senedi, rehin 

makbuzu, rehinli tahvil. 
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ÇEŞİTLERİ (devam) 

• TEM“İL ETTİĞİ HAK BAKIMINDAN SINIFLANDIRMAYA GÖRE: 

 
 Alacak/borç senetleri: Kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek), varlığa 

dayalı menkul kıymet, banka bonosu ve banka garantili bonolar, 

finansman bonosu, rehinli tahvil, kupon ve talon, tahvil, ipotekli borç 

senedi, irat senedi. 

 
 Ortaklık/Katıl a senetleri: Hisse senedi, ilmühaber, oydan yoksun 

hisse senedi, intifa senedi, yatırım fonu katılma belgesi, hisse senedi 

ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi, kara iştirakli tahvil, kar 

ve zarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senetleri. 

 
 Emtia Senetleri: Makbuz senedi, varant, emre yazılı taşıma senedi, 

rehin makbuzu, konişmento, emre yazılı olmayan taşıma senedi, depo 

sertifikası, gayrimenkul sertifikası, kıymetli maden bonoları. 
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ÇEŞİTLERİ (devam) 

• DEVİR ŞEKLİ AÇISINDAN: 

 
 Nama Yazılı Senetler 
 
 Emre Yazılı Senetler 

 
 Hamiline Yazılı Senetler 
 

• Türk hukukunda kabul edilen sistem, kıy etli evrakı  devir 
şekilleri e göre sı ıfla dırıl asıdır.  

 

 

 16 



NAMA YAZILI SENETLER 

• Belli bir şahıs a ı a yazılı olup da onun emrine kaydı ı ihtiva 
etmeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayıl aya  kıy etli 
evrak nama yazılı senet sayılır . Buna göre, bir kıy etli evrakı  nama 
yazılı sayıla il esi için aşağıdaki şartları taşı ası gerekmektedir: 

 
- Belirli ir kişi i  adı a düze le iş ol ası 
- E ri e kaydı ı içer e esi 
- Ka u e  e re yazılı se et sayıl a ası 
- Ka u e  e re yazılı se etlerde açıkça e re ol adığı  veya a a 
yazılı  olduğu u  elirtil esi. 

 

• Kural olarak bütün kıy etli evrakı  nama yazılı şekilde 
düzenlenmesi mümkündür. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu ve 
buna dayalı olarak çıkarıla  te liğlerde, azı menkul kıy eti  nama 
yazılı olarak düze le e eye eği hükme ağla ıştır. 
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NAMA YAZILI SENETLER (devam) 

• Na a Yazılı Çek Ör eği: 
 

• T.C. Ziraat Şu e adı ve kodu:      Çek Tutarı: Keşide Yeri ve Tarihi: 

• Ba kası A.Ş.           6001 Adana        #750,00 YTL.          Adana, 21.11.2007 

•      

•         nama yazılıdır. 
•    Bu çek karşılığı da Levent Can veya emrine yal ız 

•  yediyüzelli Yeni Türk Lirası ödeyiniz. 

•     

• Müşteri Hesap No: 6001 012 34 56   Kemal Kaplan 

• Çek No: 0112              (imza) 
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NAMA YAZILI SENETLER (devam) 

• Na a yazılı se etleri  iki te el özelliği de  söz et ek ü kü dür: 
• Borçlu u  Meşru Ha ile Öde e Yükü lülüğü 

• “oyutluk İlkesi i  Geçerli Ol a ası  
 

• Nama yazılı senetler, devir eya ı ve zilyetliği  devri  suretiyle 
devredilebilirler. Temlik eya ı, yazılı şekilde yapıl ak zoru dadır. 
 

• Bu beyan, senedin arka yüzüne yazıla ile eği gibi, ayrı bir kağıda da 
(temlikname) yazıla ilir. Temlik eya ı da, senetten doğa  hakları  
karşı tarafa devredildiği e ilişki  bir irade açıkla ası, devrala ı  adı 
ve soyadı ile devredenin i zası ulu alıdır. 
 

• Senet hamili, temlik eya ı da bulunduktan sonra kıy etli evrakı 
devralana teslim etmek suretiyle senedin mülkiyetini karşı tarafa 

aklet iş olur.  
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EMRE YAZILI SENETLER 

• Emre yazılı senetler, belirli bir kişi i  adı a yazılı olup da, emre 
kaydı ı içeren veya kanunen böyle sayıla  kıy etli evraktır. 
 

• Buna göre, bir kıy etli evrakı  emre yazılı sayıl ası iki şekilde 
gerçekleşir: 
 

• İradi Emre Yazılı Senetler: Lehtarı  adı ı  ya ı da emrine kaydı ı  
yazıl ası halinde söz konusu olur. Ör eği , Ali Ak veya e ri e , Ali 
Ak veya e rühavalesi e  şekli de bir kaydı içeren senetler emre 
yazılıdır. 
 

• Kanunen Emre Yazılı Senetler: Kambiyo senetleri ile makbuz senedi 
ve varant kanunda kanunen emre yazılı senet olarak 
düze le işlerdir. Bu senetleri emre yazılı hale getirebilmek için 
e ri e  veya e rühavalesi e  gibi bir kayda gerek yoktur. 

Kanunen emre yazılı senetlerde, lehtarı  ismen gösteril iş ol ası 
senedin emre yazılı sayıl ası için yeterlidir. 
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EMRE YAZILI SENETLER (devam) 

• Kural olarak bütün kıy etli evrak türleri emre yazılı olarak 
düzenlenebilir.  

