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KAMBİYO SENETLERİNDE İŞLEMLERİN AYAKTA 

TUTULMASI İLKESİNİN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ VE BU 

SENETLERDE BULUNABİLECEK ZORUNLU VE İHTİYARİ 

UNSURLAR 

 

Zeynep KANDEMİR 

2501080564 

 

ÖZ 

 

Kambiyo senetlerinin sıkı şekil şartlarına tâbi bulunması, borçlar 

hukukuna hakim olan şekil serbestisinin önemli bir istisnasını oluşturur. Bu 

çalışmada kambiyo senetlerinde işlemlerin ayakta tutulduğu hâller ve bu 

senetlerde bulunabilecek zorunlu ve ihtiyari unsurlar incelenmiştir. Çalışmanın 

birinci bölümünde kıymetli evrakın unsurları ve özellikleri, kambiyo 

senetlerinin ortak özellikleri ve özellikle sıkı şekilcilik esası değerlendirilmiş; 

ikinci bölümde, kambiyo senetlerinin zorunlu unsurları, üçüncü bölümde ise 

alternatif unsurları, ihtiyari kayıtlar ve işlemlerin ayakta tutulduğu hâller 

açıklanmıştır. Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde ise, bu ilkenin 

TTK.’daki diğer görünümleri ile özel kanunlarda kambiyo senetleri açısından 

öngörülen şekil hükümleri incelenmiştir. 
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THE APPEARANCES OF THE PRINCIPLE OF SUSTENANCE 

OF TRANSACTIONS ON BILLS OF EXCHANGE AND THE 

OBLIGATORY AND FACULTATIVE ELEMENTS OF THESE 

BILLS 

 

Zeynep KANDEMİR 

2501080564 

ABSTRACT  

 

The fact that the bills of exchange are subject to firm form conditions, 

constitutes an important exception of the freedom of form principle that 

governs the law of obligations. In this thesis are examined the situations of the 

sustenance of transactions on law of bills of exchange. In the first part, the 

characteristics and elements of negotiable instruments, the common 

characteristics of the bills of exchange and especially the principle of firm 

formalism; in the second part, the situations where the the transactions are 

sustained with regard to the obligatory elements of the bills of exchange, and in 

the third part, with regard to the alternative and voluntary elements, are 

explained. In the fourth and final part, other appearances of this principle 

within Turkish Commercial Code and the articles of the special laws with 

regard to form of the bills of exchange are examined.  
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   ÖNSÖZ 

  

Kambiyo senetleri, tedavül yeteneği çok fazla olan senetlerdir. Borçlar 

hukukuna hakim olan şekil serbestisi ilkesinin aksine kambiyo senetlerinin sıkı şekil 

şartlarına tâbi bulunmasının temelinde şüphesiz tedavül yeteneğinin doğurduğu 

güven ihtiyacı yatmaktadır. Sıkı şekilcilik, kambiyo senetlerinin TTK.’da öngörülen 

unsurları içermesini ifade eder. Unsurlardan birinin veya birkaçının eksikliği ise 

kambiyo senedini geçersiz kılar. 

Tezimizin konusunu, sıkı şekil esasına rağmen işlemlerin ayakta tutulduğu ve 

böylelikle geçersizlik yaptırımından kurtarıldığı hâller ve bu senetlerde 

bulunabilecek zorunlu ve ihtiyari unsurlar teşkil etmektedir.  

İki yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu tezle ilgili olarak maddi ve manevi 

desteklerini esirgemeyen birçok kişiye teşekkür borçluyum. Şüphesiz, bu kişilerin 

başında tez konumun belirlenmesini sağlayan, tezin hazırlanması aşamasında 

desteğini her an hissettiğim ve asistanı olmaktan ömür boyu kıvanç duyacağım 

Değerli Hocam Sayın Prof. Dr. Ömer TEOMAN gelmektedir. Mensubu olmaktan 

gurur duyduğum İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim 

Dalı’nın Başkanı ve tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Mehmet HELVACI ise tezin her 

aşamasında yardımlarını ve engin akademik bilgisi ile desteğini benden 

esirgememiştir, kendilerine teşekkürlerimi sunarım. Tezin hazırlık döneminde 

Değerli Hocalarım Sayın Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN’in, Sayın Prof. Dr. Arslan 

KAYA’nın ve Sayın Doç. Dr. N. Füsun NOMER ERTAN’ın değerli akademik 

bilgilerinden yararlanma imkanı buldum. Kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. 

Tezin yazılması aşamasında bana rahat bir çalışma ortamı sağlayan ve manevi 

desteklerini esirgemeyen ailem ile değerli arkadaşlarım Araş. Gör. Birsen OK ve 

Burcu KARAASLAN’a da bu vesile ile teşekkür ederim.  

 

 



v 
 

     İÇİNDEKİLER 

 

ÖZ ................................................................................................................................ ii 

ABSTRACT ................................................................................................................ iii 

ÖNSÖZ ................................................................................................................... …iv 

ĠÇĠNDEKĠLER ............................................................................................................ v 

KISALTMALAR ....................................................................................................... xii 

GĠRĠġ ........................................................................................................................... 1 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK KAMBİYO SENETLERİ VE KAMBİYO SENETLERİNE 

HAKİM OLAN SIKI ŞEKİLCİLİK ESASI 

 

I- KIYMETLĠ EVRAK KAVRAMI, KIYMETLĠ EVRAKIN UNSURLARI VE 

ÖZELLĠKLERĠ ............................................................................................................ 4 

A-GENEL OLARAK .............................................................................................. 4 

B-KIYMETLĠ EVRAKIN UNSURLARI ............................................................... 5 

 1-Maddi (Somut) Unsur: Senet ........................................................................ 5 

   2- Maddi Olmayan (Soyut) Unsur: Devredilebilir Nitelikte Bir Hak .............. 6 

C-KIYMETLĠ EVRAKIN ÖZELLĠKLERĠ ............................................................ 7 

 1- Hak ve Senet Birlikteliği .............................................................................. 7 

  2- Devredilebilirlik (Tedavül/Dolanım) Yeteneği ............................................ 8 

II- KAMBĠYO SENETLERĠ KAVRAMI VE KAMBĠYO SENETLERĠNĠN 

ÖZELLĠKLERĠ ............................................................................................................ 9 

A-GENEL OLARAK .............................................................................................. 9 

B- KAMBĠYO SENETLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ ............................................... 10 

  1- Soyutluk Ġlkesi ........................................................................................... 10 



vi 
 

  2- Sınırlı Sayı Ġlkesi ........................................................................................ 12 

  3-Sıkı ġekil ġartlarına Tâbi Bulunma ............................................................ 12 

C-BORÇLAR HUKUKUNDAKĠ ġEKĠL SERBESTĠSĠ VE KAMBĠYO 

SENETLERĠNE HAKĠM OLAN SIKI ġEKĠLCĠLĠK ESASI................................... 13 

 1-Borçlar Hukukunda ġekil .............................................................................. 13 

 2- ġekle Aykırılığın Yaptırımı .......................................................................... 18 

3- ġekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi…………………….19 

 4- Kambiyo Senetleri Hukukuna Hakim Olan Sıkı ġekilcilik Esası ................ 23 

 

             İKİNCİ BÖLÜM 

KAMBİYO SENETLERİNİN ZORUNLU UNSURLARI VE İŞLEMLERİN 

AYAKTA TUTULDUĞU HALLER 

 

I- GENEL OLARAK ................................................................................................. 29 

II-KAMBĠYO SENETLERĠNĠN ZORUNLU UNSURLARI ................................... 31 

A-POLĠÇE, BONO, ÇEK KELĠMELERĠ ............................................................ 31 

 1-(Senet Metninde) Poliçe Kelimesi ve Emre Yazılı Havale ........................... 31 

 2- (Senet Metninde) Bono Kelimesi ve Emre Yazılı Ödeme Vaadi ................. 33 

 3-Çek Kelimesi ve Çek Kelimesinin Eksikliği ................................................. 35 

B-KAYITSIZ ġARTSIZ HAVALE ...................................................................... 37 

 1-Bedelin Belirli Olması ................................................................................... 37 

 2-Havalenin Kayıtsız ve ġartsız Olması ........................................................... 42 

 3-Bedelin Yabancı Para Cinsinden Gösterilmesi ............................................. 42 

C- MUHATAP ...................................................................................................... 45 

  1-Poliçede Muhatap ........................................................................................ 45 

  2-Çekte Muhatap ............................................................................................ 47 

  3- Poliçe ve Çekte Birden Fazla Muhatap Gösterilmesi ................................ 50 

  4- KeĢidecinin Kendi Üzerine Poliçe ve Çek KeĢide Etmesi ......................... 52 



vii 
 

 D- LEHTAR .......................................................................................................... 54 

 1-Poliçe ve Bonoda Lehtar ............................................................................... 54 

 2- Çekte Lehtar ................................................................................................. 57 

 a-Lehtar Adının Eksik Yazılması .................................................................. 57 

  b-Lehtar Adı Olarak Bir Gerçek veya Tüzel KiĢiyi Ġfade Etmeyen Bir Adın 

(Özellikle Bir ĠĢletme veya Firma Adının) Yazılması ................................... 58 

  (1)Doktrin ve Yargıtay’ın GörüĢü ...................................................... 58 

  (2) GörüĢümüz .................................................................................... 60 

3- Birden Fazla Lehtar Gösterilmesi................................................................. 62 

 4- KeĢidecinin Kendi Emrine Poliçe ve Çek KeĢide Etmesi ............................ 63 

E- KEġĠDE (DÜZENLEME) TARĠHĠ ................................................................. 65 

 1-KeĢide (Düzenleme) Tarihinin Açık ve Belirli Olması ................................. 66 

 2- Takvimde Olmayan Bir Tarihin KeĢide (Düzenleme) Tarihi Olarak 

Gösterilmesi ............................................................................................................... 69 

 3- Ġki Farklı KeĢide (Düzenleme) Tarihi .......................................................... 70 

 4- KeĢide (Düzenleme) Tarihinin Bulunmaması .............................................. 72 

F- KEġĠDECĠNĠN (DÜZENLEYENĠN) ĠMZASI ................................................ 73 

 1-Amâların Ġmzası ............................................................................................ 75 

 2- Güvenli Elektronik Ġmza .............................................................................. 76 

 3- Ġmzanın Bulunmaması .................................................................................. 77 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

KAMBİYO SENETLERİNİN ALTERNATİF UNSURLARI, İHTİYARİ 

KAYITLAR VE İŞLEMLERİN AYAKTA TUTULDUĞU HALLER 

I-ALTERNATĠF UNSURLAR .................................................................................. 78 

A- VADE ............................................................................................................... 79 



viii 
 

 1- Vade Türleri ................................................................................................. 81 

  a-Belli Bir Günde ....................................................................................... 81 

     b- Görüldüğünde ....................................................................................... 83 

       c- Görüldüğünden Belli Bir Süre Sonra .................................................... 84 

     d- KeĢide (Düzenleme) Tarihinden Belli Bir Süre Sonra.......................... 84 

 2- Vadesi BaĢka ġekilde Yazılan veya Birbirini Takip Eden Vadeleri Gösteren 

Poliçe ve Bono ........................................................................................................... 85 

        a- Birden Fazla Vade ................................................................................ 85 

        b- TTK. m. 615’te Öngörülen Dört Tür Vadeden BaĢka Vade  ............... 86 

  3- Çekte “Vade” ve Ġleri KeĢide Tarihli (“Vadeli”) Çek Uygulaması............. 88 

     a-Ġleri KeĢide Tarihli (“Vadeli”) Çek ve 3167 Sayılı ÇekK. Düzenlemesi..

 .................................................................................................................................... 88 

    b-5941 Sayılı ÇekK. Düzenlemesi ............................................................. 90 

 B- ÖDEME YERĠ ................................................................................................. 92 

C- KEġĠDE (DÜZENLEME) YERĠ ..................................................................... 95 

 1- Ġdari Birim Olma Zorunluluğu ..................................................................... 98 

          2- KeĢide (Düzenleme) Yerinin Kısaltılarak Yazılması .................................. 99 

     3- KeĢide (Düzenleme) Yerinin Bulunmaması .............................................. 102 

II- ĠHTĠYARĠ KAYITLAR...................................................................................... 103 

A- KANUN’DA ÖNGÖRÜLEN ĠHTĠYARĠ KAYITLAR ................................ 103 

 1- Kambiyo Senedinin Türüne ĠliĢkin Kayıtlar .............................................. 103 

a- Emre Yazılı Kambiyo Senedi ................................................................... 103 

b- Nama Yazılı Kambiyo Senedi ................................................................. 103 

c- Hamiline Yazılı Çek ................................................................................. 104 

 2- Ödemeye ĠliĢkin Kayıtlar ........................................................................... 105 

 a-Araya Girmeye ĠliĢkin Kayıt ..................................................................... 105 

 b-Aynen Ödeme Kaydı ................................................................................. 105 



ix 
 

  c- Adres ve Ġkametgâh Kaydı ....................................................................... 106 

  d- Çekte Hesaben Ödeme (Mahsup) Kaydı .................................................. 106 

      e- Çizgili Çeke ĠliĢkin Kayıt ......................................................................... 107 

      f- Kabule ĠliĢkin Kayıtlar ............................................................................. 107 

(1) Kabule Arz ġartı ve Kabul Yasağına ĠliĢkin Kayıt ..................... 107 

(2) Poliçede Kabul Kaydı ................................................................. 108 

(3) Çekte Kabul Kaydı ...................................................................... 110 

3- Ödememe Hâline Yönelik Kayıtlar ................................................................. 111 

a- Sorumsuzluk Kaydı ve Ciro Yasağı ......................................................... 111 

  b- Aval Kaydı ............................................................................................... 113 

  c- Protestodan Muafiyet Kaydı..................................................................... 117 

4- Diğer Kayıtlar ................................................................................................... 117 

a- KarĢılığın Devrine ĠliĢkin Kayıt ............................................................... 117 

b- Retrete ĠliĢkin Kayıt ................................................................................. 118 

c- Nüsha Tanzimine ĠliĢkin Kayıt ................................................................ 118 

d- Faiz Kaydı ................................................................................................ 118 

B-KANUN’DA ÖNGÖRÜLMEYEN ĠHTĠYARĠ KAYITLAR ............................. 121 

1- Bedele ĠliĢkin Kayıtlar .................................................................................... 121 

a- Bedeli Nakden/Malen AlınmıĢtır Kaydı .................................................. 121 

 b- Teminat Kaydı ......................................................................................... 123 

 2- Ödemeye ĠliĢkin Kayıtlar ............................................................................... 128 

 a- Muacceliyet Kaydı ................................................................................... 128 

b- Provizyon ve Ġhbar Kaydı ........................................................................ 129 

  c- Çekte Teyit (Bloke) Kaydı ....................................................................... 130 

3- Diğer Kayıtlar ................................................................................................. 132 

 a- Yetki ve Tahkim Kaydı .............................................................................. 132 



x 
 

     b- Kambiyo senedini Geçersiz Kılan Kayıtlar ............................................... 133 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TTK.’DA İŞLEMLERİN AYAKTA TUTULDUĞU DİĞER HALLER VE 

ÖZEL KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN ŞEKİL HÜKÜMLERİ 

I- TTK.’DA ĠġLEMLERĠN AYAKTA TUTULDUĞU DĠLER HALLER ............ 134 

A-ĠMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI ĠLKESĠ ........................................................ 135 

B-TAHVĠL .......................................................................................................... 137 

 1- Kanuni Tahvil ............................................................................................. 138 

 2- Ġradi Tahvil ................................................................................................. 139 

C-SENET METNĠNDE DEĞĠġĠKLĠKLER (TAHRĠFAT) ................................ 141 

D-MÜRACAAT HAKKININ KULLANILMASI .............................................. 145 

 1- Protesto Ġçeriği ve Sakat Protesto ............................................................... 145 

     2-Çekte Ödememe Durumunun Muhatap Beyanı ile Tespiti ......................... 151 

E-DEVĠR ġEKLĠ BAKIMINDAN CĠRO VE ALACAĞIN TEMLĠKĠ ............. 154 

 1-Emre Yazılı Kambiyo Senedinin Devri Ġçin Gerekli ĠĢlem -Ciro ............... 154 

a-Genel Olarak ............................................................................................. 155 

b-Düzgün Ciro Zinciri ve Ġlk Ciro ................................................................ 158 

     2-Nama Yazılı Kambiyo Senedinin Devri  .................................................... 159 

II-ÖZEL KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN ġEKĠL HÜKÜMLERĠ ....................... 159 

A-VUK.’DA ÖNGÖRÜLEN ġEKĠL HÜKMÜ .................................................. 159 

B-TKHK.’DA ÖNGÖRÜLEN ġEKĠL HÜKMÜ ............................................... 162 

C-ÇekK.’DA ÖNGÖRÜLEN ġEKĠL HÜKÜMLERĠ ........................................ 163 

 1- 19.03.1985 Tarihli 3167 Sayılı ÇekK. ile Getirilen Düzenleme ................ 163 

 2- 08.03.2003 Tarihli 4814 Sayılı Kanun ile Getirilen Düzenleme ................ 165 

 3- 20.12.2009 Tarihli 5941 Sayılı ÇekK. ile Getirilen Düzenleme ................ 168 

SONUÇ  .............................................................................................................. 171 



xi 
 

KAYNAKÇA  ..................................................................................................... 177 

 

 



xii 

 

KISALTMALAR  

 

A.e.  : Aynı eser  

a.g.e.  : adı geçen eser 

a.g.m.  : adı geçen makale 

AİTİAD : Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi 

AÜEHFD : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 

BanK.  : 5411 sayılı Bankacılık Kanunu   

Batider : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi  

BK.  : 818 sayılı Borçlar Kanunu  

Yeni BK. : 6098 sayılı Borçlar Kanunu 

Bkz./bkz. : Bakınız/bakınız 

BTHAE : Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 

c.  : cümle 

C.  : Cilt  

CD.  : Yargıtay (Ceza Dairesi) 

CGK  : Yargıtay (Ceza Genel Kurulu) 

ÇekK.  : Çek Kanunu  

DEÜHFD : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

dpn.  : dipnot 

EİK.  : 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu  

GÜHFD : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

HD.  :  Hukuk Dairesi  

HGK  :  Hukuk Genel Kurulu  

HPD  : Hukuki Perspektifler Dergisi 

Yeni HMK. : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu  

HUMK. : 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 



xiii 

 

İBD  : İstanbul Barosu Dergisi  

İBK  : (Yargıtay) İçtihadı Birleştirme Kararı  

İİD.  : (Yargıtay) İcra ve İflas Dairesi  

İİK.  : 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu 

İÜHFM : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 

LHD  : Legal Hukuk Dergisi 

LMHD : Legal Mali Hukuk Dergisi 

m.  : madde 

MBD  : Manisa Barosu Dergisi   

MÜHFD : Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

MK.  : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 

N.  : Numara 

NotK.  : 1512 sayılı Noterlik Kanunu   

RG  : Resmi Gazete 

s.  : sayfa 

S.  : Sayı 

TBBD  : Türkiye Barolar Birliği Dergisi    

TCMBK.   : 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu  

TD.  : (Yargıtay) Ticaret Dairesi 

THD  : Terazi Hukuk Dergisi 

TKHK. : 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun   

TL  : Türk Lirası 

TTK.  : 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

Y.  : Yıl  

Yeni TTK. : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

YKD  : Yargıtay Kararları Dergisi 

vd.  : ve devamı  

vs.  : ve saire  



xiv 

 

VUK.  : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu    

 



1 
 

     GİRİŞ  

Kambiyo senetleri, TTK.’nın kıymetli evraka ayırdığı üçüncü kitabının 

dördüncü faslında düzenlenmiştir. Bunlar; poliçe, bono ve çektir. Kambiyo 

senetlerini diğer senetlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri de bu senetlerin, 

sıkı şekil şartlarına tâbi bulunmalarıdır. “Şekilcilik”, esas olarak kambiyo 

senetlerinin TTK.’da öngörülen unsurları ihtiva etmesi gerekliliğini ifade eder (TTK. 

m. 583, 688, 692). Bazı unsurlar açısından ise şekilcilik ilkesinin yumuşatıldığı ve bu 

unsurların belirli şartlarla mevcudiyetlerinin varsayıldığı görülmektedir (TTK. m. 

584, 689, 693).  

Kanunda düzenlenen istisnai hükümler dışında, unsurlardan bir veya birkaçının 

yokluğu veya eksik ifade edilmesi hâlinde senedin poliçe, bono veya çek olarak 

nitelendirilmesi mümkün değildir. Öte yandan, kambiyo senetlerine ilişkin bazı 

işlemlerin, örneğin kambiyo senedinin devrinin, ziyaı hâlinde iptalinin belirli 

şekillerde yapılması gerekmektedir. Söz konusu işlemler de öngörülen şekilde 

yapılmadıkları takdirde ya hüküm ifade etmezler ya da istenilen sonucu sağlamazlar.  

Borçlar hukukuna hakim olan şekil serbestisi ilkesinin aksine kambiyo 

senetlerinde şekilciliğin benimsenmesinin temelinde ise bu senetlerin üstlendikleri 

ekonomik işlev yatmaktadır. Tedavül yeteneğinin en üst düzeyde olduğu kambiyo 

senetlerinde sıkı şekil şartları, senedin tedavülünü kolaylaştırır ve senet alacaklısının 

güven ihtiyacını karşılar. Şöyle ki; kambiyo senedi ile oluşturulan hukuki görünüşten 

senedi devralan yararlanır, bu bakımdan, devralanın, devredenin devir yetkisini haiz 

olduğuna ve senedin içerdiği hakkın geçerliliğine olan güveni korunur
1
. Şahsi 

def’ilerin ileri sürülmesinin, hamilin bilerek borçlu zararına hareket etmesi şartına 

bağlanması, diğer bir ifade ile şahsi def’ilerin iyiniyetli hamile karşı ileri 

                                                           
1
 Hukuki görünüş kavramı için bkz: Hüseyin Ülgen, Türk Ticaret Hukukunda Hukuki Görünüş 

Nazariyesi (Ticari İşletme Bakımından Uygulama), İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s.  8-9. 

Ülgen’in verdiği tanıma göre hukuki görünüş, “belirli bir olgunun dışa (harice) karşı açığa vurduğu 

öyle bir görünüştür ki, bu gerçekte mevcut olmayan bir hukuki duruma işaret eder”.  



2 
 

sürülememesi,  hamile, ihtiyaç duyduğu korumayı sağlar (TTK. m. 599, 571/II, 

737/II)
2
.  

Bu nedenle, emre ve hamiline yazılı kambiyo senetleri, “kamu güvenliğine 

sahip senetler” olarak nitelendirilir
3
. Kamu güvenliğine sahip emre ve hamiline yazılı 

kambiyo senetlerinde “senet nasılsa ve ne diyorsa ona göre işlem yapılır”
4
, senetteki 

hakkın varlığı açısından senedin içeriği belirleyicidir, dolayısıyla hakkın varlığı ve 

kapsamı bakımından taraf iradeleri veya senet dışı olgular kural olarak dikkate 

alınmaz.  Aynı nedenle, senedin içeriğine ilişkin yorumların objektif ve dar olmasına 

özen gösterilmesi ve yorum esnasında senetteki beyanların “tipikleşmiş” 

anlamlarının esas alınması gerekir
5
. 

Şekle aykırılık nedeniyle geçersiz olan bir kambiyo senedinin yorum yolu ile 

ayakta tutulması imkanı yok denecek kadar azdır. İşlemin geçerliliğine son verecek 

ya da onun geçersizliği sonucunu doğuracak şekilde yorum yapılmamasını ifade eden 

“işlemlerin ayakta tutulması ilkesi”nin
6
 en az uygulanabileceği alanın kambiyo 

senetleri olduğunu söylemek bu nedenle mümkündür.  Sıkı şekilcilik, MK. m. 2’de 

ifadesini bulan dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağının uygulama 

alanını da önemli ölçüde daraltır, ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Kambiyo 

senetlerinde kural olarak şekle aykırılığın ileri sürülmesi, hakkın kötüye kullanılması 

teşkil etmez.  

Bununla birlikte, kambiyo senetlerinde istisnai hâllerde senedin geçersizlik 

yaptırımından kurtarılmasının yollarının gerek kanun koyucu gerekse doktrin ve 

Yargıtay tarafından arandığını ve katı şekilci yaklaşımın giderek yumuşatıldığını 

belirtelim. Nitekim çalışmamızın konusunu, şekle aykırılık nedeniyle geçersiz olan 

bir kambiyo senedinin ayakta tutulmaya çalışıldığı hâller  ve kambiyo senetlerinde 

bulunabilecek zorunlu ve ihtiyari unsurlar teşkil etmektedir.  

                                                           
2
 Mehmet Helvacı, “Kambiyo Senetlerinde Defiler”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Birinci 

Cilt, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 650, dpn. 11.   
3
 Reha Poroy/Ünal Tekinalp, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları (5941 Sayılı Çek Kanununun 

Yorumu İle), Gözden Geçirilmiş 19. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2010, s. 42, N. 38.  
4
 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 33, N. 28.  

5
 Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 1997, s. 488.  

6
 Şener Akyol, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İkinci Bası, İstanbul, 

Vedat Kitapçılık, 2006, s. 33.  
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Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde kıymetli evrakın unsurları ve 

özellikleri, kambiyo senetlerinin kendine özgü özellikleri ve borçlar hukukundaki 

şekil serbestisi ilkesi karşısında kambiyo senetlerindeki sıkı şekilcilik esası 

incelenmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümünde ise kambiyo senetlerinin zorunlu unsurları olan 

poliçe (bono veya çek) kelimesi, belirli bir bedelin ödenmesi konusunda kayıtsız 

şartsız havale, muhatap, lehtar, keşide (düzenleme) tarihi ve keşidecinin 

(düzenleyenin) imzası değerlendirilmiştir. İşlemlerin ayakta tutulduğu hâllere her bir 

unsur açısından kendi kısmında yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde, alternatif  unsurlar olarak nitelendirdiğimiz vade, ödeme yeri 

ve keşide (düzenleme) yeri unsurları ve ihtiyari kayıtlar ayrıntılı olarak irdelenmiş ve 

işlemlerin ayakta tutulduğu hâller yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Dördüncü ve son bölümde ise TTK.’da düzenlenen işlemlerin ayakta tutulduğu 

diğer hâller ile özel kanunlarda (VUK.’da, TKHK.’da ve ÇekK.’da) öngörülen 

kambiyo senetlerinin şekline ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.  
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 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

GENEL OLARAK KAMBĠYO SENETLERĠ VE KAMBĠYO SENETLERĠNE 

HAKĠM OLAN SIKI ġEKĠLCĠLĠK ESASI 

 

 

I- KIYMETLĠ EVRAK KAVRAMI, KIYMETLĠ EVRAKIN 

UNSURLARI VE ÖZELLĠKLERĠ 

 

A- GENEL OLARAK 

 

Kambiyo senetleri, TTK.‟nın kıymetli evraka ayırdığı üçüncü kitabının 

dördüncü faslında düzenlenmiştir. Bunlar; poliçe, bono ve çektir ve kıymetli evrakın 

bir bölümünü oluşturur. Dolayısıyla kambiyo senetleri, kıymetli evrakın unsurlarını 

taşır ve özelliklerini gösterir. 

Kıymetli evrak, TTK. m. 557‟de tanımlanmıştır. Buna göre, 

“Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrı 

olarak dermeyan edilemediği gibi başkalarına da devredilemez”.  

TTK. m. 557‟deki tanım dikkate alındığında, kıymetli evrakın ve doğal olarak 

kambiyo senetlerinin 1) maddi (somut) unsurunun “senet”, 2) maddi olmayan (soyut) 

unsurunun ise “devredilebilir nitelikte bir hak” olduğu sonucuna varılmaktadır
7
. 

Bununla birlikte, doktrinde kıymetli evraka ilişkin diğer hükümlerin de 

(örneğin, TTK. m. 558-565) dikkate alındığı farklı tanımlar yapılmaktadır
8
.  

Yukarıda saydığımız iki unsurun dışında “hak ve senet birlikteliği” de doktrinde 

                                                 
7
 Ülgen, Hüseyin/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/Kaya, Arslan, Kıymetli Evrak Hukuku, 

Gözden Geçirilmiş Üçüncü Bası‟dan Altıncı (Tıpkı) Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2009, s. 12-14. 
8
 Domaniç, TTK. m. 577‟deki tanımı eksik bulmakta ve şu tanımı önermektedir: “Kıymetli evrak, 

ancak kanunen öngörülen hâllerde düzenlenebilen, tanzim ve iptali bakımından özel şekil şartlarına 

tâbi, içerdikleri hakkın devir ve talebi, rehni, haczi ve borcun ifası münhasıran senet üzerinde 

yapılacak muamelerler mümkün, istisnalar dışında tedavül kabiliyetini haiz çeşitli para, mal ve hisse 

senetleridir”. (Hayri Domaniç, Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması, Türk Ticaret Kanunu 

ġerhi, C. IV, İstanbul, Temel Yayınları, 1990, s. 26).  
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yazarların çoğu tarafından kıymetli evrakın bir unsuru olarak nitelendirilmektedir
9
. 

Kanaatimizce, kıymetli evrakın unsurları bakımından TTK. m. 557‟deki tanım esas 

alınmalıdır. Bu tanım uyarınca, unsurlar, senet ve devredilebilir nitelikte bir haktan 

ibarettir, “hak ve senet birlikteliği” ise kıymetli evrakın bir unsuru değil, 

özelliğidir
10

.  

B- KIYMETLĠ EVRAKIN UNSURLARI 

Kıymetli evrakın maddi (somut) unsuru senet, maddi olmayan (soyut) unsuru 

ise devredilebilir nitelikte bir haktır. 

1- Maddi (Somut) Unsur: Senet  

“Senet” kavramının kanuni bir tanımı bulunmamaktadır. HUMK. m. 287 ilâ 

336‟da ispat hukuku açısından senede ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Kanuni 

bir tanımı bulunmamakla birlikte doktrinde senet, geniş anlamıyla “ispata 

yarayacak irade beyanını dış aleme yazılı olarak yansıtan belge”
11

; dar anlamıyla 

ise “bir kimse tarafından vücuda getirilen (veya getirtilen) ve kendi aleyhine delil 

teşkil eden yazılı ve imzalı belge”
12

 olarak tanımlanmıştır.  

Belge, işin mahiyeti icabı yazılı irade beyanını içermeye elverişli olmalıdır
13

. 

Genellikle bir kağıt olmakla birlikte, elverişli her türlü cisim senet olarak kabul 

edilebilir. 

                                                 
9
 Poroy/Tekinalp, a.g.e.,  s. 23, N. 18. Aynı yönde bkz. Naci Kınacıoğlu, Kıymetli Evrak Hukuku, 5. 

Baskı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 1999, s. 9; Mehmet Bahtiyar, Kıymetli Evrak Hukuku (Ders 

Notları, Soru Örnekleri), Güncelleştirilmiş 7. Bası, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2010, s. 3. Öztan ise 

“senet” ve “hak ve senet birlikteliği” olmak üzere iki unsura yer vermektedir (Fırat Öztan, Kıymetli 

Evrak, s. 13; Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku, Güncelleştirilmiş 16. Bası, Ankara, Turhan 

Kitabevi, 2009, s. 9, 13). 
10

 Ülgen/Helvacı (Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 12, 14.  
11

Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine 

Göre Medenî Usûl Hukuku, 10. Bası, Ankara, Yetkin Yayınları, 2011, s. 472; Baki Kuru, Hukuk 

Muhakemeleri Usulü, C.2, 6. Bası, İstanbul, Demir Demir Yayınları, 2001, s. 2074.  
12

 Kuru, a.g.e., s. 2074; Turgut Önen, Medeni Yargılama Hukuku, Ankara, Sevinç Matbaası, 1979, 

s. 240; Postacıoğlu, ġahadetle Ġspat Memnuiyeti ve Hudutları, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1952, 

s. 191; Ülgen/Helvacı (Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 13. Domaniç ise, senedi şu şekilde 

tanımlamaktadır: “Senet, bir borç veya hakkın, bazen ihdası, bazen isbatı, bazen de her iki hususun 

temini için tanzim edilen ve borçlu tarafından imzalanan yazılı bir belgedir” (Domaniç, TTK ġerhi, 

s. 6). 
13

 Öztan, a.g.e., s. 14.  
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Ayrıca, irade beyanında bulunan kişinin iradesi senette “yazılı” bulunmalıdır. 

Yazılılık unsuru, genellikle senedi düzenleyen kişinin yazısı (ve imza) ile 

tamamlanır. Diğer yandan, düzenleyene ait olduğu kesin bir işaret de bu unsur 

açısından yeterlidir. Güvenli elektronik imza, bu tür bir işarete örnek gösterilebilir
14

. 

Ancak, kambiyo senetlerinde imzanın elle atılması mecburi olup elektronik 

imza ile bir kambiyo taahhüdünde bulunulması mümkün değildir (TTK. m. 688, 

TTK. m. 690/I, TTK. m. 730/I-19)
15

. Nitekim Yeni TTK. m. 1526/I‟de “(1) Poliçe, 

bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli 

elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet 

üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz” denilerek 

güvenli elektronik imza ile kambiyo senedi düzenlenmesine veya bir kambiyo 

taahhüdünde bulunulmasına izin verilmemiştir.  

2- Maddi Olmayan (Soyut) Unsur: Devredilebilir Nitelikte Bir Hak 

Kıymetli evrakın içerdiği hak, devredilebilir nitelikte olmalıdır. Bu nedenle, 

devredilebilir nitelikte olmayan vatandaşlık hakları gibi kamu hukuku kaynaklı 

haklar kıymetli evraka konu olamaz
16

. Özel hukuk kaynaklı olmalarına rağmen 

kişiye sıkı surette bağlı olan haklar da devredilebilir nitelikte olmadıklarından 

kıymetli evrakın konusunu oluşturamaz
17

. 

Ayrıca, kıymetli evrakın içerdiği hakkın mameleki bir değeri bulunmalıdır
18

.  

Kambiyo senetlerinden poliçe ve çek belirli bir bedelin ödenmesi konusunda 

havaleyi, bono ise belirli bir bedelin ödenmesi konusunda ödeme vaadini 

içermektedir. Kambiyo senetlerinde bedel, miktarı belirli bir parayı ifade eder. Bu 

                                                 
14

 Ülgen/Helvacı (Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 13. EİK. m. 5/I‟de güvenli elektronik imzanın elle 

atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca HUMK.‟ya 5070 sayılı 

Kanun ile eklenen 295/A maddesinde de usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan 

elektronik verilerin senet hükmünde olduğu düzenlenmiştir.  
15

 Güvenli elektronik imza için bkz: İkinci Bölüm, II, F, 2.  
16

 Ülgen/Helvacı (Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 13; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 24-25, N. 21; Öztan, 

.Kıymetli Evrak, s. 33; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 12.  
17

 Ülgen/Helvacı (Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 13; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 24, N. 20.  
18

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 33; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 13. 



 

7 

 

 

nedenle, kambiyo senetlerinin içerdiği hak, bir alacak hakkıdır ve bir para borcuna 

ilişkindir.  

Kıymetli evraka konu olan hakkın devredilebilir niteliği, kıymetli evrakın bir 

özelliği olan tedavül (dolanım) yeteneği ile bağlantılır
19

. Gerçekten de, kıymetli 

evrakın tedavülü, ancak içerdiği hakkın devredilebilir nitelikte olması ile 

sağlanabilir.  

Son olarak, kambiyo senetlerinin içerdiği hakkın senedin düzenlenmesinden 

önce mevcut olmadığını, hakkın, senedin düzenlenmesi ve ilk hamile teslimi ile 

doğduğunu, böylelikle taraflar arasında temel ilişkiden bağımsız bir kambiyo 

ilişkisinin meydana geldiğini, BK.m. 114/II uyarınca aksi kararlaştırılmadıkça 

mevcut bir borç için kambiyo senedi düzenlenmesinin tecdit anlamına 

gelmeyeceğini, bu nedenle kambiyo senedi düzenlenmesi ile taraflar arasındaki temel 

ilişkiden doğan borç dışında ayrıca kambiyo ilişkisinden doğan bir borcun ortaya 

çıktığını, bu bakımdan kambiyo senetlerinin kurucu nitelikte olduğunu belirtelim
20

.  

C- KIYMETLĠ EVRAKIN ÖZELLĠKLERĠ 

1- Hak ve Senet Birlikteliği 

Kıymetli evrakta hak ve senet birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bağlılık, 

kıymetli evrakı adi senetlerden ayıran en önemli özelliklerden biridir. 

Hak ve senet birlikteliği gereğince hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemez ve 

devredilemez. Nitekim, TTK. m. 558/I uyarınca, kıymetli evrakın borçlusu, ancak 

senedi ibraz ve teslim edene ödeme yapmakla yükümlüdür ve hile veya ağır kusuru 

bulunmadıkça vadenin gelmesiyle senetten alacaklı olduğu anlaşılan kimseye ödeme 

yapmakla borcundan kurtulur. Öte yandan, alacaklı ise ancak senedi ibraz ederek 

ödeme talep edebilir.  

Bu bakımdan, alacaklının ödeme talebinin ön koşulu senedin ibrazı (alacaklı 

bakımından ibraz koşulu), borçlunun ödemede bulunmasının ön koşulu senedin 

                                                 
19

 Ülgen/Helvacı (Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 13. 
20

 Ülgen/Helvacı (Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 19-20. Aynı yönde bkz. Öztan, Kıymetli Evrak, s. 

171; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 41, N. 35. Aksi yönde bkz:  Domaniç, TTK ġerhi, s. 16 vd.  
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kendisine ibrazı ve teslimidir. Dolayısıyla, ibraz, hem borçlu hem de alacaklı 

yönünden zorunludur. Bu iki ibraz kaydı, çifte ibraz kaydı (çift taraflı ibraz kaydı) 

olarak adlandırılmaktadır
21

. Çifte ibraz kaydı, senedin elde bulundurulmasını, yani 

senet üzerinde zilyetliği gerektirir
22

.  

Mülkiyet veya diğer bir ayni hakkın tesisi için senet üzerindeki zilyetliğin 

devrinin şart olması da hak ve senet birlikteliğine işaret etmektedir (TTK. m. 

559/I)
23

. 

Ayrıca, kıymetli evrakın ziyaı hâlinde hakkın senetten ayrı olarak ileri 

sürülmesi, ancak mahkemeden alınacak bir iptal kararı ile mümkündür. Kıymetli 

evrakın iptali, kıymetli evrak zayi olduğu veya zıyaın meydana çıktığı zaman senet 

üzerinde hak sahibi olan kişi tarafından talep edebilir (TTK. m. 563/II). İptal kararı 

üzerine hak sahibi, hakkını senetsiz olarak ileri sürmeyi veya yeni bir senet 

düzenlenmesini talep edebilir (TTK. m. 564/I). Dolayısıyla, kıymetli evrakın ziyaı 

hâlinde hakkın senetsiz ileri sürülmesinin veya yeni bir senet düzenlenmesinin ancak 

mahkemeden alınacak bir iptal kararı ile mümkün olması da hak ve senet 

birlikteliğinin Kanundaki bir diğer görünümüdür
24

. 

2- Devredilebilirlik (Tedavül/Dolanım Yeteneği) 

Kıymetli evrak, tedavül (dolanım) yeteneğini haizdir. Devredilebilirlik, 

kıymetli evrakın ekonomik işlevini yerine getirmesi açısından“paranın yerine 

geçecek bir araç olmak veya hareketsiz değerlere hareket kazandırmak amacına 

yönelik” bir özelliğidir
25

. 

Kıymetli evrak, sınırlı sayı ilkesine tâbi değildir. Buna karşılık, kıymetli 

evrakın devir biçimleri sınırlıdır. Nama yazılı kıymetli evrak, zilyetliğin devri ve 

                                                 
21

 Ülgen/Helvacı (Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 15-16; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 22-23; N. 18; 

Kınacıoğlu, a.g.e., s. 16; Hasan Pulaşlı, Kıymetli Evrak Hukuku, Yenilenmiş 9. Bası, Ankara, 

Adalet Yayınevi, 2009, s. 28.  
22

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 25, N. 23. 
23

 Ülgen/Helvacı (Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 16. Ayrıca, hak ve senet birlikteliğinin görünümleri için 

bkz: Yaşar Karayalçın, Ticaret Hukuku III- Ticarî Senetler (Kambiyo Senetleri), 4. Baskı, Ankara, 

Sevinç Matbaası, 1979, s. 12-13.  
24

 Ülgen/Helvacı (Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 16. Bununla birlikte, Poroy ve Tekinalp, iptal kararı ile 

hakkın senetsiz ileri sürülebilmesini hak ve senet birlikteliğinin bir istisnası olarak 

değerlendirmektedirler (Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 22, N. 179).  
25

 Ülgen/Helvacı (Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 17. 
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yazılı devir beyanı ile devredilir (TTK. m. 559/I-II). Emre yazılı kıymetli evrak ise 

zilyetliğin devri ve ciro ile devredilir (TTK. m. 559/I-II). Hamiline yazılı kıymetli 

evrakın devri için ise zilyetliğin devri yeterlidir.  

Kıymetli evrakın devir biçiminin ilgililerin senet üzerinde yazılı iradeleri ile 

değiştirilmesini düzenleyen TTK. m. 562 hükmü de kıymetli evrakın 

devredilebilirliği ile ilgilidir
26

. 