 

• Kanun ve te liğlerde emre yazılı ola aya ağı öngörülen kıy etli 
evrak şu lardır: 

 

 Hisse senetleri, ilmühaber, kupon ve talon, kurucu intifa senetleri, 
katıl a intifa senetleri, ipotekli borç senetleri, irat senetleri, yatırı  
fonu katıl a belgeleri, varlığa dayalı menkul kıy etler, gayrimenkul 
sertifikası, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirile ilir tahvil ile 
kar ve zarar ortaklığı belgeleri. 
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EMRE YAZILI SENETLER (devam) 

• E re Yazılı Çek Ör eği: 
 

T.C. Ziraat Şu e adı ve kodu:      Çek Tutarı: Keşide Yeri ve Tarihi: 
Ba kası A.Ş.           6001 Adana        #750,00 YTL.          Adana, 21.11.2007 

     

         

   Bu çek karşılığı da Levent Can veya emrine yal ız 

 yediyüzelli Ye i Türk Lirası ödeyi iz. 
    

Müşteri Hesap No:       Kemal Kaplan 

Çek No: 0112              (imza) 
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EMRE YAZILI SENETLER (devam) 

• E re yazılı se etleri  iki te el özelliği vardır: 
• Borçlu u  Şekli Ha ile Öde e Yükü lülüğü 

• “oyutluk İlkesi i  Geçerli Ol ası  
 

• Emre yazılı senetlerin devri, iro ve zilyetliği  devri  yoluyla 
gerçekleştirilir. Ciro, senedin arka yüzüne, burada yer kal a ışsa 
senede yapıştırıla ak bir kâğıda (alonj) yapıla ilir. 
 

• Ciro, tam ciro  ve beyaz ciro  ol ak üzere iki şekilde ola ilir. Bu a 
göre, Ali Ak e ri e ödeyi iz, Meh et Pak i za  şekli deki iro, 
tam cirodur. 
 

• Tam ciroda, senedi devralacak kişi ismen gösterildiği bir irade eya ı 
devreden kişi (ciranta) tarafı da  i zala ır. 
 

• Buna karşılık, ciranta senedin arka yüzünü imzalayarak devralana 
verecek olursa, senet, beyaz ciro ile devredil iş olur. 
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EMRE YAZILI SENETLER (devam) 

• E re yazılı se etleri  iki te el özelliği vardır: 
• Borçlu u  Şekli Ha ile Öde e Yükü lülüğü 

• “oyutluk İlkesi i  Geçerli Ol ası  
 

• Emre yazılı senetlerin devri, iro ve zilyetliği  devri  yoluyla 
gerçekleştirilir. Ciro, senedin arka yüzüne, burada yer kal a ışsa 
senede yapıştırıla ak bir kâğıda (alonj) yapıla ilir. 
 

• Ciro, tam ciro  ve beyaz ciro  ol ak üzere iki şekilde ola ilir. Bu a 
göre, Ali Ak e ri e ödeyi iz, Meh et Pak i za  şekli deki iro, 
tam cirodur. 
 

• Tam ciroda, senedi devralacak kişi ismen gösterildiği bir irade eya ı 
devreden kişi (ciranta) tarafı da  i zala ır. 
 

• Buna karşılık, ciranta senedin arka yüzünü imzalayarak devralana 
verecek olursa, senet, beyaz ciro ile devredil iş olur. 
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(AMİLİNE YAZ)L) SENETLER 

• Hamiline (hamile) yazılı senetler, senedin metninden veya şekli de , 
hamili kim ise o kişi i  hak sahibi sayıla ağı a laşıla  kıy etli 
evraktır. 
 

• Buna göre, bir senedin hamiline yazılı ol ası senedin metninden 
açıkça a laşıla ile eği gibi, bazen senedin şekli de bu senedin hamile 
yazılı sayıl ası ı gerektirebilir. 
 

• Ör eği , senette lehtar göstermek yerine ha ile  veya ha ili e  
şekli de bir kayıt düşül üşse kıy etli evrak hamiline yazılı 
sayıla aktır.  
 

• Bazı hallerde, senedin şekli de hamiline yazılı olduğu sonucuna 
varıl ası ı gerektirebilir. Ör eği , kimin lehine düze le diği 
gösteril e iş olan bir senet de hamiline yazılı sayılır. 
 

• Lehtarı  ismen gösterilmesine rağ e  hamile kaydı ı içeren kıy etli 
evrak da, hamiline yazılı senet iteliği taşır.   
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(AMİLİNE YAZ)L) SENETLER 
(devam) 

• Kambiyo senetlerinden sadece çek hamiline düzenlenebilirken, 
poliçe ve bono nama veya emre yazılı olabilir. 
 

• Makbuz senedi ve varant da hamiline yazılı olamazlar. 
 

• Menkul kıy etlerde , banka garantili bonolar da sadece emre yazılı 
olarak düzenlenebilirler. 
 

• Hamiline yazılı hisse senedi çıkarıla il esi için, şirket ana 
sözleş esi de bu yönde bir hüküm ulu ası ve pay bedellerinin 
tamamen öde iş ol ası gerekir.  
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(AMİLİNE YAZ)L) SENETLER 
(devam) 

• Ha ili e Yazılı Çek Ör eği: 
 

 

T.C. Ziraat Şu e adı ve kodu:      Çek Tutarı: Keşide Yeri ve Tarihi: 
Ba kası A.Ş.           6001 Adana        #750,00 YTL.          Adana, 21.11.2007 

     

         

   Bu çek karşılığı da HAMİLİNE veya emrine yal ız 

 yediyüzelli Ye i Türk Lirası ödeyi iz. 
    

Müşteri Hesap No:       Kemal Kaplan 

Çek No: 0112              (imza) 
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(AMİLİNE YAZ)L) SENETLER 
(devam) 

• Hamiline yazılı senetlerde, borçlu senedi ibraz eden kişi i  hak 
sahibi olup ol adığı ı araştır akla yükümlü değildir. 
 