 

II- KAMBĠYO SENETLERĠ KAVRAMI VE KAMBĠYO 

SENETLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

 

A- GENEL OLARAK 

 

Kambiyo senetleri, TTK.‟nın üçüncü kitabının dördüncü faslında 

düzenlenmiştir. Bunlar; poliçe, bono ve çektir. Eski TTK.‟da kambiyo senetlerini 

ifade etmek için “senedat-ı ticariye” terimi kullanılmıştır
27

.  

Poliçe (TTK. m. 583-687); temelinde havale ilişkisi bulunan, keşideci, 

muhatap ve lehtar arasında üçlü bir ilişkidir. Poliçe, belirli bir bedelin ödenmesi 

konusunda kayıtsız şartsız havaleyi içerir. Poliçedeki havale, bazı noktalarda adi 

havaleden ayrılır
28

.  

Bono (TTK. m. 688-690); temelinde borç ikrarı bulunan, düzenleyen ile lehtar 

arasında ikili bir ilişkidir. 

Çek (TTK. m. 692-735) de poliçe gibi temelinde havale ilişkisi bulunan, 

keşideci, muhatap ve lehtar arasında üçlü bir ilişkidir. Çek, belirli bir bedelin 

                                                 
26

 Ülgen/Helvacı (Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 15. Kıymetli evrakın tahvili için bkz: Dördüncü Bölüm, 

II, B.  
27

 Kambiyo senedi teriminin eleştirisi için bkz. Karayalçın, a.g.e., s. 39. Yazar, kambiyo senedi 

teriminin dar anlamda poliçe ve bonoyu ifade ettiğini, poliçe, bono ve çekin karşılığı olarak ticari 

senet teriminin kullanılması gerektiğini savunmaktadır.  
28

 Adi havalenin özellikleri için bkz. Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 121, dpn. 5; Ülgen 

(Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 77-78; Karayalçın, a.g.e., s. 85-93; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 

431-437.  Poliçedeki havalenin adi havaleden farkları için bkz. Kınacıoğlu, a.g.e., s. 103-104.  Ayrıca 

adi havalenin özellikleri ve adi havale ile kıymetli evrak hukukundaki havalenin ortak özellikleri ve 

farklılıkları hakkında kapsamlı bir değerlendirme için bkz. H. Cumhur Özakman, “<<Havale 

İlişkisi>>nin Borçlar Hukuku Açısından İncelenmesi ve Kıymetli Evrak Hukukundaki Görünüşü”, 

ĠÜHFM, 1975, C. XLI, S. 1-2, s. 255-297. 
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ödenmesi konusunda kayıtsız şartsız havaleyi içerir. Çekte muhatap olarak ancak bir 

banka gösterilebilir (TTK. m. 694/I).  

 

B- KAMBĠYO SENETLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

 

Kambiyo senetleri, kıymetli evrakın bir bölümünü oluşturur, bu nedenle,  

kıymetli evrakın yukarıda açıkladığımız unsurlarını içerir ve özelliklerini gösterir. 

Kıymetli evrakın özelliklerine ek olarak, kambiyo senetlerinin kendine özgü 

özellikleri de bulunmaktadır. Soyutluk ilkesi, sınırlı sayı ilkesi ve sıkı şekil şartlarına 

tâbi olma, kambiyo senetlerinin ortak özellikleridir
29

.  

1- Soyutluk Ġlkesi 

Kambiyo senetlerinde soyutluk, kambiyo ilişkisinin temel ilişkiden 

bağımsızlığını ifade eder
30

. Kambiyo senedi, bir temel ilişkiye dayanılarak 

düzenlenir. Genellikle temel ilişki, taraflar arasındaki bir borçlar hukuku 

sözleşmesidir. Bununla birlikte, taraflar arasında bir borç ilişkisinin bulunmadığı 

hâllerde bile “hatır ilişkisi” olarak adlandırılan bir temel ilişki mevcuttur
31

. 

Kambiyo senedinin düzenlenip lehtara verilmesi ile temel ilişkiden bağımsız 

bir kambiyo ilişkisi meydana gelir. Bağımsızlık, ilk olarak, temel ilişkideki 

aksaklıkların kambiyo ilişkisini etkilememesi anlamına gelir
32

. 

                                                 
29

 Bununla birlikte doktrinde soyutluk ilkesi ve sıkı şekil şartlarına tâbi olmayı kıymetli evrakın 

özellikleri arasında sayan yazarlar da mevcuttur (Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 29-34, N. 26-28; Pulaşlı, 

Kıymetli Evrak, s. 29-32; Bahtiyar, a.g.e., s. 8). Kanaatimizce, bu iki özellik, kıymetli evraka değil, 

kambiyo senetlerine özgüdür (Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 16; s. 70-75; Kınacıoğlu, 

a.g.e., s. 84-91).  Nitekim bu iki özelliği kıymetli evrakın özellikleri arasında sayan yazarlar da 

soyutluk ilkesinin kıymetli evrak niteliği taşıyan bazı senetler açısından geçerli olduğunu belirtmekte 

ve sıkı şekilciliğe ilişkin olarak da kambiyo senetlerini örnek göstermektedirler. Öte yandan, kambiyo 

senetlerinin özelliklerini genişleten yazarlar da mevcuttur. Örneğin, Öztan anılan üç unsur dışında, bir 

alacak hakkını ihtiva etme, müteselsil borçluluk esası, imzaların istiklali ilkesi, bir miktar paranın 

ödenmesi borcunu ihtiva etme, kurucu nitelik, şahsi def‟ilerin ileri sürülmesinde sınırlandırmalar, 

milletler arası ticarette ve takip hukukunda özel bir yer tutma ve kamu itimadına mazhar olmayı da 

kambiyo senetlerinin ortak özellikleri arasında göstermektedir (Öztan, Kıymetli Evrak, s. 369-375). 

Karayalçın da tedavül kabiliyeti, müteselsil sorumluluk, imzaların istiklali ve milletler arası ticarette 

önemli bir yer tutmayı ortak özellikler arasında saymaktadır  (Karayalçın, a.g.e., s. 54-57).  
30

 Kambiyo senetlerine ilişkin illilik, mücerretlik konusunda çeşitli hukuk sistemlerinde benimsenen 

esaslar hakkında bkz. Kınacıoğlu, a.g.e., s. 84-86.   
31

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 68.  
32

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 29, N. 26; Pulaşlı, Kıymetli Evrak, s. 29-30; Hamit Dündar, “Kambiyo 

Senetlerinde Soyutluk (Mücerretlik) İlkesinin Yargıtay İçtihatlarıyla Birlikte İncelenmesi”, THD, 

Ekim 2008, S. 26, s. 39; Oğuz İmregün, Kıymetli Evrak Hukuku (Genel Hükümler – Kambiyo 

Senetleri – Makbuz Senedi – Varant), 4. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2007, s. 7. Ayrıca, 
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İkinci anlamı ile soyutluk, kambiyo senedinin içerdiği hakkın tipsizliğini, yani 

bu hakkın “hiçbir dogmatik kategoriye dahil olmadığını” ifade eder
33

.  

Yukarıda da belirtildiği üzere, BK. m. 114/II uyarınca aksi taraflarca 

kararlaştırılmadıkça, mevcut bir borç için kambiyo senedi düzenlenmesi tecdit 

(yenileme) anlamına gelmez. Dolayısıyla, kambiyo senedinin aksi 

kararlaştırılmadıkça ifa uğruna verildiği kabul edilir. Bu nedenle, kambiyo senedinin 

düzenlenmesi ile temel ilişkiden doğan alacak sona ermez
34

. Temel ilişkiden doğan 

adi alacak ile kambiyo alacağı birbirleri ile yarışır
35

. Alacaklı talebini, adi alacağa 

dayandırabileceği gibi kambiyo alacağına dayanarak da talepte bulunabilir. Ancak 

hemen belirtelim ki, adi alacağın talep edilebilmesi, ancak senedin vadesinin gelmesi 

ile mümkündür, yani alacaklı, senedin vadesinin gelmesine kadar adi alacağa 

dayanarak bir talepte bulunamaz
36

. 

İşte bu noktada kambiyo senetlerine hakim olan soyutluk ilkesi, kambiyo 

senedinin düzenlenmesine neden olan hukuki ilişkinin senette 

açıklanmaması/açıklanamaması şeklinde ifade bulur, kambiyo taahhüdünün hukuki 

nedeninin senette gösterilmemesi, taahhüde ilişkin hususlarda senedin belirleyici 

olması anlamına gelir
37

. Soyutluk ilkesinin hukuki dayanağı ise borcun sebebini 

içermese bile borç ikrarının geçerli olduğunu düzenleyen BK. m. 17 hükmüdür.  

Kambiyo senetlerinde soyutluk ilkesinin; biçimsel soyutluk (ispat soyutluğu) 

ve maddi soyutluk olmak üzere iki farklı görünümü vardır. 

İlk olarak biçimsel soyutluk (ispat soyutluğu), ispat yükünün yer değiştirmesini 

ifade eder. MK. m. 6‟daki genel kural uyarınca alacaklı, alacağın varlığını (kapsam 

ve içeriğini) ispatla yükümlüdür. Kambiyo senetlerinde ise hamil talebini senede 

                                                                                                                                          
bağımsızlık  nedeniyle kambiyo senedi kural olarak temel ilişkiden bağımsız olarak devredilir, 

senetten doğan alacak hakkı da temel ilişkinin tâbi olduğu hukuk kurallarına değil, kambiyo senedine 

özgü hukuk kurallarına tâbidir (Öztan, Kıymetli Evrak, s. 373-374).   
33

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 30, N. 26; Dündar, a.g.m., s. 40. 
34

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 68.  
35

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.e., s. 68; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 380; Karayalçın, a.g.e., s. 

57-58; Öztan, 2009, s. 73. 
36

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 70; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 381.  Alacaklı açısından 

talebini kambiyo senedine dayandırmak, ispat hukuku ve icra hukuku açısından daha avantajlıdır. 

Bununla birlikte, asıl borç ilişkisine dayanmak hakkı, kambiyo senedinin zamanaşımına uğraması 

veya senede dayanan hakların korunması için gerekli işlemlerin yapılmaması nedeniyle kambiyo 

ilişkisinden doğan hakların düşmüş olması durumunda önem kazanacaktır (Fahiman Tekil, Kıymetli 

Evrak Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 1997, s. 87).  
37

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 71; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 373.  
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dayandırır, ayrıca alacağın sebebini ispatla yükümlü değildir. Böylelikle kambiyo 

senetlerinde ispat yükü yer değiştirmekte ve borcun sebebi bulunmadığını iddia eden 

borçlu, iddiasını ispatla yükümlü hâle gelmektedir
38

.  

İkinci olarak maddi soyutluk, şahsi def‟ilerin senedi devralan iyi niyetli üçüncü 

kişilere karşı ileri sürülmesini engeller çünkü senedi devralanın elde ettiği talep hakkı 

soyuttur
39

.  

Bununla birlikte, şahsi def‟ilerin, senedi devralanın bilerek borçlu zararına 

hareket etmesi hâlinde kendisine karşı ileri sürülmesi mümkündür (TTK. m. 599, 

TTK. m. 737). Ayrıca, nama yazılı senetler alacağın temliki ve teslim yolu ile 

devredildiğinden borçlu, senedi devreden kişiye karşı sahip olduğu kişisel def‟ilerini 

senedi devralan kişiye karşı da ileri sürmek hakkına sahiptir.  

Ayrıca maddi soyutluk, senedin iyi niyetli üçüncü bir kişiye devri ile gündeme 

gelir. Senet üçüncü bir kişiye devredilmediği sürece maddi soyutluktan söz etmek 

mümkün değildir
40

.  

2- Sınırlı Sayı Ġlkesi 

Kambiyo senetleri yukarıda gördüğümüz üzere poliçe, bono ve çekten ibarettir. 

Bunlardan başka kambiyo senedi ihdası mümkün değildir. 

3- Sıkı ġekil ġartlarına Tâbi Bulunma 

Kambiyo senetleri, sıkı şekil şartlarına tâbidir. Kambiyo senetleri, Kanun‟da 

öngörülen unsurları içermelidir (TTK. m. 583, 688, 692). Kanunda mevcudiyetleri 

varsayılmış unsurlar dışında, unsurlardan birinin veya birkaçının eksikliği hâlinde 

senedin, poliçe, bono veya çek olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 

 Çalışma konumuz açısından önemi nedeniyle sıkı şekilcilik esası, aşağıda ayrı 

bir başlık altında değerlendirilmiştir
41

. 

 

                                                 
38

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 71-72; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 86; Öztan, Kıymetli 

Evrak, s. 373. 
39

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 72.  
40

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 72. Ayrıca bkz: Ömer Teoman, YaĢayan Ticaret 

Hukuku (Hukukî Mütalâalar), Kitap 12: 2004-2007, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008, s. 136. 
41

 Bkz: Birinci Bölüm, II, C, 4.  
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C- BORÇLAR HUKUKUNDAKĠ ġEKĠL SERBESTĠSĠ VE KAMBĠYO 

SENETLERĠNE HAKĠM OLAN SIKI ġEKĠLCĠLĠK ESASI 

1-Borçlar Hukukunda ġekil 

BK. m. 11/I (Yeni BK. m. 12/I)‟de, sözleşmenin sıhhatinin (geçerliliğinin), 

kanunda aksi öngörülmedikçe hiçbir şekle tâbi olmadığı belirtilerek, borçlar 

hukukunda hukuki işlemlerin meydana gelmesinde asıl olanın şekil serbestisi olduğu 

kabul edilmiştir. Şekil serbestisi ilkesi, borçlar hukukuna hakim olan irade 

(sözleşme) serbestisinin bir görünümüdür
42

. Bu ilke, hukuki işlemlerin şekilsiz olarak 

yapılabileceğini değil
43

, hukuki işlemin hangi şekle tâbi olarak yapılacağının 

tarafların iradesine bağlı olduğunu ifade eder
44

. Buna göre, kanun koyucu, taraflara, 

kural olarak belirli bir şekil emretmemiş; şekil seçme serbestisi tanımıştır. Bir 

sözleşmeyi oluşturan irade beyanları
45

 için, kural olarak belirli bir şekle uyma 

zorunluluğu yoktur; irade açıklamalarının anlaşılabilecek ve anlatılabilecek tarzda 

her türlü araçla yapılabilmesi mümkündür
46

. Bunun, modern hayatın çabukluğu da 

dikkate alındığında, kişiler arasındaki hukuki işlemlerde büyük kolaylık sağlayacağı 

açıktır
47

.  

                                                 
42

 İrade serbestisi; sözleşme yapma serbestisi ve sözleşmenin konusunu belirleme ve düzenleme 

serbestisini kapsar. Sözleşme yapma serbestisi, kural olarak bir kimsenin dilediği kimse ile dilediği 

sözleşmeyi yapmakta serbest olduğu gibi, istemediği bir sözleşmeyi yapmaya mecbur olmadığını da 

ifade eder. Sözleşmenin konusunu belirleme ve düzenleme serbestisi ise, sözleşme yapmak isteyen 

tarafların bu sözleşmenin konusunu diledikleri gibi tayin edebileceklerini, herhangi bir sözleşme tipine 

uymak zorunda olmadıklarını (tip serbestisi) ifade eder (Kemal Oğuzman/M. Turgut Öz, Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2010, s. 19-20; Fikret Eren, Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2009, s. 270 vd.). Tarafların 

sözleşme yaparken şekil yönünden serbest olmaları, yani şekil serbestisi de işte bu düzenleme 

serbestisinin kapsamına girer.   
43

 Bir sözleşmeyi meydana getiren iradeler, herhangi bir şekilde açıklanacaktır, genel anlamda şekilsiz 

bir sözleşme meydana getirilemez (S. Sulhi Tekinay/Sermet Akman/Hâluk Burcuoğlu/Atilla Altop, 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 7. Baskı, İstanbul, 

Filiz Kitabevi, 1993, s. 99; Eren, a.g.e., s.236).  
  

44
 Adnan Tuğ, Türk Özel Hukukunda ġekil, Trabzon, Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., 

1979, s. 40.  
45

 İrade beyanı, hukuki sonuca yönelik bir iradenin bu sonucu doğurma amacına yorulabilecek 

biçimde bilinçli olarak açığa vurulmasıdır (Rona Serozan, Medeni Hukuk, Genel Bölüm, 

Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008, s. 295; Eren, a.g.e., s. 118; Oğuzman/Öz, 

a.g.e., s.116).  
46

 Tuğ, a.g.e., s. 41.   
47

 Eren, a.g.e., s. 239; Tuğ, a.g.e., s. 1.  



 

14 

 

 

Kural şekil serbestisi olmakla birlikte, bazı hukuki işlemlerde serbestiye bir 

istisna getirilerek belli bir şekle uyma zorunluluğu öngörülmüştür. BK. m. 11/I‟de 

yer alan “kanunda sarahat olmadıkça” ibaresinden de anlaşıldığı üzere, şekil 

serbestisi ilkesinin istisnaları bulunmaktadır. Bu hâllerde, bir hukuki işlemin 

meydana gelmesinde taraf iradelerinin belli ve özel şekil kalıpları içerisinde 

açıklanması istenmekte; bu itibarla, şekle bağlılıktan bahsedilmektedir. Şekil 

serbestisi ilkesine istisnalar getirilmiş olması, çeşitli gerekçelere dayandırılmıştır. 

Bunlar; şekil zorunluluğunun, taraflardan birini veya her ikisini koruması (böylece, 

şekle uymak zorunluluğu, sözleşmeyi yapacak olan kimseyi düşünmeye sevk eder), 

taraflar ve üçüncü kişiler bakımından hukuki güvenliği sağlaması ve resmi sicillerin 

sağlam temellere dayanmasını sağlamasıdır
48

. 

Şekil zorunluluğu, tarafların hür iradelerinden kaynaklanabileceği gibi (iradi 

şekil), kanundan da doğabilir (kanuni şekil). Gerçekten de, BK. m. 16/I‟de, “İki taraf 

kanunen hususî bir şekle tabi olmayan bir akdin hususî bir şekilde yapılmasını 

kararlaştırmışlar ise...” denilmekle
49

, şekil zorunluluğunun taraflarca getirilebileceği 

öngörülmüştür. İradi şekil, görüldüğü üzere, ancak kanunda söz konusu sözleşme 

için özel bir şekil şartı öngörülmediği zaman kararlaştırılabilir. Taraflar, Kanun‟da 

öngörülmemiş olsa bile bir hukuki işlemin geçerliliğini şekle tâbi kılabilecekleri gibi, 

kanunun öngördüğü bir şekli ağırlaştırabilirler de (örneğin, yazılı şekli resmi şekle 

tâbi kılmak gibi). BK. m. 11/II‟de ise “kanunun emrettiği şeklin...” ifadesi yer almış, 

şekil zorunluluğunun kanun koyucu tarafından da öngörülebileceği vurgulanmıştır.  

BK. sözleşmeler için iki şekil öngörmüştür: Adi yazılı şekil ve resmi şekil
50

. 

                                                 
48

 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 117. Tuğ, çok süratli işleyen ticari hayatın tehlikelerinden korunmak için 

tarafların hukuki işlemin geçerliliğini şekle bağlayabileceklerini (korunma amacı) ya da delil kolaylığı 

sağlamak için sözleşmenin şekle tâbi kılınabileceğini (delil sağlama amacı) veya yapılacak hukuki 

işlemin çok girift, çetrefilli olması hâlinde o hukuki işleme doğruluk ve açıklık kazandırmak için 

(doğruluk ve açıklık sağlama amacı) şekil zorunluluğunun öngörülebileceğini belirtmektedir (Tuğ, 

a.g.e., s. 41). Benzer yöndeki açıklama için bkz: Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.99; Eren, 

a.g.e., s.237-239.   
49

 Yeni BK. m. 17/I‟de “Kanunda şekle bağlanmamış bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde 

yapılması kararlaştırılmışsa..” denilmiştir. 
50

 Bunlar dışında, MK.‟da bazı hukuki işlemler için öngörülmüş olan özel şekiller de vardır. Örneğin, 

evlenme sözleşmesi sözlü olarak merasimle yapılmalıdır (MK. m. 142); 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu m. 20/d uyarınca tescil edilmiş araçların her türlü satış ve devri trafik tescil şube veya 

bürolarındaki ilgili memurlar tarafından siciline işlenmek suretiyle yapılır; kefalet sözleşmesinde 

kefilin sorumlu olduğu miktar yazılı şeklin içinde belirtilmedikçe kefalet geçerli olmaz (BK. m. 484).      
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Adi yazılı şekil, sözleşmeyi oluşturan irade beyanlarının ya da bunlardan 

birinin yazılı bir metinde açıklanması ve beyanda bulunan tarafından imzalanması 

şeklinde gerçekleşir
51

. Adi yazılı şeklin unsurları, o hâlde metin ve imzadır. 