• Borçlu, kural olarak senedin herhangi bir hamiline ödeme yaparak 
borcundan kurtulur. 

 

• Borçlunun senet hamiline ödeme yaptığı da sorumluluktan 
kurtula aya ağı iki hal vardır: 

• Mahkeme kararıyla ödemeden men edilmesi 

• Hile veya ağır kusurlu olarak ödemede ulu ası  
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(AMİLİNE YAZ)L) SENETLER 
(devam) 

• Hamiline yazılı senetler, tedavülü en kolay olan kıy etli evrak 
grubunu oluşturur. 
 

• Bu senetleri devir için, sadece zilyetliği  devri  yeterlidir. 

 

• Devir eya ı veya ciro gibi bir işle  yapıl ası a gerek yoktur. 

 

• Hamiline yazılı bir senedin ciro edilmesi, senedin devir şekli i 
etkilemez, ancak ciro işle i i yapan kişi i  senedin hamiline karşı 
ödememeden dolayı soru luluğu a yol açar.  
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DEFİLER 

• Kıy etli evrakta borçlunun ödemeden kaçı ası a olanak sağlaya  
haklı nedenlere def’i adı verilir. 
 

• Ör eği , vadenin gel ediği, ala ağı  za a aşı ı a uğradığı veya 
i za ı  sahte olduğu a ilişki  itirazlar borçlunun ödemeden 
kaçı ası a imkan verir. 
 

• Kıy etli evrakta def’iler 3 gruba ayrılır: 
• Senedin hükü süzlüğü e ilişki  def’iler 
• Senet metninden a laşıla  def’iler 
• Kişisel def’iler 
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(ÜKÜMSÜZLÜK DEFİLERİ 
• Kıy etli evrakı  geçersiz olduğu a ilişki  iddiaları içeren def’iler 

hükümsüzlük def’ileri olarak adla dırılır. Bu def’iler herkese karşı 
ileri sürülebilir. 
 

• Hükümsüzlük def’ileri iki gruba ayrılır: 
 
• Mutlak def’iler (Herkes-Herkese karşı ileri sürebilir) 
• Ciro zincirinin kopuk ol ası 
• Senetteki şekil eksikliği 
• Senede şart ekle iş ol ası 

 
• Nisbi def’iler (Sadece ilgili kişi i  herkese karşı ileri süre ile eği 

defiler) 
• İ za taklidi veya sahte imza atıl ış ol ası 
• Yetkisiz temsilcinin işle  yap ası 
• Senette tahrifat yapıl ış ol ası 
• İ za sahibinin ehliyetsiz ol ası 
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SENET METNİNDEN ANLAŞ)LAN DEFİLER 
• Def’ilerde  azıları, se edi  geçersizliği e ilişki  ol ayıp, se ede 

aka  herkesi  görüp a laya ile eği türde dir. 
 

• Bu def’iler de herkese karşı ileri sürüle ilir. 
 

• Buna göre; 

• Vade i  gel e iş ol ası 
• Talep edile  tutarı  se etle uyuş a ası 
• )a a aşı ı 
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KİŞİSEL DEFİLER 

• Kişisel def’iler, senet metninde yer almayan ancak senedin 
düzenlenmesi sırası da ortaya çıka  azı özel durumlara ilişki  
kaçı a nedenleridir. 
 

• Kişisel def’iler, sadece taraflar arası da ileri sürülebilir, senedi 
devralan iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. 
 

• Kişisel defiler şu lardır:   
• İfa 
• İrade fesadı 
• Hatır senedi 
• Teminat (rehin) senedi 
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KAMBİYO SENETLERİ 
• Kambiyo senetleri, poliçe, bono ve çekten oluşur. 

 

• Ticari hayatta yaygı  şekilde kulla ıla  borç senetleridir (ticari 
senetler). 

 

• Kambiyo senetleri, para yerine geçer ve genel kabul gören (kamu 
iti adı a mazhar) senetlerdir.  
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KAMBİYO SENETLERİ (devam) 

• KAMBİYO “ENETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ: 
 Kambiyo senetleri, para ala ağı ı temsil ederler. 

 Kambiyo senetleri, kanunen emre yazılı senetlerdir. 

 Kambiyo senetleri, ibraz senetleridir. 

 Kambiyo senetleri, tedavül senetleridir. 

 Kambiyo senetleri, para yerine geçen ve genel kabul gören 
senetlerdir. 

 

• KAMBİYO “ENETLERİNDE GEÇERLİ OLAN İLKELER: 

 Müteselsil sorumluluk ilkesi  

 Mücerretlik ilkesi 

 İ zaları  ağı sızlığı ilkesi  

 Özel şekil şartları a tabi olma 

 Özel Takip usulü uygula ası 
 “ı ırlı sayı ilkesi 
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KARŞ)LAŞT)RMA 
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Poliçe Bono Çek 

Kredi aracı niteliği taşır 
 

Havale özelliği gösterir 
 

Üç taraf vardır 
 

Muhatap herhangi bir 

gerçek veya tüzel kişi 
olabilir 

 

Vadeli olabilir 

 

Alelade bir kâğıda 
yazılabilir 

 

Muhatap poliçeyi kabul edip 

etmemekte serbesttir 

 

Nama veya emre yazılabilir 
 

Kredi aracı niteliği taşır 
 

Ödeme vaadi özelliği 
gösterir 

 

İki taraflıdır 
 

Muhatap yoktur 

 

Vadeli olabilir 

 

Alelade bir kâğıda 
yazılabilir 
 

Nama veya emre yazılabilir 
 

Ödeme aracı niteliği taşır 
 

Havale özelliği gösterir 
 

Üç taraf vardır 
 

Muhatap ancak bir banka 

olabilir 

 

Vade içermez 

 

Matbu olarak çıkarılır 
 

Kabul yasağı vardır 
 

Nama, emre veya hamiline 

yazılır 
 



CİRO 

• Ciro, e re yazılı se etleri  devri de kulla ıla  çifte yetki vere  ir 
havale işle idir. 
 