Belirtelim ki, adi yazılı şekilde önem taşıyan unsur imzadır; yazılı şekle tâbi bir 

sözleşmenin metninde, o sözleşme ile borç altına girenlerin imzalarının bulunması 

gerekir. Aksi kanunda yazılı olmadıkça, imzalı bir mektup ve asıl borcu üzerine 

alanlar tarafından imzalanmış telgrafname yazılı şekil yerine geçer (BK m. 13/I, II; 

Yeni BK. m. 14/I,II)
52

. İmza, beyan sahibinin eli ile yazılmalıdır (BK. m. 14/I; Yeni 

BK. m.15/I
53

). Bununla birlikte, örf ve âdet imzanın mekanik şekilde atılmasına veya 

kopya edilmesine cevaz veriyorsa, bu tarzda atılan imza da yeterlidir. Özellikle çok 

sayıda tedavüle çıkarılan kıymetli evrakta imza, bu yolla gerçekleştirilebilir (BK. m. 

14/II; Yeni BK. m. 15/II). Okuma yazma bilmemesi veya bedeni bir engel sebebiyle 

imza atamayan kimseler, imza yerine tasdik edilmiş bir el işareti koyabilirler. Resmi 

memurun imza atamayan kişinin kabul iradesini resmi senede rapdetmesi suretiyle 

de, imza şartı sağlanmış olur. Kambiyo senetlerine ilişkin hükümler ise, bundan 

müstesnadır (BK. m.15/I, II; Yeni BK. m. 16/I, II). Amâların imzalarının notere 

tasdik ettirilmiş olmadıkça veya imza ettikleri anda işlemin metnine vakıf oldukları 

sabit olmadıkça kendilerini bağlamayacağını düzenleyen BK. m. 14/III hükmü ise, 

01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Kanunun 50/c hükmü ile yürürlükten kaldırılmış; 

böylece, âmaların yazılı şekil bakımından görenlerden farkı kalmamıştı. Ancak, Yeni 

BK. m. 15/III‟te bu kural yeniden getirilerek, usulüne göre onaylanmadıkça veya 

imza ettikleri sırada metnin içeriğini bildikleri ispat edilmedikçe, görme engellilerin 

imzalarının onları bağlamayacağı düzenlenmiştir
54

. 

İmza unsuru bakımından son olarak hatırlatalım ki, 5070 sayılı ve 15.01.2004 

tarihli EİK. ile, bazı sözleşmeler bakımından dijital ortamda yapılan sözleşmelerin 

                                                 
51

 BK.‟da adi yazılı şekil, alacağın temliki (m. 163), önalım sözleşmesi (m. 213/II), bağışlama vaadi 

(m. 238/II), kaydı hayat ile irad (m. 508), kefalet (m. 484), devletçe tanınan müesseselerle yapılan 

ölünceye kadar bakma (m. 512) sözleşmeleri için öngörülmüştür. Başka kanunlarda yazılı şekil 

öngörülen işlemlere de, özel şartları ayrıca gözetilerek, BK.‟nın adi yazılı şekle ilişkin hükümleri 

uygulanır (Oğuzman/Öz, a.g.e., s.118-119). 
52

 Yeni BK. m. 14/II‟de, BK. m. 13/II‟den farklı olarak, teyit edilmiş olmaları kaydıyla faks veya buna 

benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinlerin de yazılı  

şekil yerine geçeceği belirtilmiştir. 
53

 Belirtelim ki, Yeni BK. m. 15/I‟de, güvenli elektronik imzanın, el yazısıyla atılmış imzanın bütün 

hukuki sonuçlarını doğurduğu öngörülmüş; böylece, EİK. m.5‟teki düzenleme BK.‟ya alınmıştır.  
54

 Kambiyo senetlerinde âmâların imzası için bkz: İkinci Bölüm, II, F, 1.  



 

16 

 

 

elektronik imza
55

 ile bağlayıcılık kazanacağı öngörülmüş; böylelikle senedin el ile 

imzalanması kuralına bir istisna getirilmiştir. BK. m. 14‟e, EİK. m. 22 ile “Güvenli 

elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir” cümlesi eklenmiştir. 

EİK. m. 5, “Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı sonucu doğurur” 

şeklindedir
56

. HUMK. m. 295/A‟da da, usulüne göre güvenli elektronik imza ile 

oluşturulan elektronik verilerin senet hükmünde oldukları ve bu verilerin, aksi ispat 

edilinceye kadar kesin delil sayıldıkları kabul edilmiştir. Belirtelim ki, Yeni HMK. 

m. 205/II ile, usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik 

verilerin senet hükmünde oldukları vurgulanmıştır
57

.  

Kambiyo senetlerinde imza açısından ise özel bir hüküm öngörülmüştür. TTK. 

m. 688 uyarınca kambiyo senedi üzerindeki imzaların el ile atılmış olması şarttır. El 

yazısı ile olan imza yerine mekanik araçlarla atılmış bir imza, tasdik edilmiş bir 

işaret veya resmi bir şahadetname kullanılamaz (TTK. m. 688/II). Ayrıca, elektronik 

imza ile bir kambiyo senedi düzenlenmesi veya bir kambiyo taahhüdünde 

bulunulması da mümkün değildir. Nitekim Yeni TTK. m. 1526/I‟de bu husus açıkça 

vurgulanmıştır
58

. 

Resmi şekle gelince, bu şekil şartı, sözleşmeyi oluşturan irade beyanlarının 

Kanun‟da belirtilen usule göre resmi memur tarafından düzenlenen vesikada 

açıklanması ile sağlanır. Bu şekle uyularak düzenlenen senet, resmi senettir. Resmi 

şekle tâbi sözleşmelerin en önemlileri, taşınmaz mülkiyetini nakil borcu doğuran 

sözleşmelerdir (BK. m. 213, 244/II; MK. m. 706). Herhangi bir kanunda farklı bir 

makam öngörülmedikçe, resmi şekle tâbi işlemler noter tarafından düzenlenir (NotK. 

m. 60). Bununla birlikte, taşınmaz mülkiyetini nakil borcu doğuran sözleşmeler ile 

                                                 
55

 Elektronik imza, EİK m.3, b‟de, “başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle 

mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri” olarak 

tanımlanmıştır. 
56

 Ancak, EİK. m. 5/II‟de, kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tâbi tuttuğu hukuki işlemler 

ve teminat sözleşmeleri bundan istisna tutulmuştur.       
57

 Yeni HMK. m.199‟da, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, 

çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler gibi “elektronik ortamdaki veriler 

ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları”nın da bu Kanun‟a göre “belge” oldukları kabul edilmiştir.  
58

 Güvenli elektronik imza için bkz: İkinci Bölüm, II, F, 2.  
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sınırlı ayni hakların tesisi borcunu yükleyen sözleşmeleri düzenleme yetkisi, tapu 

sicil ve muhafızlarına aittir (Tapu Kanunu m. 26).
59

 

Kanun tarafından veya taraflarca öngörülen şekle uygun olarak yapılmadığı 

takdirde hukuki işlem geçerli olmayacak (sıhhat kazanamayacak) ise, bu şekle sıhhat 

(geçerlilik) şartı denir. BK. m. 16/I‟de bu hususta “İki taraf kanunen hususi bir şekle 

tabi olmayan bir akdin hususi bir şekilde yapılmasını kararlaştırmışlar ise, akit 

takarrür eden şekilde yapılmadıkça iki taraf bununla ilzam olunamaz”
60

 ve aynı 

Kanun m. 11/II‟de “Kanunun emrettiği şeklin şumul ve tesiri derecesi hakkında 

başkaca bir hüküm tayin olunmamış ise akit, bu şekle riayet olunmadıkça sahih 

olmaz” denilmiştir. Buna göre, şeklin hem taraflarca kararlaştırıldığı hem de Kanun 

tarafından öngörüldüğü hâllerde, aksi belirtilmedikçe bunun bir geçerlilik şartı 

olduğu söylenecektir
61

. Kanuni şekil bakımından belirtelim; kanun koyucu, 

gerçekten de bazı sözleşmeler için şekil serbestisi ilkesine bir istisna getirerek, bir 

şekil öngörmüş olabilir. Bu hâllerde öngörülen şeklin kural olarak geçerlilik şartı 

olduğu Yeni BK. m. 12/II, c.1‟de açıkça belirtilmiştir. Ancak, Kanun‟da öngörülen 

bütün şekillerin geçerlilik şartı olarak arandıkları söylenemez; bazen, Kanun‟un 

öngördüğü şekil bir ispat şartı olabilir. Örneğin, HUMK m.288‟e göre 

(01.01.2011‟den itibaren) 590 TL
62

‟den yukarı miktardaki hukuki işlemler senetle 

ispat edilmelidir. Şeklin bir geçerlilik şartı mı ispat şartı mı olduğu, özellikle aşağıda 

belirtilmiş olan şekle aykırılığın yaptırımı bakımından önem arz eder.    

 

 

                                                 
59

 Noterlerin, yetkili oldukları konularda ancak re‟sen düzenleme şekline uyarak düzenledikleri 

senetler sıhhat (geçerlilik) şartı olan resmi şekli gerçekleştirir. Noterlerin, sadece imza tasdiki 

yaptıkları senetler ise bu şekli gerçekleştirmez.  
60

 Yeni BK. m. 17/I, “Kanunda şekle bağlanmamış bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde 

yapılması kararlaştırılmışsa, belirlenen şekilde yapılmayan sözleşme tarafları bağlamaz” şeklindedir. 

Yeni BK. m. 16/II‟de ise, tarafların, sözleşmenin yazılı şekilde yapılacağını kararlaştırmış olmakla 

birlikte bunun nasıl gerçekleşeceği hususunu belirtmemiş olmaları hâlinde, BK.‟nın düzenlediği 

kanundan doğan adi yazılı şekle ilişkin hükümlerin (Yeni BK. m. 13-15) uygulanacağı öngörülmüştür.  
61

 Şeklin taraflarca kararlaştırılması, bunun mutlaka bir geçerlilik şekli olarak kabul edilmesini aslında 

gerektirmez. Taraflar, sadece bir ispat şeklini kararlaştırmış olabilirler. Denilebilir ki, BK. m. 16/I ile, 

tereddüt hâlinde taraflarca öngörülen şeklin bir ispat şekli değil, geçerlilik şekli sayılacağını ifade 

eden bir karine ihdas edilmiştir (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.135; Necip 

Kocayusufpaşaoğlu (Hüseyin Hatemi/Rona Serozan/Abdülkadir Arpacı), Borçlar Hukuku Genel 

Bölüm, Birinci Cilt: Borçlar Hukukuna GiriĢ, Hukuki ĠĢlem, SözleĢme, 4. Bası, İstanbul, Filiz 

Kitabevi, 2008, s. 329; Eren, a.g.e., s.241).    
62

 Yeni HMK m.200/I‟de, bu sınır ikibin beşyüz TL olarak belirlenmiştir.  
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2- ġekle Aykırılığın Yaptırımı 

Geçerlilik şartı olarak şekle aykırılığın sonucuna
63

, daha doğrusu yaptırımına 

gelince, bu hususta BK.‟da değişik biçimde anlaşılmaya müsait ifadelerin (“...akit bu 

şekle riayet olunmadıkça sahih olmaz” (m. 11/II), “...akit takarrür eden şekilde 

yapılmadıkça iki taraf bununla ilzam olunamaz” (m. 16/I))
64

 kullanıldığını, bunun 

tartışmaya neden olduğunu belirtelim. Şöyle ki, bu konuda karşımıza çıkan dört 

farklı görüş söz konusu olmuştur. Bunlardan ilkine göre, şekle uyulmadan yapılan 

işlem yok sayılmalı (“yokluk” görüşü); ikinci görüşe göre, şekle uyulmadan yapılan 

işlemin başta hüküm doğurduğu, ancak açılacak bir dava üzerine mahkemenin 

vereceği iptal kararı ile hükümden düşebileceği kabul edilmeli (“iptal edilebilirlik” 

görüşü); üçüncü ve hakim olan görüşe göre, şekle uyulmadan yapılan işlem kesin 

hükümsüz (batıl) sayılmalı (“butlan” görüşü) ve son (dördüncü) görüşe göre ise, 

işlem daha yapıldığı andan itibaren hükümsüz sayılmalı, ne var ki taraflardan biri bu 

hükümsüzlüğü ileri sürmedikçe normal hukuki sonuçlarını doğurmalıdır (“kendine 

özgü hükümsüzlük” görüşü)
65

.     

Yukarıda görüşler açıklanırken belirtildiği üzere, hakim olan görüş şekle 

aykırılığın yaptırımının butlan olduğu yönündedir
66

. 30.09.1988 tarih ve 1988/2 

sayılı Yargıtay İBK
67

‟da da, “Bu geçersizliğin hukuki mahiyeti doktrinde tartışmalı 

olup, klasik olarak nitelenen „butlan‟ görüşüne karşı son yıllarda „kendine özgü 

geçersizlik‟ görüşü de savunulmakta ve şekil kurallarının amaçsal yorumundan 

hareketle (şekil noksanlığının herkes tarafından değil, bundan zarar gören tarafça 

def‟i olarak ileri sürülebileceği; şekil noksanlığının hakim tarafından 

gözetilemeyeceği) ileri sürülmekte ise de; İsviçre Federal Mahkemesi gibi Yargıtay 

                                                 
63

 Şeklin ispat şartı olduğu hâllerde ise, şekle uyulmamış olsa bile sözleşme geçerlidir; fakat bu 

sözleşmenin varlığı her türlü delille, özellikle şahitle ispat edilemez; ispat açısından senede 

bağlanması gereken işlemlerin senetle veya kanunda öngörülen diğer bir delille (ikrar, yemin, 

mahkeme kararı ile) ispat edilmesi gerekir.   
64

 Yeni BK. m. 12/II, c.2‟de “Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz” 

ifadesi yer almaktadır.  
65

 Tüm bu görüşler ve haklarındaki değerlendirme için bkz: Kocayusufpaşaoğlu 

(Hatemi/Serozan/Arpacı), a.g.e., s. 307-312. Ayrıca bkz: Tuğ, a.g.e., s. 175 vd.; Eren, a.g.e., s. 260-

265.  
66

 Kemal Oğuzman, “Şekil Noksanı Sebebiyle Butlan Dermeyanı Hakkının Suistimali”, ĠBD, s. 6, 

1955, s. 249 vd.; Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Bası, İstanbul, Beta 

Yayıncılık, 2010, s. 78; Kocayusufpaşaoğlu (Hatemi/Serozan/Arpacı), a.g.e., 311; Oğuzman/Öz, 

a.g.e., s.126-127; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., 102; Tuğ, a.g.e., s. 182.   
67

 Kocayusufpaşaoğlu (Hatemi/Serozan/Arpacı), a.g.e., s. 311. 
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butlan görüşünü benimsemektedir. Bu itibarla, kanunda öngörülen şekil şartı, 

emredici niteliktedir ve hakim şekil noksanlığını (taraflar ileri sürmemiş olsalar dahi 

yargılamanın her safhasında) re‟sen göz önüne almak zorundadır” denilerek, hakim 

görüşe itibar edilmiştir.  

Kanunun geçerlilik şartı olarak aradığı şekle uyulmadan yapılan sözleşmeler, o 

hâlde hükümsüzdürler; şekle aykırılık, hukuki işlemin herhangi bir hüküm 

doğurmasına imkan vermeyecektir. Buradaki hükümsüzlük, kesin hükümsüzlüktür 

(mutlak butlan). Şekle aykırılığa butlan yaptırımının bağlanması kendiliğindendir, 

butlan ne zamanın geçmesi ile ne de icazetle ortadan kalkabilir, hakim tarafından 

re‟sen dikkate alınır, taraflardan her biri de bunu ileri sürülebilir. Şekle uyulmaması 

sebebiyle sözleşme geçersiz ise, hataen, yani sözleşmeyi geçerli zannederek borcunu 

ifa eden kişi, verdiğini yerine göre istihkak davası, yerine göre sebepsiz zenginleşme 

davası açarak geri isteyebilir. Borç, sözleşmenin geçersiz olduğu bilinerek ifa 

edilmişse bağışlama söz konusu olur
68

.  

3- ġekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi  

Şekle aykırılığın yaptırımı butlandır ve şekle aykırılık nedeniyle sözleşmenin 

geçersizliğini ileri sürmek kural olarak ahlâka ve iyi niyet kurallarına aykırılık veya 

haksız fiil teşkil etmez.
69

 Medeni hukukun tüm alanlarında uygulanan ve hakkın 

kötüye kullanılmasını yasaklayan MK. m.2/II‟ye dayanarak ya da tahvil (convertion) 

yolu ile, hiç olmazsa bazı hâllerde şekle aykırılık iddiasının dinlenemeyeceğini kabul 

etmek gerekir
70

. Gerçekten de, şekle aykırılığın butlan yaptırımı ile karşılaşması, 

bunu ileri sürmenin bazen tahvil yolu ile bazen ise dürüstlük kuralına aykırılık ya da 

hakkın kötüye kullanılması yoluyla önlenmesine engel olmaz.  

Şekle aykırılık nedeniyle batıl olan sözleşmede başka bir sözleşmenin şekline 

uyulmuş ise ve taraflar yaptıkları sözleşmenin hükümsüz olacağını bilselerdi şekline 

uyulan diğer sözleşmeyi yapacakları kabul edilebiliyor ve bu sözleşme için aranan 

geçerlilik şartları da mevcut ise, şekle uyulmadığı için geçersiz olan sözleşmenin, 

                                                 
68

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.102; Reisoğlu, Safa, a.g.e., s. 78, 84; Kocayusufpaşaoğlu 

(Hatemi/Serozan/Arpacı), a.g.e., s. 312.; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 127.  
69

 Eren, a.g.e., s. 260; Reisoğlu, Safa, a.g.e., s. 78.  
70

 Kocayusufpaşaoğlu (Hatemi/Serozan/Arpacı), a.g.e., s. 312. 
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şekline uyulan sözleşmeye tahvili ve böylece hüküm doğurması kabul edilmektedir
71

. 

Tahvil, Alman MK. m. 140‟da düzenlenmiştir. Buna göre, “Batıl bir hukuki işlem bir 

başka hukuki işlemin gereklerine uymaktaysa, butlan bilinseydi ikinci işlemin 

geçerliğinin istenmiş olacağı kabul edilebilirse, bu ikinci işlem geçerlidir”
72

. Buna 

karşılık Türk ve İsviçre Hukukunda tahvile ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır. 

Ancak, doktrinde ve Yargıtay içtihatlarında tahvil müessesesi kabul edilmiştir
73

. 

Tahvil, objektif ve subjektif olmak üzere iki unsurdan oluşur. Tahvilin objektif 

unsuru batıl (geçersiz) bir sözleşmenin var olması (buna asıl (batıl) işlem denilir) ve 

bu batıl sözleşmenin yerine geçecek ikinci bir işlem ya da sözleşmenin bulunmasıdır. 

Örneğin, noter tarafından yapılan taşınmaz satımı sözleşmesinde, satım sözleşmesi 

batıl işlemi, taşınmaz satım vaadi sözleşmesi ise ikinci işlemi oluşturur. Batıl işlem, 

dönüşeceği ikinci işlemin maddi ve şekli bütün unsurlarını içermelidir. Tahvilin 

sübjektif unsuru ise, tarafların farazî iradeleridir. Taraflar, asıl işlemin batıl olduğunu 

bilselerdi ikinci işlemin geçerliliğini isteyecek idiyseler, farazî taraf iradesi şartı 

tamam olmuş olur
74

. Verdiğimiz örnekten hareketle, noter senedi ile yapıldığı için 

geçersiz olan bir taşınmaz satımı sözleşmesinin, satış vaadine tahvil edilerek hüküm 

ifade ettiğini hatırlatalım.  

Bilindiği üzere, MK. m.2/I‟de dürüstlük kuralı, “Herkes, haklarını kullanırken 

ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır”, hakkın kötüye 

kullanılması yasağı ise aynı maddenin ikinci fıkrasında “Bir hakkın açıkça kötüye 

kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” şeklinde ifade edilmiştir. Bu esaslar  

uygulanarak, şekle aykırılığı ileri sürmenin önüne geçildiği hâllere örnek olarak iki 

tarafın serbestçe borçlarını ifa etmelerinden sonra şekil noksanlığı sebebiyle 

hükümsüzlüğün ileri sürülmesi
75

 ve şekle uyulmamasına hükümsüzlüğü ileri süren 
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 Selim Kaneti, Hukuki ĠĢlemlerin Çevrilmesi (Tahvili), İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1972, s. 2. 