• Ciro ile ira ta, orçluyu se et ha ili e öde e yapıl ası, ha ili de 
ala ağı tahsil hususu da yetkile dir iş olur. 
 

• Ha ili e yazılı se etlerde iro yapıl ası, se edi  şekli i etkile ez; 
ira ta ı  ha ile karşı soru luluğu a ede  olur. 

 

• Ciro, se edi  arka yüzü e veya se ede ekle e  alo j’a yapılır. 
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CİRO (devam) 

• Yukarıda elirtildiği üzere, iro, tam ciro  ve beyaz ciro  ol ak 
üzere iki şekilde ola ilir. Bu a göre, Ali Ak e ri e ödeyi iz, Meh et 
Pak i za  şekli deki iro, ta  irodur. 
 

• Tam ciroda, senedi devralacak kişi ismen gösterildiği bir irade eya ı 
devreden kişi (ciranta) tarafı da  i zala ır. 
 

• Buna karşılık, ciranta senedin arka yüzünü imzalayarak devralana 
verecek olursa, senet, beyaz ciro ile devredil iş olur. 
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CİRO devam  

• CİRONUN ÜÇ FONK“İYONU VARDIR: 
 

Temlik 

Teşhis 

Teminat 

 

• ÜÇ TÜR CİRO VARDIR: 
 

 Temlik cirosu 

 Rehin cirosu 

 Tahsil cirosu 
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Ali Ak emrine ödeyiniz. 

13.12.2006 

Leman Karanfil 

(imza) 
 

Ali Ak emrine ödeyiniz. 

Bedeli rehindir. 13.12.2006 

Leman Karanfil 

(imza) 
 

Ali Ak emrine ödeyiniz. 

Bedeli tahsildir.  

13.12.2006 

Leman Karanfil 

(imza) 
 



POLİÇE 

• Borcun üçüncü bir kişi tarafı da  ödenmesi a a ıyla düzenlenen 
kambiyo senedidir. 

 

• Poliçede, muhatap, keşide i ve lehtar olmak üzere üç taraf vardır. 
 

• Poliçe, ülkemizde daha çok ithalat ve ihracat işle leri de ala akları  
tahsili a a ıyla düzenlenmektedir.  

 

• Muhatap ile Keşide i arası daki ilişki karşılık (provizyon) ilişkisi 
olarak adla dırılır. 
 

• Keşide i ile Lehtar arası daki ilişkiye bedel ilişkisi adı verilir. 

 

• Lehtar ile muhatap arası daki ilişki ise havale ilişkisidir.  
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POLİÇE (devam) 

• Örnek poliçe: 

 
“ayı  Mesut Mert                     Adana, 11.11.2007 

Cumhuriyet Cad.No.25 

Adana  

   

İş u poliçe karşılığı da Levent Can veya emrine 11.02.2008 tarihinde yal ız –bin- Yeni 
Türk Lirası ödeyiniz. 

        Kemal Kaplan 

                                               Kaplan Ticaret, Mersin 

                                 (imza) 
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POLİÇE (devam) 

• POLİÇEDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU KAYITLAR: 

 

 Poliçe kelimesi 

 Kayıtsız şartsız elirli ir edeli öde e e ri 
 Muhata ı  adı ve soyadı 
 Lehtarı  adı ve soyadı 
 Keşide tarihi 
 Keşide i i  i zası 

 

• İHTİYARİ UNSULAR: Vade, bedel ve yetki kaydı 
 

• ALTERNATİFLİ UNSURLAR: Keşide yeri ve ödeme yeri 
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POLİÇEDE KABUL 

• Kabul, uhata ı  vade günü poliçede yazılı tutarı ödeme yükümü 
altı a girmesini sağlaya  soyut bir irade açıkla asıdır. 
 

• Muhatap, poliçenin düze le diği anda herhangi bir sorumluluk 
taşı az. Kabul işle i yapıla a kadar poliçenin asıl borçlusu 
keşide idir. 
 

• Muhatap, kabul eya ı da bulunmakla kambiyo ilişkisi e girer ve 
asıl borçlu sıfatı ı elde eder. 
 

• Poliçeyi kabul et iş olan muhatap vade günü ödeme yapmayacak 
olursa, hamil tarafı da  takip edilebilir.   
 

• Kabul işle i, kambiyo senetlerinden sadece poliçeye özgü bir 
işle dir. Çekte ise kabul yasağı vardır. 
 

• Kabul zorunlu değildir; muhatap poliçeyi kabul etmeye zorlanamaz.   
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POLİÇEDE KABUL (devam) 

• Kabul işle i, muhatapça poliçe üzerine kabul edil iştir  veya 
vade günü tarafı da  ödenecektir  gibi bir kayıt yazılıp 

imzalanmak suretiyle yapılır.  
 

• Poliçenin ön yüzüne uhata ı  sadece imza at ası da kabul yerine 
geçer. 
 

• Kabul için ibraz, poliçenin düze le diği andan vade gününe kadar 
yapıla ilir. Poliçe, vade günü kabule arz edilemez; vade gününde 
yapıla  ibraz, ödeme için ibraz sayılır.   
 

• İ raz süresi içinde hamil, dilediği zaman poliçeyi kabul için muhataba 
ibraz edebilir. 
 

• Görüldükten belirli bir süre sonra vadeli poliçelerde, keşide i ayrı a 
bir süre elirle e işse, ibraz süresi keşide tarihinden itibaren 1 
yıldır.  
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POLİÇEDE KABUL (devam) 

• Hamil, kabul için i razı yapıp yapmamakta tamamen özgürdür. 
isteğe ağlılık kuralı .  