Ayrıca bkz: Eren, a.g.e., s.266; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 128-130; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 

a.g.e., s.110-112.  
72

 Kaneti, a.g.e., s. 56.  
73

 Kaneti, a.g.e., s. 77. İsviçre ve Türk Hukukunda tahvilin hukuki dayanağı konusunda görüş birliği 

yoktur. Farklı görüşler ve görüşlerin değerlendirilmesi için bkz: Kaneti, a.g.e., s. 77-90.  
74

 Tahvilin uygulanma şartları hakkında en detaylı açıklama için bkz: Kaneti, a.g.e., s.107 vd.  
75

 Eren, a.g.e., s.261-262. Yargıtay, özellikle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, sözleşme 

resmi şekilde yapılmamış olsa bile taraflar borçlarını büyük oranda yerine getirmişlerse (arsa 

müteahhide teslim edilmiş, müteahhit de inşaatı tamamlamışsa) şekil noksanına dayanarak 

sözleşmenin geçersizliğini ileri sürmenin ve mülkiyeti devir borcundan bu şekilde kaçınmanın MK. 

m. 2 anlamında açıkça hakkın kötüye kullanılması sayılacağına hükmetmektedir. Yargıtay Hukuk 
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tarafın kasten sebep olması
76

 gösterilmiştir
77

. Ancak, bu örnekler, kesin kurallar 

getirmemektedir; hakim, somut olayın özelliklerini dikkate alarak, örneğin borçlar ifa 

edilmiş olsa bile hükümsüzlüğü ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması sonucunu 

doğurmayacağına da karar verebilir
78

.      

İşlemlerin ayakta tutulması ilkesi ise genel bir yorum ilkesidir. Bu ilkeye 

göre, şüphe hâlinde, sözleşmeyi batıl kılacak bir yorum yerine, sözleşmeyi 

hükümsüzlükten kurtarabilecek yorum tercih edilmelidir
79

. İlke, “favor negotii”
80

, 

“favor actu”
81

 (işlem yararına) olarak da adlandırılmaktadır.  

İşlemlerin ayakta tutulması ilkesi, özellikle miras hukukunda 

vasiyetnamelerin yorumunda dikkate alınan bir ilkedir ve “favor testamenti” olarak 

ifade edilir. Miras hukukunda ölüme bağlı tasarruflar, sıkı şekil şartlarına tâbidir. 

Şeklin buradaki işlevi, tasarrufta bulunan kişiyi kimseyi düşünmeye sevk etmek 

(şeklin uyarıcı işlevi) ve onu bu suretle korumaktır
82

. Ayrıca ölüme bağlı tasarruf, 

tasarrufu yapan kişinin ölümünden sonra yürürlük kazanmaktadır, bu nedenle 

tasarrufun yürürlük kazandığı tarihte miras bırakanın sorgulanması, onun gerçek 

iradesinin saptanması veya geçersiz bir işlemin bir daha gerçekleştirilmesi mümkün 

değildir. Dolayısıyla, şeklin, “ispatı kolaylaştırma” işlevi de bulunmaktadır
83

. 

Bununla birlikte, işlemin tekrar gerçekleştirilmesinin olanaksızlığı ve “miras 

bırakanın ölüme bağlı son dileklerine saygı düşünceleriyle”, geçersizlikten kurtarıcı 

(favor testamenti) yaklaşım benimsenerek ölüme bağlı tasarrufun, ayakta tutulmaya 

                                                                                                                                          
Daireleri‟nin bu yöndeki çeşitli kararları ve özellikle 30.09.1988 tarih ve 1988/2 sayılı Yargıtay İBK 

için bkz: Reisoğlu, Safa,  a.g.e., s. 79 vd.    
76

 Kasten şekil noksanlığına yol açan taraf, diğer tarafın ifadan kaçınması hâlinde, MK. m. 2/II‟ye 

dayanarak (yani, olayda şekil noksanlığına dayanmanın bir hakkın kötüye kullanılması sayılacağını 

ileri sürerek) sözleşmenin hüküm doğurduğunu ileri süremeyecektir. Zira, MK. m. 2/II‟nin 

uygulanmasına yol açan bütün hâllerde, bu hükme dayanarak sözleşmenin geçerlilik kazanması sadece 

mağdur (haksızlığa uğramış) taraf yararına söz konusu olabilecektir. O, dilerse ifayı isteyebilir, dilerse 

hükümsüzlüğe dayanıp ifadan kaçınabilir (Kocayusufpaşaoğlu (Hatemi/Serozan/Arpacı), a.g.e., s. 

325).  
77

 Kocayusufpaşaoğlu (Hatemi/Serozan/Arpacı), a.g.e., s. 315 vd.; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 129; Eren, 

a.g.e., s. 260-262; Reisoğlu, Safa,  a.g.e., s.79; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 103 vd.    
78

 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 129.   
79

 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 148; Serozan, a.g.e., s. 333.  
80

 Serozan, a.g.e., s. 333;  Kocayusufpaşaoğlu (Hatemi/Serozan/Arpacı), a.g.e., 336.  
81

 Akyol, a.g.e., s. 33.  
82

 Rona Serozan, Baki İlkay Engin, Miras Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınları, 2004, s. 48.  
83

 Serozan, Engin, a.g.e., s. 48.  
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çalışılması mümkündür
84

. “Favor testamenti” ilkesi uyarınca ölüme bağlı tasarrufun, 

ancak tasarrufu ayakta tutabilecek bütün yollara başvurulduktan ve bu yollar 

tüketildikten sonra geçersizliği sonucuna varmak mümkündür.  

İşlemlerin ayakta tutulması ilkesi, özellikle borçlar hukukunda sözleşmelerin 

yorumlanmasında başvurulan bir yorum ilkesidir. Nitekim, Yargıtay HGK.‟nın 

10.02.1960 tarih ve 4/6-188 sayılı kararında
85

, “…Bir akdin hükümsüz olacak şekilde 

değil, fakat muteber olacak şekilde manalandırılması, akdin taraflarının ortaklaşa 

maksatlarına göre tefsirini emreden Borçlar Kanununun 18 ci maddesi gereğidir…” 

denilerek bu ilkeye yer verilmiştir
86

. Görüldüğü üzere bu kararda, işlemlerin ayakta 

tutulması ilkesinin hukuki dayanağı olarak BK. m. 18 gösterilmiştir. BK. m. 18/I 

uyarınca, bir akdin şekil ve şartlarını tâyinde, iki tarafın gerek sehven gerek akitteki 

hakikî maksatlarını gizlemek için kullandıkları tâbirlere ve isimlere bakılmayarak, 

onların hakikî ve müşterek maksatlarını aramak lazımdır
87

. İşlemlerin ayakta 

tutulması ilkesinin, hukuki işlemlerin yorumunda güven ilkesine eşlik eden ikincil bir 

yorum ilkesi olarak değerlendirildiği de görülmektedir
88

. Güven ilkesi ise MK. m. 

2/I‟deki dürüstlük kuralının bir uzantısıdır ve irade beyanlarının yorumlanmasında 

uygulama alanı bulur
89

. Güven ilkesi gereğince, irade beyanı,  muhatabının o beyana 

verdiği anlam dikkate alınarak değerlendirilir.  

                                                 
84

 Serozan, Engin, a.g.e., s. 189; Kaneti, a.g.e., s. 98. Ayrıca bkz: Serozan, Engin, a.g.e., s. 221-222. 

Roma hukukunda favor testamenti ilkesinin görünüm biçimleri için bkz: Josef Hofstetter, “Favor 

Negotii”, Mélanges Pierre Engel, Lausanne 1989, s. 138-142.  
85

 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 148, dpn. 7.  
86

 Kaneti, sözleşmenin hükümsüz olacak şekilde değil, geçerli olacak şekilde yorumlanmasını, 

“hukuki işlemlerin korunması ilkesi”ne dayandırmaktadır. Yazara göre, hukuki işlemlerin korunması 

ilkesi, “işlemin geçerliliği yararına yorum” kuralından daha geniş ve kapsamlıdır ve bu ilke, “hukukî 

işlemin belirli amelî bir amacın gerçekleşmesine hizmet eden bir araç olmasında ve, amaç araca 

üstün tutulmak gerektiğinden, hukuk düzeninin başvurulan amacı olabildiğince öngörülen sonucu 

yaratacak yolda ele alıp değerlendirmesi zorunluluğunda kaynağını bulur. Hukukî işlemin varlık 

nedeni, amelî amaç ve isteklerin gerçekleşmesine bir hukukî kalıp sağlamak olduğuna göre, hukukun 

kararlılık ve önceden görülebilirlik gibi başkaca temel ilkeleri zedelemediği ölçüde, onun ayakta 

kalmasını sağlamak, amaçla araç arasındaki çelişmeyi mümkün olduğu kadar amaç yararına 

çözümlemek, özel ilişkilerde irade özerkliğine ağırlık tanıyan ve şekilcilikten sıyrılan çağdaş hukuk 

anlayışının eğilimlerine uygundur…” (Kaneti, a.g.e., s. 96).  Yazar, “favor testamenti” ilkesini de 

miras hukukunda işlemlerin korunması ilkesi çerçevesinde değerlendirmiştir (Kaneti, a.g.e., s. 98).  
87

 Günümüzde, bir sözleşmenin, tarafların hukuka veya ahlaka aykırı, imkansız bir sonuç istemedikleri 

şeklinde yorumlanması gerektiği kabul edilmektedir. Bugün sözleşmenin ayakta tutulması, doğrudan 

tarafların iradelerinden hareketle mümkün görülmektedir. Roma Hukukunda ise favor negotii, objektif 

bir hukuk kuralı olarak kabul edilmekteydi (Hofstetter, a.g.m., s. 144). 
88

 Serozan, a.g.e., s. 333.  
89

 Kocayusufpaşaoğlu (Hatemi/Serozan/Arpacı), a.g.e., 335.  
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Ayrıca sözleşmedeki şartlardan bir kısmının butlanı hâlinde sadece bu 

şartların batıl olacağını, dolayısıyla işlemin geçersiz bölümlerinin, geçerli bölümleri 

kural olarak etkilemeyeceğini düzenleyen BK. m. 20/II ve karşı tarafın hataya 

düşenin kastettiği sözleşmeyi kabule hazır olduğunu beyan etmesi hâlinde, hataya 

düşenin bu sözleşme ile bağlı olduğunu öngören BK. m. 25, işlemlerin ayakta 

tutulması ilkesinin BK.‟daki en belirgin görünümleridir
90

. Ayrıca, hukuki işlemlerin 

tahvilinin de “favor negotii” ilkesine dayandığı yönünde bir görüş de mevcuttur
91

. 

İşlemlerin ayakta tutulması ilkesi, Fransız MK. m. 1157 ve İtalyan MK. m. 

1367‟de özel bir düzenlemeye sahiptir. Fransız MK. m. 1157 uyarınca, “bir kayıt iki 

anlama gelebiliyorsa, kaydın sonuç doğurabilecek anlamının, hiç sonuç 

doğurmayacak anlamına üstün tutulması gerekir”. İtalyan MK. m. 1367‟e göre ise, 

“şüphe hâlinde, sözleşmenin ya da bireysel kayıtların yorumunda, sonuç 

doğurabilecek anlam, sonuç doğurmayacak olana üstün tutulur”
92

.  

3- Kambiyo Senetlerine Hakim Olan Sıkı ġekilcilik Esası  

Borçlar hukuku alanında (kural olarak) hakim olan şekil serbestisi ilkesi,   

güvene dayanan işlemlerde kolaylık ve akıcılığı sağlar
93

. Bu ilkeye kanun koyucu 

tarafından bazı istisnalar getirildiğine yukarıda işaret edilmişti. Bu kurala çok önemli 

bir istisna getirilmiştir ki, bu, kambiyo senetleri hukukunda sıkı sıkıya şekle bağlılık 

(şekilcilik) esasının üstün tutulmuş olmasıdır.  

Kambiyo senetlerinin belki de en önemli özelliği, sert hükümleri barındırması, 

formalist olması, yani şekle bağlı bulunmasıdır. Bunun gereği olarak, kanun koyucu, 

her senet için belli şekil şartları tespit etmiştir
94

. Bu şartlardan biri veya birkaçı 

                                                 
90

 Kaneti, a.g.e., s. 99, Paul Piotet, Contributions Choisies, Recueil Offert par la Faculté de droit de 

l‟Université de Lausanne à l‟Occasion de son 80 ème Anniversaire, Zurich 2004, s. 629, s. 643-644. 

Hofstetter da BK. m. 20/II hükmünü, favor negotii  ilkesinin bir görünümü olarak değerlendirmiştir 

(Hofstetter, a.g.m., s. 144). Kaneti, BK. m. 20/II  ve m. 25 hükümlerini, borçlar hukukunda işlemlerin 

korunması ilkesi kapsamında incelemektedir. 
91

 Hofstetter, a.g.m., s. 144.  Kaneti ise tahvilin, sözleşmenin yorumundan ve işlemin ayakta tutulması 

ilkesinden farklı olduğu görüşündedir (Kaneti, a.g.e., s. 22-23).  
92

 Kaneti, a.g.e., s. 96, dpn. 20.  
93

 Kınacıoğlu, a.g.e., s. 88; Tuğ, a.g.e., s. 29.  
94

 Gerçekten de, burada, sadece iradenin belirli bir şekilde açıklanması yetmeyip, ayrıca iradenin 

açıklanması şekli de sıkı kurallara bağlanmıştır (Tuğ, a.g.e., s. 35). Tuğ, istisnai olarak da olsa, BK.‟da 

şekle bağlı olarak yapılması istenen hukuki işlemler için yazılı şeklin öngörülmüş olduğunu ve bunun 

içeriğinin düzenlenmesinin taraflara bırakıldığını; hâlbuki TTK.‟da şekle bağlı olarak yapılması 

istenen hukuki işlemlerin içerikleri tespit edildiği gibi, ne şekilde yapılacaklarının da hükme 

bağlanmış olduğunu söyledikten sonra, bunların BK.‟ya TTK.‟nın getirdiği ilave şekil şartları olarak 

kabul edilebileceğini belirtmiştir (Tuğ, a.g.e., s. 29-30).     
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yerine getirilmemiş veya eksik yerine getirilmişse, Kanun‟da başka bir sonuç 

öngörülmemişse, o senet kambiyo senedi olarak kabul edilemez. Bu açıdan 

bakıldığında, her kambiyo senedinde Kanun‟da öngörülen şekil şartlarının büyük 

önemi haiz olduğu söylenmelidir. En ufak bir ihmal, dikkatsizlik, senetten doğan 

hakkın kaybı sonucuna götürür
95

, bu nedenle Kanun‟da öngörülen şekil şartlarının 

aksi belirtilmedikçe geçerlilik şartı oldukları kabul edilir
96

.  

Şekil şartlarının senette mevcut olup olmadığı kolaylıkla tespit edilebilir, yani 

senedi alan kişi, senedin geçerli olup olmadığını rahatça anlayabilecek durumdadır. 

Bu sebeple, kambiyo senedinin, kendisi ile ilgili gerekli bilgiyi münhasıran 

kendisinin vermesi gerektiği söylenir
97

. Kambiyo senetlerinde şekle bağlılığın sıkı 

sıkıya uygulanması, bu senetlerin ancak Kanun‟da belirtilen şekilde 

düzenlenebileceği (TTK. m. 583, 594, 688, 692, 693) anlamına gelir. Bu anlamda, 

şekilcilik esası, kambiyo senetlerinin Kanun‟da öngörülen kayıtları ihtiva etmesi 

zorunluluğunu ifade eder. Kanun‟un öngördüğü zorunlu unsurların mevcut olması 

gerekli ve yeterli görülmüştür. Alacaklı, senetten doğan haklarını kullanabilmek için 

Kanun‟da belirtilen süreler içinde hareket edip, bazı hukuki işlemleri -ibraz ve 

protesto gibi- elbette yapmak zorundadır. Kambiyo senedinin kanuni şekil şartlarına 

uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini ise, sadece araştırmakla yetinir
98

.  

Belirtelim ki, kanun koyucunun kambiyo senetleri bakımından şekilci 

davranması, bu senetlerin üstlendikleri işlevden ileri gelmektedir. Bilindiği üzere, 

kambiyo senetleri, tedavül yeteneği en fazla olan senetlerdendir
99

. Kambiyo 

senetlerine tedavül yeteneğini veren ise, kambiyo senetleri hukukundaki güven, sürat 

ve kolaylık ihtiyaçlarıdır. İşte, şekilcilik esası, kambiyo senetlerinin tedavülünde 

senet alacaklısının aradığı güveni sağlar
100

. Kambiyo senetlerinin sıkı şekil şartlarına 

tâbi bulunmalarının temelinde, esas itibarıyla bu güven ihtiyacı yatmaktadır
101

.  

                                                 
95

 İmregün, a.g.e., s. 8.  
96

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 34.  
97

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 370.  
98

 Kınacıoğlu, a.g.e., s. 88.  
99

 İmregün, şekilcilik esasının, kambiyo senetlerinin daha ziyade tedavül (el değiştirme) işlevi görmek 

için yaratılmış olmalarına bağlamıştır (İmregün, a.g.e., s. 8).  
100

 Karayalçın, a.g.e., s. 54; Tuğ, a.g.e., s. 36.  
101

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 33.  
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Emre ve hamiline yazılı kambiyo senetlerinin “kamu güvenliğine sahip” 

olması, senedi iktisap eden kişinin, devredenin devir yetkisine sahip olduğuna ve 

senedin içeriğine ilişkin güveninin korunmasını ifade eder
102

. Bu bakımdan, 

devreden kişinin aslında devir yetkisine sahip bulunmaması, bunu bilmeyen senedi 

devralan kişiye karşı ileri sürülemez. Devralan, devredenin haiz olduğu hakları değil, 

senette yazılı hakkı iktisap eder
103

. Ayrıca, devralanın, devraldığı hakkın varlığına 

olan güveni de korunur
104

. Şahsi def‟ilerin ileri sürülmesinin, hamilin bilerek borçlu 

zararına hareket etmesi şartına bağlanması, diğer bir ifade ile şahsi def‟ilerin 

iyiniyetli hamile karşı ileri sürülememesi,  hamile, ihtiyaç duyduğu korumayı sağlar 

(TTK. m. 599, 571/II, 737/II)
105

. Hakkın varlığı açısından ise senedin içeriği 

belirleyicidir. İyiniyetli üçüncü kişiler, senedin içerdiği hakkın geçerliliği konusunda 

yaratılan hukuki görünüşten yararlanır; bu nedenle üçüncü kişilerin senette gözüken 

hakkın kapsamı ve içeriğine olan güvenleri korunur ve zilyetlik, tek başına veya ciro 

ile birlikte hak sahibinin belirlenmesi açısından önem taşır
106

. Senetteki hakkın 

varlığı, geçerliliği açısından senet içeriğinin belirleyici olması nedeniyle kamu 

güvenliğine sahip kıymetli evraka (konumuz açısından kambiyo senedine), “senetteki 

yazı ile sorumluluk esasının kabul edildiği senetler”
107

,  “metnin hakkı oluşturduğu 

(metne harfiyen –sıkı sıkıya bağlı) kıymetli evrak”
108

 da denilmektedir.  

Öztan, şekle sıkı sıkıya bağlılığın sadece iyi niyetin korunması, dolayısıyla da 

def‟i dermeyanı imkânının sınırlanması demek olmadığını; bu esasın, daha ziyade ne 

zaman iyi niyetin mevcut olduğunun tespiti açısından sağlam bir ölçü olduğunu; 

hakkı talep edenin, senette, senedin kendisinde yazılı olanlara dayanarak edindiği 

                                                 
102

 Aslında “kamu güvenliğine sahip olma” kıymetli evrakın sınıflandırılmasında esas alınan bir 

ölçüttür. Emre ve hamiline yazılı kıymetli evrakın kamu güvenliğine sahip olduğu kabul edilmektedir. 

İnceleme konumuz bakımından bu kavramı, emre ve hamiline yazılı kambiyo senetlerine hasretmiş 

bulunmaktayız. 
103

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 175. 
104

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 42, N. 38; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 92.  
105

 Şahsi def‟ilerin iyiniyetli hamile karşı ileri sürülememesinin hukuki dayanağı hakkında görüş 

birliği yoktur. Ülgen‟e göre, şahsi def‟ilerin iyiniyetli hamile karşı ileri sürülememesi, kambiyo 

senetlerindeki soyutluk ilkesinin gereğidir (Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 72-73). 

Öztan‟a göre ise şahsi def‟ilerin ileri sürülememesinin nedeni, emre ve hamiline yazılı kambiyo 

senetlerinin kamu güvenliğine sahip olmalarıdır (Öztan, Kıymetli evrak, s. 177). Kınacıoğlu ise şahsi 

def‟ilerin ileri sürülememesinin sonucu olarak bu senetlerin kamu güvenliğine sahip olduklarını 

belirtmektedir (Kınacıoğlu, a.g.e., s. 87, dpn. 20).  
106

 Ülgen, a.g.e., s. 184.  
107

 Öztan, Kıymetli Evrak,  s. 175. 
108

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 42, N. 38.  
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kanaatin, iyi niyetinin varlığını ispat hususunda yeterli sayılabileceğini; bu temel 

kuralın, imzaların veya senedin düzenlenmesi ve tedavülü sırasında mevcut şartların 

kontrolü (TTK. m. 592, 598/II, 599, 622/III) gibi hususlar yönünden çok önemli 

olup, asıl ifadesini, “bilerek borçlunun zararına hareket” şartında (TTK. m. 599) 

bulduğunu belirtmektedir
109

.  