 

• Aşağıdaki hallerde kabul için ibraz ser estliği ortadan kalkar: 

• Kabule arzı  yasakla ası 
• Görüldükten belirli bir süre sonra vadeli poliçeler 

• İka etgahlı poliçeler 

• Keşide i i  ibraz şartı ı koyduğu poliçeler 

• Cira ta ı  ibraz şartı ı koyduğu poliçeler  
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POLİÇEDE KABUL (devam) 

• Ödeme için ibraz, poliçede yazılı bedelin ödenmesi a a ıyla kabul 
eden muhataba (kabul reddedil işse keşide iye  karşı senedin i razı 
suretiyle yapılır. 
 

• İ raz za a ı, görüldüğü de vadeli poliçelerde keşide tarihinden 
itibaren 1 yıldır. Diğer poliçelerde ise vade günü + 2 işgü ü içinde 
ödeme için ibraz yapıl alıdır. 
 

• Poliçe ödenmeyecek olursa, poliçeden doğa  hakları kullanabilmek 
için (vadeden sonraki iki işgü ü içinde) noter ara ılığıyla ödememe 
protestosu düzenlettirmelidir. 
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POLİÇEDE ZAMANAŞ)M) 
• Öde e iş bir poliçeden doğa  haklar kanunda öngörülen sürelerin 

geçmesiyle za a aşı ı a uğrar. TTK.m.661 gereği e poliçeye ilişki  
za a aşı ı süreleri şu şekildedir: 

 

 3 YIL: Hamilin poliçeyi kabul et iş olan muhataba karşı aça ağı 
davalar için za a aşı ı süresi vade gününden itibaren üç yıldır. 

 

 1 YIL: Hamilin cirantalar ile keşide i ve bunlar lehine aval veren 
kişiler aleyhine aça ağı davalarda za a aşı ı süresi protesto 
tarihinden, senet protestosuz ise vade gününden itibaren bir yıldır.  

 

 6 AY: Ödeyen ira ta ı  kendisinden öne gelen ciranta, avalist ve 
keşide ilere karşı aça ağı davalar ise, ödemeyi yaptığı veya kendisi 
aleyhine dava açıldığı tarihten itibaren altı aylık za a aşı ı süresine 
tabidir.  
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BONO 

• Bir or u  ileri ir tarihte öde esi i güve e altı a al ak ve 
or u  varlığı ı ispat et ek a a ıyla düze le e  ka iyo se edidir. 

 

• Bo oda, keşide i ve lehtar ol ak üzere iki taraf vardır. 
 

• Ülke izde daha çok se et de ildiği de o o akla gelir. 
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BONO (devam) 

• Örnek bono: 

 

Vade:               Tutar:                 Senet No: 

11.08.2006       1.000 YTL               001 

   

İşbu bono karşılığında Levent Can veya emrine 11.08.2006 tarihinde yalnız bin 

Yeni Türk Lirası ödeyeceğim. Bedeli malen ahzolunmuştur. İhtilaf vukuunda 

Adana mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul ederim.                                              

     

Borçlu: Kemal Kaplan                     (imza) 

Adresi: Kaplan Ticaret, Mersin 
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BONO (devam) 

• BONODA BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU KAYITLAR: 

 

 Bono kelimesi 

 Kayıtsız şartsız elirli ir edeli öde e vaadi 
 Lehtarı  adı ve soyadı 
 Keşide tarihi 
 Keşide i i  i zası 

 

• İHTİYARİ UNSULAR:  Vade, bedel, yetki kaydı ve muacceliyet kaydı 
 

• ALTERNATİFLİ UNSURLAR:  Keşide yeri ve ödeme yeri 
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BONONUN ÖDENMESİ 
• Bononun asıl borçlusu, o oyu düze leye dir. 

 
• Düzenleyen, poliçedeki keşide iye benzemekle birlikte, keşide ide  

farklı olarak vade günü bizzat ödeme yap ayı taahhüt etmektedir 
(TTK.m.688/2). Bu yüzden, bono vade günü ödenmek üzere 
düzenleyene ibraz edilmek zoru dadır. 
 

• İ raz süresi: Ödeme için i razı  yapıla ağı zaman, senedin vadesine 
göre değişir. 
 

• Uygulamada daha çok belirli bir gün vadeli bono düzenlenir. 
Dolayısıyla bononun ibraz süresi, senet üzerinde vade günü olarak 
gösterilen gündür. Vade günü bir tatil gününe rastlayacak olursa, 
ibraz, tatili izleyen ilk işgü ü yapıl alıdır. 
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PROTESTO 

• Bononun ödeme için i razı sonucunda iki durumla karşılaşılır. 
Kendisinden ödeme talep edilen düzenleyen, senette yazılı tutarı 
ödeyecek olursa, bonodan doğa  tüm hak ve borçlar ortadan kalkar. 
Buna karşılık, senedin ödenmemesi halinde, hamilin aşvuru 
hakkı ı kullanabilmesi için, poliçede olduğu gibi, protesto işle i i 
yaptır ası şarttır.  
 

• Protesto, hamilin, düzenleyen dışı da kalan aşvuru orçluları ı 
(ciranta ve aval vereni) takip edebilmesi açısı da  gereken bir 
işle dir.  Asıl borçluya aşvuru için ise, protestoya gerek yoktur.  
 

• Protesto, kural olarak vadeyi izleyen 2 işgü ü içinde yapılır. 
Görüldüğü de vadeli bonolarda ise, protesto işle i için 2 işgü lük 
süre sı ırla ası yoktur. 
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PROTESTO (devam) 

• Hamilin aşvuru hakkı ı kullanabilmesi için, aşağıdaki 3 halde, 
protesto keşidesi e gerek yoktur. 

 

– Borçlunun iflası 
– Mücbir nedenlerle senedin 30 günden fazla bir süreyle ibraz 

edilememesi 

– Bonoya protestodan muafiyet kaydı ko ul uş ol ası 
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PROTESTO (devam) 

• PROTESTONUN SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDEDİR: 

 

• Başvuru Hakkı ı  Kaybedilmesi: Süresi içinde protesto çekilmemesi, 
protestonun gerekli ol adığı haller dışı da, hamilin aşvuru hakkı ı 
kaybetmesine neden olur. Asıl borçlu durumundaki düzenleyenin 
soru luluğu ise, devam eder. 

 

• Devir Şekli i  Değiş esi: Protestodan sonra yapıla  ciro, ala ağı  
temliki hükümlerine tabidir. 

 

• İti ar Kay ı: Protesto, borçlunun ticari iti arı ı  zedelenmesine de 
sebep olur. Çünkü bankalar tarafı da  çekilen protesto işle leri, 
Merkez Ba kası a bildirilir, buradan da bütün bankalara duyurulur. 
Senedi protesto olan bir kişi i , bankalardan kredi al ası oldukça 
zorlaşır.  
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BONODA ZAMANAŞ)M) 
• Bonodan doğa  haklar, aşağıdaki sürelerin geçmesiyle za a aşı ı a 

uğrar: 
 

 3 YIL: Hamilin düzenleyene karşı aça ağı davalar vadeden itibaren üç 
yıllık za a aşı ı süresine tabidir. 

  
 1 YIL: Hamilin cirantalara karşı aça ağı davalar, protesto tarihinden 

(protestosuz senetlerde vadeden) itibaren bir yıl sonra 
za a aşı ı a uğrar. 

 
 6 AY: Bonoyu ödeyen aşvuru borçlusunun kendisinden önce gelen 

kişilere karşı kulla a ağı talep hakları, ödemede ulu duğu veya 
dava yolu ile kendisine aşvurulduğu tarihten itibaren altı aylık 
za a aşı ı süresi içinde işle  yapmak zoru dadır. 
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ÇEK 

• Kambiyo senetleri içinde en yaygı  olarak kulla ıla  senet, çektir. 

 

• Türk hukukunda çek, ancak bir banka üzerine düzenlenebilir.  

 

• Çekte üçlü bir ilişki vardır. Çeki çeken (keşide i) muhataba (banka) 
senette yazılı bedelin ismen gösterilmesi zorunlu bulunmayan bir 
kişiye ödenmesini emreder. Lehtar gösterilmesi zorunlu değildir, 
hamiline de düzenlenebilir. 

 

• Çek bir ödeme ara ıdır, vade içermez. 
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ÇEK (devam) 

• Örnek çek: 

 
T.C. Ziraat                    Şu e         Çek Tutarı: Keşide Yeri ve Tarihi: 
Ba kası A.Ş.     6001 Adana        #750 YTL.     Adana, 21.05.2006 

       

 

ÇEK 

Bu çek karşılığı da Levent Can veya e ri e yal ız  yediyüzelli Ye i Türk Lirası ödeyi iz. 
 

 

  

Vergi Kimlik No: 2330177373 

Müşteri Hesap No:       Kemal Kaplan 

Çek No: 0112              (imza) 
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ÇEK (devam) 

• BONODA BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU KAYITLAR: 
Çek kelimesi 
Kayıtsız şartsız elirli ir edeli öde e e ri 
Muhatap a ka ı  ti aret u va ı 
Keşide tarihi 
Keşide i i  i zası 
Hesap sahi i i  ki lik u arası 
Hesa ı  ulu duğu şu e adı 
Hesap u arası 

 

• ALTERNATİFLİ UNSURLAR:  Keşide yeri ve ödeme yeri 
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ÇEK (devam) 

• ÇEKE YAZILABİLECEK GEÇERLİ KAYITLAR:  

  

 Olumsuz emre kaydı,  
 Ciro edilemez kaydı,  
 Lehtar/hamil kaydı 

 

• YASAK KAYITLAR: 

 

Gününde muteberdir kaydı-Vade kaydı 
Ka ul kaydı-Faiz kaydı 
Ceza kaydı-“oru suzluk kaydı 
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ÇEKTE VADE 

• TTK.m.707’ye göre, çek görüldüğü de ödenir; buna aykırı herhangi 
bir kayıt yazıl a ış sayılır.  
 

• Bu akı da , çek üzerine vade yazıl ası, hatta gü ü de 
ute erdir  vb. bir kayıt düşül esi halinde bile, çek muhatap 

bankaya ibraz edildiği de ödenmek zoru dadır. 
 

• Hamilin çeki i razı ve ödenmesini talep edebilmesi için belirli bir 
süre beklemesini öngören kayıtlar hiçbir hukuki sonuç doğur azlar. 
 

• Matbu çek for ları üzerinde vade yazıl ası a olanak verecek bir 
alan ulu adığı da , uygulamada, keşide tarihi yerine ileri bir tarih 
yazıl ak suretiyle vadeli çek  düzenlenir.  
 

• Ancak, gerek TTK.m.707/II gerekse Çek Kanunu m.16’da açık bir 
şekilde, bu uygula a ı  geçersiz olduğu vurgula ıştır.  
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ÇEKTE İBRAZ 

• Çeki  öde esi a a ıyla a kaya su ul ası a i raz  adı verilir. 
 