TTK.‟da, kambiyo senetlerinin keşideleri, devirleri, teminat verilmesi ve 

kaybolmaları hâlinde iptalleri hakkında, belli şekil şartları öngörülmüştür. Söz 

konusu işlemler, aranılan şekillerde yapılmadıkları takdirde ya hüküm ifade etmez ya 

da istenilen sonucu sağlamaz. Örneğin, keşideci bir poliçe keşide etmek istese fakat 

senet metninde “poliçe” kelimesi bulunmazsa o senet poliçe olarak kabul edilmez. 

Kambiyo senetlerine kanunen belirli olan vadelerden başka şekilde bir vade 

konamaz. Kambiyo senetlerinin yüzüne veya arkasına türlü kişiler tarafından atılacak 

imzalar devir ve teminat bakımlarından türlü sonuçlar doğurur. Kambiyo senetlerine 

konulacak imzalar mutlaka el yazısı ile olmalıdır. TTK. m. 688 hükmü karşısında 

HUMK. m. 297‟deki tasdikli mühür şekli kabul edilemez
110

.  

 İİK. m. 167 vd. uyarınca kambiyo senetleri, diğer senetlerden ayrı bir icra 

usulüne tâbidir. İcra mahkemesi müddetinde yapılan şikayet veya itiraz dolayısıyla 

usulü dairesinde kendisine intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo 

senedinin bu vasfı haiz olup olmadığını veya alacaklının kambiyo hukuku mucibince 

takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re‟sen dikkate alacaktır (İİK. m. 170/II). 

Kambiyo senetleri hukukunda sorumlulukların bu şekilde şekle sıkı sıkıya 

bağlı olmasının sonucu olarak, şekil ortadan kaldırılınca veya şekle riayet 

edilmeyince sorumluluk da ortadan kalkar. Bir beyan (imza), işlemde bertaraf 

edildiği kanaatini verecek şekilde çizilir, karalanırsa yapılmamış sayılır. Çizme, 

silme, karalamaya vs. rağmen beyanın okunmakta olmasının önemi yoktur
111

.  

Kambiyo senetlerine hakim olan şekilcilik, irade beyanlarının yorumu 

konusunda bu senetleri diğer borç ilişkilerinden ayırır. Şöyle ki; adi borç ilişkilerinde 

tarafların gerçek iradelerinin belirlenmesinde özellikle objektif iyi niyet, örf ve adet 

                                                 
109

 Öztan, a.g.e., 370-371.  
110

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 34. Diğer kıymetli evrak tiplerinin de kendilerine özgü nitelikleri olduğu 

gibi şekil şartları da vardır. TTK. m. 565 muhtelif kıymetli evrak hakkındaki özel hükümleri saklı 

tutmuştur (TTK. m. 413, 427, 746, 748, 769, 1266; MK. m. 913).  
111

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 371.  
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kuralları ve borç ilişkisi dışındaki hususlar da dikkate alınır. Kambiyo senetlerinde 

ise bu imkan neredeyse yok denecek kadar azdır. Sıkı şekil şartlarına bağlılık, “senet 

nasılsa ve ne diyorsa ona göre işlem yapılması”nı gerektirir
112

. Dolayısıyla, senet 

içeriğinin, özellikle şekil şartlarının tarafların muhtemel iradesine göre veya senet 

dışı olgular dikkate alınarak yorumlanması kural olarak mümkün değildir
113

. 

Kambiyo senedine ilişkin bir yorum yapılırken belirleyici olan sadece senet ve 

senedin içeriğidir. Ayrıca sıkı şekilcilik, senetteki beyanların “tipikleşmiş 

anlamlarının” esas alınmasını ve objektif ve dar bir yorumun tercih edilmesini 

gerektirir
114

. Bu nedenle, şekle aykırılık nedeniyle geçersiz olan bir kambiyo 

senedinin, işlemlerin ayakta tutulması ilkesi gereğince geçersizlik yaptırımından 

kurtarılması imkanı, neredeyse yok denecek kadar azdır. 

Kambiyo senetlerine hakim olan şekilcilik, MK. m. 2‟nin uygulama alanını da 

önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz üzere diğer borç 

ilişkilerinde şekle aykırılığa kasten sebebiyet veren kimsenin daha sonrada şekle 

aykırılığı ileri sürmesi, kimi durumlarda MK. m. 2 engeline takılır. Kambiyo 

senetlerinde ise şekle aykırılığı ileri sürmek kural olarak hakkın kötüye kullanılması 

teşkil etmez
115

. Herkes bir kambiyo senedinin bu vasfı haiz olup olmadığını 

kolaylıkla anlayabilecek durumdadır. Şekil eksiklikleri, Kanun‟da öngörülen 

istisnalar dışında senedin kambiyo senedi vasfını kaybetmesine neden olur ve 

senedin geçerliliğine yönelik bir def‟i olarak herkese karşı ileri sürülebilir. Bununla 

birlikte, istisnai durumlarda kambiyo senetleri açısından da bu senetlerin tedavül 

güvenliğini zedelememek kaydıyla MK. m. 2‟nin uygulanması veya senedin 

yorumunda senet dışı olgulara dayanılması mümkündür
116

.  

Kanun koyucu, kambiyo senetleri hukukuna hakim olan şekle sıkı sıkıya 

bağlılık esasına, hukuki işlemi ihtiva ettiği bir takım şekil noksanlıklarına rağmen 

kurtarma çabası ile bir istisna getirmiştir. O da, kambiyo senetlerinden poliçe ve 

bonoda bulunması zorunlu olan “poliçe”, “bono” kelimelerinin senette yer almaması 

hâlinde, bunların, poliçe ve bono olarak hüküm ifade etmemekle birlikte, emre yazılı 

                                                 
112

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 33, N. 28. 
113

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 34, N. 28.  
114

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 488. 
115

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 34, N. 28.  
116

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 490. 
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havale (TTK. m. 738/I) ve emre yazılı ödeme vaadi (TTK. m. 742/I) sayılmalarıdır. 

Böylece, kanun koyucu, senedi tamamen geçersiz saymaktan kaçınmış, mevcut 

hukuki işlemi kısmen de olsa kurtarmayı gerekli görmüştür
117

.  Kambiyo senetlerinin 

bazı unsurlarının belirli şartlarla mevcudiyetinin varsayılması da kanun koyucunun 

bu yaklaşımının bir uzantısı olarak değerlendirilebilir (TTK. m. 584, 689, 693).  

Aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceğinden doktrin ve Yargıtay da sıkı şekilcilik 

esasından kimi zaman ayrılmakta ve bazı durumlarda kambiyo senedini ayakta 

tutmaya yönelik çaba göstermektedirler. Yargıtay‟ın takvimde bulunmayan bir günün 

keşide tarihi olarak gösterilmesi hâlinde keşide tarihini o ayın son günü olarak kabul 

eden uygulaması
118

, bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmeyen bir adın lehtar olarak 

yazılması hâlinde çeki hamiline yazılı sayan yaklaşımı
119

, senedin ayakta tutulduğu 

hâllere örnek olarak gösterilebilir.  

 

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117

 Karayalçın, a.g.e., s. 55; Öztan, a.g.e., s. 371.  
118

 Bkz: İkinci Bölüm, II, E,  2.  
119

 Bkz: İkinci Bölüm, II, D, 2, b.  
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   ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

KAMBĠYO SENETLERĠNĠN ZORUNLU UNSURLARI VE 

ĠġLEMLERĠN AYAKTA TUTULDUĞU HALLER 

 

I- GENEL OLARAK    

Kambiyo senetleri, yukarıda da belirttiğimiz üzere, sıkı şekil şartlarına tâbidir. 

Sıkı şekilcilik esası, TTK.‟da öngörülen bütün unsurların senette yer alması gereğini 

ifade eder. Unsurlardan birinin bile eksikliği senedin geçersizliğine neden olur. 

Bununla birlikte kanun koyucu, bazı unsurların eksiklikleri hâlinde bunların 

mevcudiyetlerini belli şartlarla varsaymıştır.   

Bu çerçevede,  çalışmada, senette mutlaka yazılı bulunması gereken unsurlar 

“zorunlu unsurlar”, mevcudiyeti belirli şartlarla varsayılmış unsurlar ise “alternatif 

unsurlar” olarak nitelendirilmiştir. 

Poliçenin unsurları TTK. m. 583‟te sayılmıştır. TTK. m. 584‟te ise 

mevcudiyeti belirli şartlarla varsayılmış unsurlar (alternatif unsurlar) gösterilmiştir. 

İki hüküm birlikte değerlendirildiğinde, poliçe bakımından zorunlu unsurların;  

poliçe kelimesi ve senet Türkçe‟den başka bir dille yazılmış ise o dilde poliçe 

karşılığı olarak kullanılan kelime, belirli bir bedelin ödenmesi konusunda kayıtsız 

şartsız havale, ödeyecek olan kimsenin (muhatabın) ad ve soyadı, kime veya kimin 

emrine ödenecek ise onun (lehtarın) ad ve soyadı, keşide tarihi ve keşidecinin imzası 

olduğunu görmekteyiz. Ayrıca, poliçe kelimesinin, senet metninde yer alması 

öngörülmüştür (TTK. m. 583/b. 1).  

Bononun unsurları ise TTK. m. 688‟de yer almaktadır. TTK. m. 689‟da ise 

bononun alternatif unsurları düzenlenmiştir. İki hüküm birlikte değerlendirildiğinde, 

bononun zorunlu unsurlarını; bono kelimesi ve senet Türkçe‟den başka bir dille 

yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak kullanılan kelime, kayıtsız şartsız belirli bir 

bedeli ödeme vaadi, kime ve kimin emrine ödenecek ise onun (lehtarın) ad ve soyadı, 

düzenleme tarihi ve düzenleyenin imzası olarak sayabiliriz. Poliçede olduğu gibi 

bonoda da, “bono” kelimesinin senet metninde yer alması gerekmektedir (TTK. m. 

688/b.1).  
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Son olarak, çekin unsurları TTK. m. 692‟de sayılmıştır. TTK. m. 693‟te ise 

çekin alternatif unsurları gösterilmiştir. İki hüküm birlikte değerlendirildiğinde, çekin 

zorunlu unsurlarının, çek kelimesi ve senet Türkçe‟den başka bir dille yazılmış ise o 

dilde çek karşılığı olarak kullanılan kelime, belirli bir bedelin ödenmesi konusunda 

kayıtsız şartsız havale, muhatabın ad ve soyadı, keşide tarihi ve keşidecinin imzası 

olduğu görülür. Poliçe ve bonodan farklı olarak çekte, çek kelimesinin senet 

metninde yer alması gerektiği öngörülmemiştir. 

Yukarıda yer verilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, poliçe, bono ve çek 

bakımından ortak zorunlu unsurlar; poliçe veya bono yahut çek kelimesi, belirli bir 

bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havale (bonoda ödeme vaadi), keşide 

(bonoda düzenleme) tarihi ve keşidecinin (bonoda düzenleyenin) imzasıdır. 

Poliçe ve çek açısından bir diğer ortak zorunlu unsur ise muhatabın ad ve 

soyadıdır. Bono ise düzenleyen ile lehtar arasında ikili bir ilişkidir ve bonoda 

muhatap yoktur.  

Poliçe ve bono açısından bir diğer ortak unsur ise lehtarın ad ve soyadıdır. Çek 

ise poliçe ve bononun aksine hamiline yazılı olarak da keşide edilebildiğinden (TTK. 

m. 697; Yeni TTK m. 785), lehtarın ad ve soyadı çekin unsurları arasında 

sayılmamıştır.  

Görüldüğü üzere, bonoda muhatabın, çekte ise lehtarın bir unsur olmaması, 

kambiyo senetlerinde zorunlu unsurlar bakımından ortak bir sınıflandırma 

yapılmasını engellemektedir. Bu nedenle, çalışmada zorunlu unsurlar 

sınıflandırılırken poliçe hükümleri esas alınmış ve zorunlu unsurlar olarak; 1) poliçe 

(bono veya çek) kelimesi, 2) belirli bir bedelin ödenmesi konusunda havale (bonoda 

ödeme vaadi), 3) muhatap, 4) lehtar, 5) keşide (bonoda düzenleme) tarihi, 6) 

keşidecinin (bonoda düzenleyenin) imzası incelenmiştir. İşlemlerin ayakta tutulduğu 

hâller ise her bir unsur açısından kendi içinde değerlendirilmiştir.  
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II- KAMBĠYO SENETLERĠNĠN ZORUNLU UNSURLARI 

 

A- POLĠÇE, BONO, ÇEK KELĠMELERĠ  

 

1- (Senet Metninde) Poliçe Kelimesi ve Emre Yazılı Havale 

 

TTK. m. 583/b.1 uyarınca senet metninde “poliçe” kelimesinin ve eğer senet 

Türkçe‟den başka bir dille yazılmış ise o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan 

kelimenin bulunması zorunludur. “Poliçe” kelimesi yerine başka bir kelimenin 

kullanılması, senedin poliçe olarak hüküm doğurmasını engeller. Bununla birlikte, 

içinde poliçe kelimesi geçen “poliçe mektubu”, “birinci poliçe nüshası” gibi 

ibarelerin kullanılması mümkündür. 

Poliçe kelimesinin, senet metninde yer alması gerekir. Senet metni, “senetteki 

irade beyanını içeren cümle”dir
120

. Senet metninin gramer kuralları ve yer yönünden 

bir birlik oluşturması gerekir
121

. 

“Poliçe” kelimesinin senet metninde bulunması zorunluluğun amacı; senedi 

imzalayacak olan kişilerin senedin bir poliçe olduğunu görmelerini sağlamak ve 

senedin üst veya alt kısmına sonradan “poliçe” kelimesi eklenmek suretiyle adi 

havalenin poliçeye dönüştürülmesini engellemektir
122

. 

Poliçe kelimesinin senet metninde yer alması gerektiğinden, bu kelimenin senet 

metninin üstüne veya altına, imza ya da adres yerine yazılması yeterli değildir
123

.  

Poliçenin yabancı dilde düzenlenmesi mümkündür. Bu durumda, senet hangi 

dilde düzenlenmişse o dilde poliçe kelimesinin karşılığı olarak kullanılan kanuni 

                                                 
120

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 107.  
121

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 449. Karşı görüş için bkz:Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 120, N. 176. 

Yazarlar, “anlamı kesin olarak anlaşılmak şartı ile” cümlenin gramer veya söz dizimi kurallarına 

uygunluğunu aramamaktadırlar. 
122

 Karayalçın, a.g.e., s. 103; Domaniç, TTK ġerhi, s. 102; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 449; Hayri 

Domaniç, Kıymetli Evrak Hukuku, Genişletilmiş İkinci Bası, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1975, s. 

141. 
123

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 102; Öztan, a.g.e, s. 449; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 120, N. 176; 

Kınacıoğlu, a.g.e., s. 105; Karayalçın, a.g.e., s. 103. Poliçe kelimesinin senet metnine çıkıntı hâlinde 

ayrı bir imza altında eklenmesinin mümkün olduğu hakkındaki açıklama için ise bkz: Domaniç, TTK 

ġerhi, s. 102; İmregün, a.g.e., s. 39. 
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terimin senet metninde bulunması gerekir
124

. Örneğin, Almanca yazılmış bir poliçede 

“gezogener Wechsel”, Fransızca yazılmış bir poliçede “lettre de change”, İngilizce 

yazılmış bir poliçede ise “bill of exchange” kelimeleri senet metninde yer 

almalıdır
125

.   

Poliçe kelimesinin, senedin kaleme alındığı dildeki karşılığının kullanılması 

gerekir. Örneğin, Türkçe yazılmış bir senet metnine “lettre de change” yazılması 

senedin poliçe olarak hüküm ifade etmesini engeller
126

.  

Alacaklı, Türkçe‟den başka bir dilde yazılmış bir kambiyo senedine dayanarak 

Türkiye‟de kambiyo senetlerine mahsus takip yollarına başvurabilir (İİK. m. 167, 

168). İcra müdürü, Türkçe düzenlenmiş senetlerde olduğu gibi, yabancı dilde 

düzenlenmiş senetlerin de kambiyo senedi vasfını re‟sen incelemekle yükümlüdür. 

Kambiyo senedi vasfı incelenirken, senet metninde “poliçe” kelimesinin karşılığı 

olarak kullanılan kanuni terimin bulunup bulunmadığı da tespit edilecektir
127

. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, pek sık karşılaşılabilecek bir durum 

olmamasına rağmen metnin birden fazla dilde kaleme alınması hâlinde, poliçe 

kelimesinin, ödeme emrini ifade eden “ödeyiniz” kelimesi hangi dilde yazılmış ise o 

dilde yazılması gerektiği kabul edilmektedir
128

. 

TTK. m. 583‟te sayılan unsurlardan poliçe kelimesi dışındakileri içeren ve 

açıkça emre yazılı olarak düzenlenen senet emre yazılı havale hükmündedir
129

. 

                                                 
124

 Yabancı dilde düzenlenen bir poliçede, o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kanuni terim ile 

uygulamada kullanılan terimin farklı olması mümkündür. Nitekim, Fransızca‟da poliçe karşılığı 

olarak uygulamada “traite” kelimesi kullanılmaktadır; ancak, kanuni terim “lettre de change”dır. Bu 

bakımdan, TTK. m. 583/b. 1‟de geçen “o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelime” ifadesinin, 

“o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kanuni terim” olarak algılanması gerektiği ileri sürülmüştür 

(Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 121, N. 177; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 449). 
125

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 102; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 449, Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 120-121, 

N. 177; Tekil, a.g.e., s. 109.  
126

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 102.  
127

 Almanca‟da “Wechsel” kelimesi, hem “poliçe”yi hem de “bono” ifade etmektedir. Bu nedenle, 

senedin poliçe mi bono mu olduğunun tespitinde diğer unsurların, özellikle havaleyi (veya ödeme 

emrini) içeren ibarenin dikkate alınması gerekmektedir (Baki Kuru, “Almanca Düzenlenmiş Poliçe 

veya Bonoya Dayanarak Türkiye‟de İlâmsız İcra Takibi Yapılması”, Prof. Dr. YaĢar Karayalçın’a 

65 inci YaĢ Armağanı, Ankara, İş Bankası Kültür Yayınları, Olgaç Matbaası,  1988, s. 614). 
128

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 120, N. 177; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 449. 
129

 Karayalçın, “emre yazılı havale”yi, bazı vasıflarını kaybetmiş “nakıs poliçe” olarak 

tanımlamaktadır (Karayalçın, a.g.e., s. 103).  
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TTK. m. 738‟de;“Senet metninde poliçe olarak gösterilmemekle beraber 

sarahaten emre yazılı olarak ihdas edilen ve diğer hususlarda da poliçede aranılan 

unsurları ihtiva eden havaleler, poliçe hükmündedir” 

denilerek, emre yazılı havale, poliçe hükümlerine tâbi kılınmıştır. 

Böyle olmakla birlikte, emre yazılı havale poliçeden aşağıdaki noktalarda 

ayrılmaktadır: 

- Emre yazılı havale kabul için ibraz edilmez (TTK. m. 739/I). Buna rağmen 

ibraz edilir ve kabulden de imtina olunursa, hamilin bu sebepten dolayı hiçbir 

müracaat hakkı yoktur (TTK. m. 739/II). 

- Emre yazılı bir havalenin ihtiyarî olarak kabulü, poliçenin kabulü 

hükmündedir. Ancak, emre yazılı havalede, hamil, poliçeden farklı olarak, havale 

olunan kimsenin iflâsı, ödemelerini ertelemesi veya muhatap aleyhine yapılan takibin 

semeresiz kalması hâllerinde vadeden önce müracaat hakkını kullanamaz (TTK. m. 

740/I). Ayrıca, hamil, havale edenin iflâsı hâlinde de vadeden önce müracaat hakkını 

kullanamaz (TTK. m. 720/II).  

- İİK.‟da kambiyo senetleri için öngörülen takip hükümleri, emre yazılı 

havaleye uygulanmaz (TTK. m. 741).  

Sonuç olarak, Kanun‟da öngörülen yukarıdaki farklılıklar dışında, poliçeye 

ilişkin diğer hükümler, emre yazılı havaleye de uygulanacaktır. 