• Çek üç ayrı yere i raz edile ilir: 
 

Hesa ı  ulu duğu şu eye i raz 

Muhatap a ka ı  aşka ir şu esi e i raz 

Takas Odası a i raz  
 

 

 

 
61 



ÇEKTE İBRAZ (devam) 

• Çek keşide edildiği yerde ödenecekse 10 gün , çek keşide edildiği 
yerden aşka bir yerde fakat ay ı kıtada ödenecekse ibraz süresi 1 
ay , ayrı kıtalarda çekilip ödenecek olan çeklerde ibraz süresi 3 
aydır . 

 

• Çek ibraz süresi içinde muhatap bankaya ibraz edil iş ol alıdır. 
 

• İ raz süresi geçtikten sonra; 
 
 Keşide i i  çekten cayma hakkı doğar. 
 Hamil, çeke dayalı olarak keşide i, ciranta ve avaliste aşvuru 

hakkı ı kaybeder. 
 Banka, keşide i ay a ışsa ilk 6 ay içinde (isterse) ödeme 

yapabilir.  
 Keşide iye karşılıksız çek hükümleri uygulanmaz. 
 İ raz süresi geçtikten sonra yapıla  ciro işle leri, ala ağı  

temliki iteliği taşır. Hamil, çeki kişisel def’ileriyle birlikte 
devral ış olur. 
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ÇEKİN ÖDENMESİ 
• Çek, düzenlenmesine neden olan temel ilişki i  dışı da kalan ve 

araları da hiçbir ağ bulunmayan iki kişi (muhatap banka ile hamil) 
arası da yapıla  işle ler sonucunda ödenir. 
 

• Muhatap banka, keşide i tarafı da  düze le iş bir çeke ağlı 
olarak, onun (çek üzerinde yazılı  tali atı doğrultusu da hesa ı daki 
paradan ödemede bulunur. 
 

• Hamil ise, elindeki çeke istinaden keşide i i  hesa ı daki paradan 
kendisine çek bedelinin ödenmesini talep eder. 
 

• Bu nedenle, çekin ödenmesi aşa ası da çeşitli usulsüzlüklerle 
karşılaşıla ilir. Ör eği , sahte bir çek düzenlenerek tahsile 
girişil esi, kayıp veya çalı tı çekin bankaya i razı suretiyle hesaptan 
para çekilmesi, keşide i i  i zası taklit edilerek onun adı a çek 
düzenlenmesi, çek üzerinde tahrifat yapılarak bedelinin arttırıl ası 
gibi usulsüzlükler sıkça ortaya çıkar. 
 

• Bu akı da , kanunda muhatap banka ve çek hamiline çekin 
ödenmesi sırası da azı yükümlülükler getiril iştir.  
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ÇEKİN ÖDENMESİ (devam) 

• MUHATAP BANKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 
 

 Çeki inceleme 

 Kimlik tespiti 

 Hesaptan Ödeme yapma 

 
• ÇEK HAMİLİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

 

 Süresi içinde çeki ibraz 

 Ki lik i razı 
 Kıs i öde eyi ka ul et e 
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ÇEKTEN CAYMA 
• Keşide i i  çeki imzalamak suretiyle muhataba ver iş olduğu 

ödeme yetkisini tek taraflı bir irade eya ıyla geri al ası a çekte  
ay a  adı verilir . 

 
• Keşide i, cayma hakkı ı kulla ırke  herhangi bir sebep açıkla ak 

zorunda değildir.  
 

• Çekten cayma, ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder. 
Buna göre, keşide i ibraz süresi içinde çekten aydığı a ilişki  bir 
bildirimde bulunsa bile, bu beyan, ibraz süresi dolmadan hiçbir 
hukuki sonuç doğur az. 
 

• Cayma hakkı ı  kulla ıl ası, uhata ı  çeki ödeme yetkisini 
ortadan kaldırır. Muhatap, keşide i i  bu eya ıyla ağlıdır; 

a ka ı  bu hususta herhangi bir takdir yetkisi yoktur.  
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ÖDEME YASAĞ) 
• Çekin kendisinin veya üçüncü bir kişi i  elinden rızası dışı da çıktığı 

gerekçesiyle keşide i i  uhata ı çeki ödemekten men etmesi de 
mümkündür. 

 

• Ödeme yasağı, kayıp, gasp veya çalı a gibi bir nedenle rıza dışı 
elden çıka  bir çekin mahkeme kararı a gerek olmadan ödemesinin 
durdurul ası a imkan verir. 

 

• ÖDEME YA“AĞI İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARIN MEVCUT OLMASI 
GEREKİR: 

  

 Çekin keşide i veya hamilin elinden rıza dışı da çık ış ol ası, 
  

 Keşide i i  muhatap bankaya karşı bu yönde bir talimat vermesi. 
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ÖDEME YASAĞ) (devam) 

• Ödeme yasağı koyma yetkisi, sadece keşide iye aittir.  

 

• Keşide i i  ödemeden men tali atı, muhataba ulaştığı andan 
itibaren hüküm ifade eder; muhatap a ka ı  bu tali atı  
gerçekliği i araştır a ve takdir etme yetkisi yoktur . 

 

• Buna karşılık, çeki kaybeden hamil, bankaya müracaatla ödemeden 
men yönünde bir talepte bulunamaz. Bu durumda, hamilin ya 
mahkemeye veya keşide iye aşvur ası gerekir.  
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ÇEKTE ZAMANAŞ)M)(devam) 

• Çekte za a aşı ı, kanunda poliçe ve bonodan farklı bir şekilde 
düze le iştir. Buna göre, çekten doğa  haklar, aşağıdaki sürelerin 
geçmesiyle za a aşı ı a uğrar (TTK.m.726): 

 

 1. Hamilin, cirantalarla keşide i ve diğer çek orçluları a karşı haiz 
olduğu aşvuru hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren 6 ay 
geçmekle za a aşı ı a uğrar. 

  

 2. Çek orçluları da  birinin diğeri e karşı haiz olduğu aşvuru 
hakları, bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile 
kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren 6 ay geçmekle 
za a aşı ı a uğrar. 

 

• Za a aşı ı süresi, çek hamili açısı da  ibraz tarihinden değil, 
ibraz süresinin sona erdiği tarihten itibaren işle eye aşlar.  
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TEYİTLİ ÇEK 
• TEYİTLİ ÇEKİN HÂMİLİNE ÖDENMEYECEĞİ HÂLLER ŞUNLARDIR: 

 

İ raz süresi i  geç esi ve keşide i i  çekte  ay ası TTK. . /I  

 

Keşide i i  a kayı öde ede  e  et esi TTK. . /III  

 

Mahke e e öde e yasağı ko ul ası TTK. . 9  

 

Ciro zi iri de kopukluk ulu ası 
 

Çekte sahtelik veya tahrifat yapıl ış ol ası 
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GARANTİLİ ÇEK 
• Garantili çekler, teyitli çekte olduğu gibi, çekin bankaya i razı da 

karşılığı ı  ödenmesi konusunda güvence vermek a a ıyla 
çıkarılırlar. Buna göre, garantili çeklerde muhatap banka, genellikle 
çek yaprağı üzerine yazdığı beyanla belirli bir miktarla sı ırlı olmak 
üzere hesapta karşılık bulunmasa bile çeki ödeye eği i garanti 
etmektedir. 
 

• Uygulamada avi çek , süper çek  ve gold çek  gibi adlar altı da 
a ıla  garantili çekler, banka ile keşide i arası da yapıla  sözleş eye 
dayalı olarak çıkarılırlar. 
 

• Garantili çekte, muhatap banka serbest olarak elirlediği bir limite 
kadar çeki ödemeyi taahhüt eder. Bu akı da , çekte yazılı garanti 
tutarı aşıl adığı sürece garantili çeklerin karşılıksız çık ası söz 
konusu değildir.  
 

• Limit içinde kalan bir çekte muhatap a ka ı , çekin u surları da 
eksiklik, ibraz süresinin geçirilmesi, ciro zincirinin kopuk ol ası, 
ödemeden men tali atı verilmesi gibi haklı bir neden ol adığı 
sürece garantili çeki ödemekten kaçı ası hâmile karşı sorumlu 
ol ası a neden olur.   
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ÇİZGİLİ ÇEK 
• Çekin öde e eği kişiyi belirlemek a a ıyla önyüze aşağıda  yukarıya 

doğru birbirine paralel iki çizgi çizilmek suretiyle düzenlenen çeklere 
çizgili çek adı verilir (TTK.m.715).  
 

• Bu tür çekler, ancak bir bankaya veya uhata ı  bir üşterisi e 
ödenebilir (TTK.m.716/I). 
 

• Çizgili çek, ödemenin yapıla ağı kişiye göre genel çizgili çek  ve 
özel çizgili çek  olmak üzere ikiye ayrılır. 

 
• Çekteki çizgilerin arası ı  oş ırakıl ış ol ası veya a ka  gibi 

genel bir ifade yazıl ası hâlinde, genel çizgili çek söz konusu olur 
(TTK.m.715/III). Genel çizgili çek, herhangi bir bankaya ödenebilir. 
 

• Buna karşılık, özel çizgili çekte, çizgilerin arası a belirli bir banka 
u va ı yazılır. Özel çizgili çek, muhatap tarafı da  ancak adı 
gösterilen bankaya, bu banka muhatap ise, onun üşterisi e 
ödenebilir.  
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MA(SUP ÇEKİ 
• Mahsup çeki, hâmil tarafı da  çekin nakden ödenmesi yerine 

bedelin bankadaki hesa ı a aktarıl ası ı  iste diği hâllerde söz 
konusu olur. 
 

• Buna göre, keşide i veya hâmil çekin ön tarafı a mailen (enine 
doğru  hesaba geçirilecektir  veya şube izdeki … u aralı 
hesabı a aktarı ız  gibi bir kaydı yazarak çekin nakden ödenmesini 
yasaklayabilirler (TTK.m.717). 
 

• Mahsup çeki, muhatap banka tarafı da  ancak hesaba alacak kaydı, 
takas veya hesap nakli suretiyle kayden ödenebilir. 
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BANKA ÇEKİ 
• Banka çeki, muhatap a ka ı  aşka bir şu esi i  keşide i olarak 

gösterdiği çektir. Buna göre, bir banka, üşterisi i  talebi ve çek 
bedelini nakit olarak yatır ası üzerine kendi şu eleri de  birine ait 
hesap üzerinden çek keşide edecek olursa, banka çeki düze le iş 
olur.  
 

• Banka çekinde muhatap ile keşide i ay ı kişi (banka) olup], lehtar 
olarak talep sahibi üşteri veya bu kişi i  ildirdiği üçüncü bir kişi 
gösterilmektedir. Böylece, karşılıksız çık a riski pek olmayan bir çek 
tedavüle çıkarıl ış olur.  
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ÇEK SAYILMAYANLAR 
• Uygula ada adı çek olarak geç ekle irlikte, Türk Ti aret Ka u u ve 

Çek Ka u u hükü leri kapsa ı a gir eye  çeşitli elgeler de 
kulla ıl aktadır.  
 

• İ diri  çeki , iade çeki , hediye çeki  veya ye ek çeki  gi i adlar 
altı da düze le e  ve kupo  iteliği taşıya  u elgeleri  ir 
ka iyo se edi ola  çekle isi  e zerliği dışı da ir ilgisi yoktur. 
 

• Bu a karşılık, a ka çeki , seyahat çeki  ve posta çekleri , 
TTK.m.692 vd.da düzenlenen çekle benzerlik göstermektedir.  
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