2- (Senet Metninde) Bono Kelimesi ve Emre Yazılı Ödeme Vaadi 

Bir senedin bono olarak nitelendirilebilmesi için, öncelikle senet metninde 

“bono” veya “emre muharrer senet” kelimelerinden biri bulunmalıdır
130

. Senet 

Türkçe‟den başka bir dilde yazılmış ise o dilde “bono” karşılığı olarak kullanılan 

kanuni terimin senet metninde bulunması zorunludur
131

. 

                                                 
130

 “Bono” veya “emre muharrer senet” kelimerinin kabulünde geçilen aşamalarla ilgili olarak bkz: 

Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 246, N. 412. “Bono” ve “emre muharrer senet” kelimelerinden her ikisi de 

kanuni terim olarak TTK.‟da kabul edilmiştir. Kıta Avrupası ülkelerinin kabul ettiği sistemler 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Öztan, Kıymetli Evrak, s. 982; Karayalçın, a.g.e., s. 310, 311. 
131

 Bono kelimesinin çeşitli dillerdeki karşılıkları için bkz: Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 109, dpn. 3; 

Tekil, a.g.e., s. 157. Türkçe‟den başka bir dille yazılmış bir bonoda o dilde bono olarak kullanılan 

kelimenin senet metninde bulunması gerektiğine, bu nedenle İngilizce düzenlenmiş bir bonoda, bono 

anlamına gelen “promissory note” ibaresinin başlıkta yer alması hâlinde senedin bono olarak kabul 
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“Emre muharrer senet” ibaresi, “bono” kelimesinin karşılığı olarak kullanıldığı 

gibi, ciro ve teslim yoluyla devredilen senet grubunu da ifade etmektedir. Bu 

nedenle, emre muharrer senet deyimi ile bononun mu yoksa ciro ve teslim yoluyla 

devredilen senedin mi ifade edilmek istendiği hâl ve şartlara göre belirlenecektir
132

. 

Ayrıca, TTK. m. 688‟de “bono veya emre muharrer senet” kelimelerinden 

birinin kullanılması öngörüldüğünden, “emre muharrer senet” yerine “emre yazılı 

senet” deyiminin kullanılması geçerli değildir
133

. 

Yukarıda poliçe için yaptığımız “poliçe” kelimesinin senet metninde bulunması 

zorunluluğuna ilişkin açıklamalar bono için de aynen geçerlidir. Diğer bir deyişle, bir 

senedin bono olarak hüküm ifade edebilmesinin öncelikli koşulu, senet metninde 

“bono” veya “emre muharrer senet” kelimelerinden birinin bulunmasıdır. Bununla 

birlikte, TTK. m. 688/I‟in açık lafzına rağmen doktrinde, HUMK. m. 298‟in kıyasen 

bonolara da uygulanması gerektiği, satır arasına veya metnin kenarına çıkıntı hâlinde 

yazılacak “bono” kelimesinin veya benzeri bir kelimenin de hüküm ifade edeceği ve 

dolayısıyla senedin bono sayılacağı görüşü de mevcuttur
134

. 

TTK. m. 742/I, c.1 uyarınca, senet metninde bono olarak gösterilmemekle 

birlikte bononun diğer unsurlarını içeren ve açıkça emre yazılı olan ödeme vaadi, 

bono hükmümdedir.  

Bir senedin ödeme vaadi sayılmasının koşulu, senette “bono” veya “emre 

muharrer senet” kelimeleri dışında bono için aranılan tüm unsurların bulunması ve  

senedin açıkça emre yazılı olarak düzenlenmesidir. Dolayısıyla, senette hem “bono” 

veya “emre muharrer senet” kelimesi mevcut değil, hem de senet açıkça emre yazılı 

değilse, bu senedin emre yazılı ödeme vaadi olarak nitelendirilmesi mümkün 

değildir. Senet, bu şekliyle, sadece yazılı bir borç ikrarı olarak kabul edilebilir
135

. 

                                                                                                                                          
edilemeyeceğine ilişkin bkz: Erdoğan Moroğlu, Hukukî Mütalâalar, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 

2007, s. 87. 
132

Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 105.  
133

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 107.  Karşı görüş için bkz: İmregün, a.g.e., s. 110. 

Yazar, “yazılı” kelimesinin “muharrer” kelimesinin tam karşılığı olduğu gerekçesi ile “emre muharrer 

senet” yerine “emre yazılı senet” ibaresinin de geçerli olduğu kanaatindedir.  
134

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 469. Yazar, ayrıca senet metninin üstüne veya altına yazılmış ve özel 

olarak imzalanmış bonoyu ifade eden kelimeleri de geçerli kabul etmektedir. 
135

 İmregün, a.g.e., s. 111. 
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Emre yazılı ödeme vaadlerine iki istisna dışında bono hükümleri uygulanır. Bu 

istisnalar ise şunlardır: 

- Araya girme suretiyle ödemeye ilişkin hükümler, emre yazılı ödeme vaadi 

hakkında uygulanmaz (TTK. m. 742/I)
136

. 

- İİK.‟nın kambiyo senetlerine özgü takibe ilişkin hükümleri, emre yazılı 

ödeme vaadlerine uygulanmaz (TTK. m. 742/II)
137

.  

3- Çek Kelimesi ve Çek Kelimesinin Eksikliği 

Bir senedin çek olarak nitelendirilebilmesinin ilk koşulu, senette “çek” 

kelimesinin bulunmasıdır. Senet, Türkçe‟den başka bir dilde yazılmış ise o dilde çek 

karşılığı olarak kullanılan kelimenin senette bulunması zorunludur
138

. “Çek” kelimesi 

yerine, aynı anlama gelmekle birlikte “banka havalesi” ibaresinin kullanılması yeterli 

değildir
139

. Ancak, içinde çek kelimesi geçen “banka çeki”, “çek havalesi”, “birinci 

çek nüshası” gibi ibarelerin kullanılması mümkündür
140

. 

Poliçe ve bononun aksine, TTK. m. 692/b.1‟de “çek” kelimesinin “senet 

metninde” yer alması öngörülmemiştir. Bu durum, doktrinde farklı yorumlara neden 

olmuştur. Bizim de katıldığımız ilk görüşe göre, TTK. m. 692/b.1‟de açıkça 

öngörülmediğinden, “çek” kelimesinin senet metninde yer alması zorunlu değildir; 

bu kelimenin senet metni dışında, örneğin senedin üst tarafına yazılması da 

mümkündür
141

. Yargıtay da “çek” kelimesinin senet metnine yazılmasının zorunlu 

olmadığı görüşündedir
142

.  

                                                 
136

 Domaniç, BK. m. 67‟de düzenlenen üçüncü kişi aracılığıyla ödeme kuralının, emre yazılı ödeme 

vaatlerine de uygulanabileceği görüşündedir (Domaniç, TTK ġerhi, s. 869). 
137

 Bkz: Yargıtay İİD.‟nin 10.07.1967 tarih ve 6836/6921 sayılı kararı: “…Takibe mesnet yapılan … 

senet (bono) veya (emre muharrer senet) kelimelerini ihtiva etmediği için … bono değildir. Her ne 

kadar bonoda bulunması gereken sair şartları ihtiva etmesi bakımından (ödeme vaadi senedi) 

niteliğinde ise de, TK‟nın 742. maddesi uyarınca kambiyo senetlerine mahsus yolla takibe mesnet 

yapılamaz…” (Erdoğan Moroğlu/Abuzer Kendigelen, Ġçtihatlı-Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Ġlgili 

Mevzuat, Tümü ile Gözden Geçirilmiş ve Güncelleştirilmiş 9. Baskı, İstanbul, XII Levha Yayıncılık, 

2010, s. 642).  
138

 Çek kelimesinin farklı dillerdeki karşılıkları için bkz: Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 109, dpn. 3; Tekil, 

a.g.e., s. 180.  
139

 Abuzer Kendigelen, Çek Hukuku, Gözden Geçirilmiş Güncelleştirilmiş 4. Bası, İstanbul, Arıkan 

Yayınları,  s. 73-74; Kınacıoğlu, “Çekte Şekil Şartları”, AĠTĠAD, 1969, C. I, S. 1, s. 2. 
140

 Kınacıoğlu, Şekil ġartları, s. 2-3.  
141

 Domaniç, Kanun‟da “çek” kelimesinin senet metni içinde kullanılması gerektiğinin 

düzenlenmemiş olmasının eksiklik olduğunu; ancak, bu husus Kanun‟da düzenlenmediğinden “çek” 
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Diğer görüşe göre ise, “poliçe” ve “bono” kelimelerinin senet metninde 

bulunması zorunluluğundan çeklerde ayrılmayı gerektirecek bir neden mevcut 

değildir. Ayrıca, Cenevre Yeknesak Kanunu‟nun 1. maddesinde de bu şart aranmıştır 

ve taraf ülkelere bu konuda düzenleme serbestisi tanınmamıştır. Son olarak, matbu 

çek formlarının kullanılmadığı durumlarda adi bir havale üzerine “çek” kelimesi 

yazılarak senedin çeke dönüştürülmesinin engellenmesi ve senedi imzalayacak 

kişilerin bu senedin bir çek olduğunu bilmeleri açısından “çek” kelimesinin senet 

metninde bulunması zorunludur
143

.   

Nitekim, ikinci görüşe uygun olarak, Yeni TTK. m. 780/b.1‟de, poliçe ve 

bonoya paralel olarak, “çek” kelimesinin senet metninde bulunması açıkça 

öngörülmüştür. 

TTK. m. 738‟de senet metninde “poliçe” kelimesi bulunmamakla birlikte emre 

yazılı olarak düzenlenmiş ve poliçede aranılan diğer hususları içeren senedin emre 

yazılı havale, TTK. m. 742‟de ise “bono” kelimesi dışında bonoda aranılan diğer 

hususları içeren ve açıkça emre yazılı olan senedin emre yazılı ödeme vaadi olduğu 

düzenlenmişken, çeke ilişkin olarak “çek” kelimesi bulunmayan bir senedin 

niteliğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. 

Doktrinde “çek” kelimesi bulunmamakla birlikte çekin diğer unsurlarını 

taşıyan ve açıkça emre yazılı olarak düzenlenen senetlerin de emre yazılı havale 

                                                                                                                                          
kelimesinin senet metni dışında da yer alabileceğini savunmaktadır (Domaniç, TTK ġerhi, s. 545). 

Aynı görüşte: Kınacıoğlu, a.g.e, s. 263; TurgutKalpsüz/Gürgân Çelebican/Faruk Erem, Ġktisadi ve 

Hukuki Yönden Çek, Genişletilmiş 2. Basım, Ankara, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, 1974,  s. 

55-56; Celal Göle, Çek Hukuku, Ankara, BTHAE, 1989, s. 15; Hamdi Yasaman, “Çek”, 40. Yılında 

Türk Ticaret Kanunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile 

Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, 

İstanbul 1997, s. 225.  
142

 Yargıtay 12. HD.‟nin 28.02.2006 tarih ve  728/3785 sayılı kararı ( www.kazanci.com.tr, Çevrimiçi, 

07.03.2011): “TTK.nun 583 ve 688. maddelerinde “poliçe” ve “bono” kelimelerinin senet metninde 

bulunması zorunluluğu açıkça belirtilmiş iken çeke ilişkin TTK.nun 692. maddesinde çek kelimesinin 

senet metni içinde yer alması hususuna değinilmemiştir. TTK.nun anılan hükümleri “çek” kelimesinin 

senet metni içinde yer almasının gerekli olmadığı şeklinde yorumlanmalıdır (Kalpsüz Turgut; Hukuki 

Yönden Çek, Ankara 1974 s. 55 vd.)…”. 
143

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 257, Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1041; Kendigelen, Çek, s. 74; 

Karayalçın, a.g.e., s. 268; İmregün, a.g.e., s. 123-124; Şafak Narbay, “Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısı‟nda Kıymetli Evrak Hukuku Kitabında Yapılan Düzenlemeler ve Değişiklik Önerilerimiz”, 

Prof. Dr. Ġrfan BaĢtuğ Anısına Armağan, DEÜHFD, 2005, C. 7, Özel Sayı, s. 203. 

http://www.kazanci.com.tr/
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sayılması yönünde bir görüş mevcuttur
144

. Bu görüşe katılan Kendigelen, açıkça 

emre yazılı olan ve ibrazında ödenmek üzere düzenlenen ve poliçe ile çekin ortak 

unsurlarını taşıyan senedin metnine “çek” kelimesi eklendiğinde senedin bir çek, 

poliçe kelimesi eklendiğinde senedin bir poliçe olarak kabul edileceğinden hareketle 

“çek” kelimesini içermemekle birlikte çekin diğer unsurlarını taşıyan, açıkça emre 

yazılı senedin de poliçede olduğu gibi emre yazılı havale sayılması gerektiğini 

savunmaktadır
145

. 

 

B- KAYITSIZ ġARTSIZ HAVALE  

Bir senedin poliçe veya çek olarak nitelendirilebilmesinin ikinci koşulu,  belirli 

bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız bir havaleyi içermesidir (TTK. m. 

583/b. 2, TTK. m. 692 /b. 2).  

Poliçe ve çekte havale, “ödeyiniz” kelimesi ile ifade edilmektedir. 

“Ödeyeceğim” şeklinde ödeme vaadini yansıtan bir beyan ise geçerli bir havale 

olarak kabul edilmeyecektir
146

. 

Bono ise poliçe ve çekin aksine iki taraflı bir ilişkidir ve senedin asıl borçlusu 

düzenleyendir, bono, belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız bir 

ödeme vaadini içermelidir (TTK. m. 688/b. 2). 

Aşağıda ilk olarak, “bedel” kavramı ve bedelin “belirli” olması incelenmiştir. 

Daha sonra ise bedelin yabancı para cinsinden gösterilmesi ve havalenin “kayıtsız 

şartsız” olması konuları ele alınmıştır.    

1- Bedelin Belirli Olması 

Poliçe ve çekte havale, belirli bir bedelin ödenmesine ilişkin olmalıdır. Bedel, 

kesin bir rakam olarak gösterilmeli
147

 ve belirli bir paranın ödenmesine ilişkin 

olmalıdır. Bu nedenle, borçlar hukukundaki havaleden farklı olarak, kambiyo 

senetlerinde, para dışında misli eşyanın, bir miktar emtianın ya da kıymetli evrakın 

                                                 
144

 Bkz: Karayalçın, a.g.e., s. 277;  Kendigelen, Çek, s. 75. Anılan yazarları takiben Bahtiyar, a.g.e., s. 

113. 
145

 Kendigelen, Çek, s. 75.  
146

 Kendigelen, Çek, s. 75; Göle, a.g.e., s. 17.  
147

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 122, N. 179. 
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ödenmesine yönelik bir ödeme emri verilmesi mümkün değildir
148

. Ayrıca, bedelin 

alternatifli olarak veya hesap sonucu bulunacak şekilde gösterilmesi de geçerli 

değildir
149

. 

Altın mal hükmünde olduğundan, altın üzerinden düzenlenmiş bir kambiyo 

senedi geçerli değildir
150

. Altın para veya belli gramda altın gibi, “altın paranın 

ödeme günündeki TL karşılığı” da belirli bir bedeli temsil etmez
151

.  

Bedelin “belirli” olmasının ikinci koşulu, senedin üzerinde (senet metninde 

veya imza kapsamına giren herhangi bir yerde) yer almasıdır
152

. Bu bakımdan bedeli, 

“X tarihli faturanın bedelini ödeyiniz” şeklinde gösterilen bir senet, kambiyo senedi 

niteliğinde değildir. 

Bedelin senet metninde bulunmasının zorunlu olup olmadığı hususunda ise 

görüş birliği yoktur.  

Bedelin senet metninde gösterilmesi gerektiği görüşündeki Domaniç, bedelin 

senedin üstüne veya altına yazılması ve senet metninde bu bedele yollamada 

bulunulmasının (örneğin, “Yukarıda yazılı meblağı ödeyeceğim”) yeterli olmadığına, 

bu durumda açıkta bulunan meblağın sağına veya soluna bir kelime veya rakam ilave 

edilerek senedin kolaylıkla tahrif edilebileceğine işaret etmektedir
153

.  

                                                 
148

 Kendigelen, Çek, s. 76; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 451; Ali Bozer/Celal Göle, Kıymetli Evrak 

Hukuku, Ders Kitapları Serisi-2, Ankara, BTHAE, 2004, s. 47; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 106; Karayalçın, 

a.g.e., s. 104. “Emtia veya menkul kıymet çekleri” olarak adlandırılan ticari senetlerin gerçek anlamda 

çek olmadığına ilişkin açıklama için bkz: Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 57.  
149

 Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 57. 
150

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 107; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 122, N. 180; Öztan, 

Kıymetli Evrak, s. 452. Ayrıca bkz: Yargıtay 12. HD.‟nin 15.11.1999 tarih ve 11073/14219 sayılı 

kararı: “…Merci kararında da yer verilen 28.07.1941 tarih ve 32/28 sayılı İçBK‟da da açıklandığı 

gibi altın para herhangi bir mal hükmünde olup muayyen bir bedel olarak kabulü mümkün değildir… 

Senet bedelinin altın para veya belli gramda altın olarak düzenlenmesi hâlinde … 688/2. madde 

koşullarını taşımayacağı cihetle bono vasfı bulunmadığından İİK‟nın 170/a madde hükmü gereğince 

takibin iptaline karar vermek gerekir…” (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 635).    
151

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 452. 
152

 Kendigelen, Çek, s. 76. Yazar, örnek olarak “hesap bakiyesinin” ödenmesine yönelik bir çekin 

veya “senet metninde yer almayan, başka bir belgeye yollama yapan, örneğin tarihi ve numarası 

gösterilmiş, hatta çeke iliştirilmiş bir faturanın karşılığının ödenmesine ilişkin bir çek” in de belirli bir 

bedeli temsil etmediği kanaatindedir. Poroy ve Tekinalp de aynı şekilde “(X) tarihli faturanın bedelini 

ödeyiniz” ibaresinin kabul edilemeyeceğini, çünkü faturayı bilmeyenler açısından bedelin ne kadar 

olduğunun senetten anlaşılamadığını savunmaktadırlar (Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 122, N. 179). Aynı 

görüşte: Karayalçın, a.g.e., s. 104; Bahtiyar, a.g.e., s. 46. 
153

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 470-471. Yazar, özellikle yalnız rakam ile ifade edilen senetlerde rakamın 

sağına veya soluna konulacak bir rakam ile bedelin on veya yüz misline artırılması tehlikesine işaret 
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Bedelin senet metninde yer almasının zorunlu olmadığını savunan İmregün‟e 

göre ise, TTK. m. 588 uyarınca poliçe üzerinde birden çok ve birbirinden farklı 

bedellerin gösterilmesi mümkündür
154

. Kınacıoğlu da, uygulamada bedelin metnin 

dışında ayrıca senedin yukarı orta kısmına da yazıldığına işaret ederek, aynı görüşe 

katılmaktadır
155

. 

Biz de bedelin, senet metninde bulunmasının zorunlu olmadığı görüşünü farklı 

gerekçeklerle savunmaktayız. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, bedelin senet metninde 

bulunmasının zorunlu olmadığı görüşündeki yazarlar, senette bedelin birden fazla 

gösterilmesi hâlini esas alarak değerlendirmede bulunmakta, buna karşılık,  senette 

tek bir bedelin gösterilmesi hâlinde bu bedelin senet metni dışında yer almasının 

mümkün olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapmamaktadırlar. Kanaatimizce, 

bedelin bir kez gösterildiği hâllerde, bedelin yanı veya altı imzalanmak suretiyle 

senet metni dışında senedin herhangi bir yerine yazılması da mümkündür
156

.  

Bedelin belirli olması, senetten doğan asıl borç için geçerlidir, asıl borca daha 

sonradan eklenebilecek nitelikteki faiz, masraf, komisyon gibi kalemler asıl borcun 

belirliliği ilkesini zedelemez
157

. 

Senette birden fazla bedel gösterilmesi hâlinde ise TTK. m. 588 uygulama 

alanı bulacaktır
158

. Buna göre; 

                                                                                                                                          
etmektedir. Öztan da, Kanun‟da poliçe metni içinde havalenin yer almasının istendiği ve imzanın 

bedel kaydını örtüp örtmediğinin bir takım yorum meselelerini beraberinde getireceği gerekçeleri ile 

bedelin senet metninde bulunması gerektiği görüşüne katılmaktadır (Öztan, Kıymetli Evrak, s. 454; 

Öztan, 2009, s. 83). Poroy ve Tekinalp de, bedelin senet metnine yazılması gerektiği görüşündelerdir 

(Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 123, N. 184).   
154

 İmregün, a.g.e., s. 42.  
155

 Kınacıoğlu, a.g.e., s. 106. Kalpsüz de bedelin senet metnine yazılmasını öngören bir hüküm 

bulunmadığına, Türkiye‟de düzenlenen çeklerde bedelin senedin üst orta kısmında rakam ile, senet 

metninde ise yazı ile olmak üzere iki kere gösterildiğine işaret etmekte, ancak konu ile ilgili bir görüş 

bildirmemektedir (Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 57). Senedin tedavülünün sağlanması 

açısından kamu güvenliği ilkesinin sıkı şekilciliğe üstün tutulması gerektiği, bu bakımdan bedelin 

senet metninde yer almasının zorunlu olmadığına ilişkin açıklama için bkz: Nuri Erdem, Kambiyo 

Senetlerinde Senet Metninde DeğiĢiklikler (Tahrifat), İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008, s. 53. 

Ayrıca bkz: Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1042; Talih Uyar, “Çekin Geçerlik Koşulları”, MBD, 2004/4, 

Y. 19, S. 75, s. 74. 
156

 Bkz: Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 123, dpn. 13‟de yer alan yazarlar.  
157

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 470. 
158

 Domaniç‟e göre, TTK. m. 588 hükmü, bedelin muayyen olması kuralının istisnasıdır (Domaniç, 

TTK ġerhi, s. 103). 
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“Poliçe bedeli hem yazı ve hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında 

fark bulunursa yazı ile gösterilen bedele itibar olunur. 

Poliçe bedeli yalnız yazı ile veya yalnız rakamla müteaddit defalar gösterilmiş 

olup da bedeller arasında fark bulunursa en az olan bedel muteber sayılır”. 

Maddenin açık hükmünden de anlaşılacağı üzere, senet bedelinin hem yazı 

hem de rakamla gösterilmesi ve aralarında fark bulunması hâlinde yazı ile gösterilen 

bedel, yalnız rakam veya yalnız yazı ile birden çok kez gösterilmesi hâlinde ise en 

küçük bedel esas alınacaktır
159

.  Dolayısıyla, senet bedelinin birden fazla kez yazı 

veya rakamla belirtilmesi zorunlu değildir; senet bedelinin sadece rakamla bir kez 

gösterilmesi de yeterlidir
160

. 

Ancak, TTK. m. 588‟in uygulanması, senet bedelinde tahrifat yapılmamış 

olmasına bağlıdır; senet bedelinde tahrifat yapıldığı hâllerde, TTK. m. 588‟de 

öngörülen kural uygulanamayacaktır
161

. Yargıtay da aşağıda örneklerini verdiğimiz 

yerleşmiş içtihadında senet bedelinde tahrifat yapıldığı hâllerde TTK. m. 588‟in 

uygulanmayacağını vurgulamaktadır: 

“TK‟nın 588. maddesinde yazılı; poliçe bedeli hem yazı ve hem de rakamla 

gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa yazı ile gösterilen bedele itibar 

edileceği hükmü senette tahrifât yapılmaması hâlinde uygulanacak bir kuraldır. 

Senede karşı tahrifat iddiası ileri sürülmüş ise bu takdirde TK‟nın 588. maddesi 

hükmü uygulanmaz ve yazı ile belirtilen miktara itibar edilmek suretiyle karar 

                                                 
159

 HGK‟nın 29.06.2005 tarih ve 12-456/415 sayılı kararı: “…Takip konusu edilen çekte rakamla 

yazılan kısımda miktarın 4.000.000.000 TL yazıyla yazılan kısımda ise 4.000.000 TL olarak 

gösterildiği anlaşılmaktadır. TK‟nın 730/2. madde ve fıkrası göndermesiyle aynı Kanunun 588. 

maddesinde açıklandığı üzere, “Poliçe bedeli hem yazı hem rakamla gösterilip de iki bedel arasında 

fark bulunursa yazıyla gösterilen bedele itibar olunur” hükmünü içermektedir. Yasanın amir hükmü 

karşısında, mahkemece takibin 4.000.000 TL dışındaki kısmı üzerinden iptaline karar verilmesi 

gerekirken bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde şikâyetin reddi yolunda hüküm kurulması 

isabetsizdir…” (Moroğlu/Kendigelen,  a.g.e., s. 503). Rakamla ve yazıyla gösterilen bedeller arasında 

fark bulunması hâlinde, yazılı bedelin esas alınacağına ilişkin Yargıtay 12. HD.‟nin 09.07.2007 tarih 

ve 11672/14191 sayılı kararı için bkz: Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 504. Kendigelen, TTK. m. 

588/I‟de kambiyo senetleri açısından öngörülen bu kuralın sıkı şekilciliğin benimsenmediği diğer 

hukuki ilişkilere öncelikle uygulanacağı kanaatindedir (Kendigelen, Hukukî Mütalâalar (Mahkeme 

Kararları Ġle Birlikte), Cilt VIII : 2006, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2011, s. 318-320). 
160

 Kendigelen, Çek, s. 79. 
161

 Ali Paslı, “Sahte ve Tahrif Edilmiş Çek”, ĠBD, 2000, C. 74, S. 7-8-9, s. 651-652.  
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verilemez. Tahrifat iddiasının geçerlilik derecesi bu konuda özel bilgi ve yeteneği 

haiz bilirkişi aracılığı ile araştırılmalıdır…”
162

.   

“…(Senet bedeli hem yazı, hem rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark 

olursa yazı ile gösterilen bedele itibar olunur) kuralının geçerliliği ve bu hükmün 

uygulanabilmesi, senetlerin rakam ve yazı kayıtlarında herhangi bir tahrifat 

yapılmamış olması koşuluna bağlıdır…”
163

. 

Bununla birlikte, Yargıtay, TTK. m. 588 hükmünün uygulanabilmesi için 

senedin tedavüle çıkarılmış olmasını aramakta ve rakamla gösterilen bedelde tahrifat 

yapıldığı, yazı ile gösterilen bedelin ise hamil tarafından doldurulduğu hâllerde, 

senedin tahrifattan önceki bedel üzerinden geçerli sayılacağını kabul etmektedir
164

. 

Ayrıca, TTK. m. 588 uygulanarak, yazı ve rakamla gösterilen bedeller arasında 

fark bulunması hâlinde yazı ile gösterilen bedele itibar etmek için yazı ile gösterilen 

bedelin belirli olması, yani belirli bir para cinsi üzerinden geçerli bir miktar olması 

gerekir
165

.  

 

                                                 
162

 Yargıtay HGK‟nın bu yöndeki 04.02.1998 tarih ve 12-54/13 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, 

a.g.e., s. 503). 
163

 Yargıtay 12. HD.‟nin 20.01.1998 tarih ve 97-1441/189 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen,  a.g.e., 

s. 503). Ayrıca bkz: Yargıtay HGK‟nın 14.05.2003 tarih ve 12-347/345 sayılı kararı: “…Diğer 

taraftan TK‟nın 690. maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken aynı Kanunun 588. 

maddesi gereğince, tahrifatlı olmamak koşuluyla senette rakam veya yazı ile yazılı bedel arasında bir 

fark varsa yazı ile yazılan bedele itibar olunur. Ne var ki somut olayda takip dayanağı senedin, 

rakamla yazılı olan bölümünde bir düzeltme (tahrifat) mevcut olduğundan ve bu düzeltme ayrıca 

HUMK‟un 298. maddesince tasdik edilmediğinden TK‟nın 588. madde hükmünün olayımızda 

uygulama olanağı yoktur. Bir başka anlatımla yazı ile yazılan bölüme bu gibi hâlde itibar edilemez. 

Ancak borçlunun yasal süresi içerisinde mercide yaptığı itirazında senedin 60.000.000 TL olarak 

düzenlendiğini açıkça kabulü karşısında anılan miktar dışındaki takibin iptali gerekir…” 

(Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 588). 
164

 Yargıtay 11. HD.‟nin 04.02.1987 tarih ve 86-6874/550 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen,  a.g.e., 

s. 503); aynı yöndeki Yargıtay 19. HD.‟nin 24.02.2003 tarih ve 2002-4419/1367 sayılı, Yargıtay 12. 

HD.‟nin 10.10.2005 tarih ve 15886/19442 sayılı ve Yargıtay 12. HD.‟nin 02.11.2006 tarih ve 2007-

2903/5521 sayılı kararları için bkz: Moroğlu/Kendigelen,  a.g.e., s. 504. 
165

 Yargıtay 12. HD.‟nin 3.06.1998 tarih ve 6116/6647 sayılı kararı: “…Takip dayanağı senette 

rakamla yazılan bedel 11.400.000 yazılı olduğu hâlde, yazı ile gösterilen değer bölümünde “onbir bin 

dört yüz bin” yazılmıştır. Her iki bölümde farklı değerlerin gösterilmesi durumunda tahrifat olmaması 

kaydıyla, yazı ile yazılan kısıma itibar edilmesi gerekir ise de, yazı ile yazılan kısımda yazılı değerin 

geçerli bir değer olması icap eder, somut olayda yazı ile olan kısımda geçerli bir değer 

gösterilmediğinden, alacağın ne miktar üzerinden tahsil edileceği yargılamayı gerektirir. İtirazın 

kabulüne karar verilemsi gerekirken, reddine karar verilmesi isabetsizdir…”(Gönen Eriş, 

Açıklamalı- Ġçtihatlı- Uygulamalı Çek Hukuku, Genişletilmiş – Güncelleştirilmiş 5. Baskı, Ankara, 

Seçkin Yayınları, 2004, s. 76). 
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2- Havalenin Kayıtsız ve ġartsız Olması 

Kambiyo senetlerinden poliçe ve çekte havalenin, bonoda ise ödeme vaadinin 

kayıtsız ve şartsız olması gerekir (TTK. m. 583/b. 2, 688/b. 2,  692/b. 2).  

Havalenin şartsız olması, havalenin taliki veya infisahi bir şarta bağlanmaması 

anlamına gelir. Senedin ödenmesinin bir karşı edimin ifasına tabi kılınması, senedin 

geçersizliği sonucunu doğurur. Kambiyo senetlerindeki asıl borç ilişkisinden 

soyutluk ilkesi gereğince ve kambiyo senedinin tedavül yeteneğinin güvence altına 

alınması açısından, belirli bir bedelin ödenmesine ilişkin havalenin şartsız olması 

öngörülmüştür
166

.  

Bununla birlikte, senet üzerinde temel borç ilişkisine sadece atıf yapılması, 

bedelin ödenmesini bir karşı edimin yerine getirilmesi veya bir şarta bağlamadığı 

sürece senedin geçersizliği sonucunu doğurmaz
167

. 

3- Bedelin Yabancı Para Cinsinden Gösterilmesi 

Senet bedeli, Türk parası cinsinden gösterilebileceği gibi, miktarı ve hangi ülke 

parası olduğu açıkça belirli olmak şartı ile yabancı para cinsinden de gösterilebilir. 

Yabancı para kaydı ya “mültiplikatör” (hesap birimi) vazifesi görür, ya da efektif 

ödeme kaydı niteliğindedir
168

. Yabancı para kaydının katsayı vazifesi gördüğü 

durumda, borçlu, senet bedelini isterse yabancı para ile isterse yabancı parayı hesap 

birimi olarak kullanarak karşılığı TL ile öder (BK. m. 83, TTK. m. 623/I). İkinci 

durumda, yani aynen ödeme şartı konulmuş ise, ödemenin belirtilen yabancı para ile 

yapılması gerekir.  

Yukarıdaki açıklamalara ek olarak belirtmek gerekir ki, her hâlükârda, senet 

bedelinin kesin bir rakam olarak gösterilmesi gerekir. Bu nedenle, para cinsi 

                                                 
166

 Kendigelen, Çek, s. 76. Ayrıca bkz: Yargıtay 11. HD.‟nin 24.08.1987 tarih ve 86-12237/8654 

sayılı kararı için bkz: Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 633: “… Bono bedelinin ödenmesini kiracının 

taşınmazı tahliye etmesi şartına bağlayan ve senedin arkasına düzenlendiği sırada yazıldığı anlaşılan 

ibare TK‟nın 688/2. maddesine göre senedin bono sayılmasına mânidir…”. Yargıtay 11. HD.‟nin bu 

yöndeki 20.09.1982 tarih ve 3623/3581 sayılı kararı için bkz: Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 633: “… 

Dava konusu bononun daire teslimi karşılığı ödeme şartını taşımış olmasına göre bono vasfında 

olmamasına ve bu nedenle senetteki hakkın ciro yoluyla devredilmesine olanak bulunmamasına 

göre…”. 
167

 Kendigelen, Çek, s. 144. 
168

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 451. 
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gösterilmemişse senet hükümsüz olacağı gibi, senette birden fazla para cinsinin 

yazılmış olması da (örneğin, Türk Lirası, Euro, Frank vs.) bedelin belirliliği 

unsurunu zedeler
169

.  

Bedelin alternatifli olarak, örneğin “bin Türk Lirası ya da bin Amerikan 

Doları”, veya “200 TL veya 20 Dolar” şeklinde gösterilmesi mümkün değildir
170

. 

Ancak, bedelin, “bin Amerikan Doları veya karşılığı TL” olarak gösterilmesi kabul 

edilmektedir
171

. 

Bedelin yabancı para üzerinden gösterilmesi konusunda incelenmesi gereken 

bir diğer husus ise, birden çok ülkenin para biriminin aynı adı taşıması (örneğin 

Frank, Dolar) ve senette hangi ülke parasının belirtilmemiş olması hâlinde bunlardan 

hangisinin esas alınması gerektiğidir. Örneğin, senet bedeli Dolar olarak gösterilmiş, 

ancak bunun Amerikan Doları mı yoksa Kanada Doları mı olduğu belirtilmemiş 

olabilir. Kanun koyucu, bedelin keşide (düzenleme) ve ödeme yerinde aynı adı 

taşıyan fakat kıymetleri birbirinden farklı olan para ile gösterilmesi hâlinde, ödeme 

yerindeki para biriminin esas alınmasını öngörmüştür (TTK. m. 623/IV, TTK. m. 

690/I, TTK. m. 714/IV).  

Bununla birlikte, keşide (düzenleme) ve ödeme yeri aynı olan senette 

kıymetleri birbirinden farklı olan bir para biriminin gösterilmesi, ancak hangi ülke 

parası olduğunun belirtilmemesi hâlinde, hangi para biriminin esas alınacağı 

tartışmalıdır. Konu ile ilgili doktrindeki birinci görüşe göre, bu durumda senet bedeli 

belirli değildir; senet geçerliliğini kaybeder
172

. Kendigelen tarafından savunulan ve 

bizim de katıldığımız ikinci görüşe göre ise, bu durumda hamili korumak amacıyla 

ve menfaatler dengesi de dikkate alınarak, TTK. m. 588 hükmü kıyasen uygulanarak 

senedin değeri en düşük olan para birimi üzerinden geçerli olduğu kabul 

edilecektir
173

. Yargıtay ise, belirtilen bu iki görüşten tamamen farklı olarak, Türkiye 

sınırları içinde yaygın olarak işlem gören para biriminin Amerikan Doları olduğu 

                                                 
169

 Kınacıoğlu, a.g.e., s. 106. Yazar, senedin muhtevasından hangi para cinsinin kastedildiğinin 

anlaşıldığı hâllerde bile, belirli bir bedelden söz edilemeyeceği kanaatindedir.  
170

 Kendigelen, Çek, s. 76; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 106. Aksi yönde bkz: İmregün, a.g.e., s. 41. 
171

 Kendigelen, Çek, s. 77; Göle, a.g.e., s. 16; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 106; Uyar, MBD, s. 74. 
172

 Talih Uyar, “Bononun (Emre Muharrer Senedin) Geçerlilik Koşulları”, Prof. Dr. Mahmut Tevfik 

Birsel’e Armağan, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 2001, s. 382. 
173

 Kendigelen, Çek, s. 77. 
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gerekçesiyle para biriminin Amerikan Doları olarak anlaşılması gerektiğine karar 

vermiştir
174

.  

Bedelin yabancı para cinsinden gösterilmesi konusunda incelenmesi gereken 

bir diğer husus, matbu formlardaki TL ibaresinin üstünün çizilerek yerine bir yabancı 

para biriminin yazılmasıdır. Yargıtay, konuya ilişkin olarak verdiği kararlarında, TL 

ibaresinin çizilerek yerine yabancı bir para biriminin yazılmasını yeterli bulmakta ve 

para biriminin bu şekilde değiştirilmesi için ayrıca keşidecinin (düzenleyenin) 

imzasının varlığını aramamaktadır
175

.  

Bununla birlikte TL ibaresinin çizilmesinin para biriminin değiştirilmesi için 

yeterli olmadığını belirten Kendigelen, konu ile ilgili şu açıklamalarda 

bulunmaktadır: “… YTL ile açılan bir hesap üzerine yabancı para ile çek keşide 

edilmesini yasaklayan herhangi bir hüküm yoksa da, bu durumda hesabın YTL 

üzerinden işliyor olması, yabancı para kaydının geçerliliği açısından keşidecinin 

iradesinin herhangi bir şüphe doğurmayacak şekilde açık olması şartına bağlıdır. 

Nitekim örnek olarak gösterilen Yargıtay kararlarında da sadece YTL ibaresinin 

çizilmiş olmasına tek başına bir anlam yüklenmemiş, yazı ile yazılan bedelin de 

yabancı para üzerinden gösterilmesi suretiyle bu hususun ayrıca vurgulanmış 

olduğuna işaret edilmiştir. Bir başka deyişle varılan sonuçta yazı ile yazılan 

bölümün bizzat keşideci tarafından kaleme alınmış olmasına özel bir önem 

verilmiştir. Aksi takdirde bedelin mutlaka yazı ile gösterilmiş olması şart olmadığına 

göre, YTL üzerinden çekilen bir çekin basit bir kalem oyunuyla yabancı paraya 

dönüştürülmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalınması söz konusu olabilir”
176

.  
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 Yargıtay 12. HD.‟nin bu yöndeki 20.04.2004 tarih ve 5489/9783 sayılı kararı için bkz: Kendigelen, 

Çek, s. 77, dpn. 113. 
175

 Yargıtay 12. HD.‟nin 05.12.2000 tarih ve 18436/19130 sayılı ve 19.01.2004 tarih ve 23835/581 

sayılı kararları için bkz: Eriş, a.g.e., s. 84 ve 105. Aynı görüşte: Eriş, a.g.e., s. 26; Uyar, Geçerlilik 

KoĢulları, s. 382. 
176

 Kendigelen, Çek, s. 78. Yazarın görüşüne destek olarak gösterdiği Yargıtay HGK‟nın 08.11.1995 

tarih ve 12-677/948 sayılı kararı için ayrıca bkz: Eriş, a.g.e., s. 355. Anılan kararda Yargıtay HGK, 

keşidecinin döviz hesabı yokken, Türk Lirası hesabı üzerine matbu TL olan boş çek yaprağının döviz 

üzerinden doldurulmasını anlaşma dışı işlem olarak (yani açık çek anlaşmasına aykırılık) olarak kabul 

etmiştir. Yazar, para biriminin değiştirilmesini senet metninde değişiklik (tahrifat) olarak 

değerlendirmektedir (Bkz. Dördüncü Bölüm, I, C). 



 

45 

 

 

C- MUHATAP 

Bono, düzenleyen ile lehtar arasında ikili bir ilişki olduğundan, dolayısıyla 

bonoda muhatap bulunmadığından, bu başlık altında sadece poliçe ve çek açısından 

muhatap değerlendirilecektir. Ayrıca, çekte muhatap olarak ancak bir banka 

gösterilebileceğinden, aşağıda poliçe ve çekte muhatap konusu ayrı başlıklar altında 

incelenmiştir. 

 

1- Poliçede Muhatap  

TTK. m. 583/b. 3‟te, poliçede poliçeyi ödeyecek olan kimsenin (muhatabın) ad 

ve soyadının bulunması gerektiği öngörülmüştür. 

Poliçeyi ödeyecek muhatabın senette “her türlü tereddütten uzak bir şekilde, 

açıklıkla”
177

 gösterilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan belirlilik, muhatabın adının 

(Kanunda ad ve soyadının) senede yazılması ile sağlanmaktadır. Öte yandan, 

maddenin “ad ve soyadı” şeklindeki ifadesinden sadece gerçek kişilerin muhatap 

olabileceği gibi yanıltıcı bir sonuç çıksa da, hiç şüphesiz tüzel kişiler de poliçede 

muhatap olarak gösterilebilecektir
178

. Nitekim, Yeni TTK. m. 671/b. 3‟te, “ödeyecek 

olan kişinin, „muhatabın‟ adını” denilerek “muhatabın ad ve soyadı” ifadesinin 

neden olduğu anlam karışıklığına son verilmiştir. 

Muhatabın adının senet metnine yazılması zorunlu değildir, senet üzerinde 

bulunmak kaydıyla senedin herhangi bir yerine yazılabilir. Diğer yandan, matbu 

formlardaki muhatap kısmı boş bırakılmış, ancak başka bir yere kabul şerhi verilerek 

imza atılmışsa, anılan unsur şartı yerine getirilmiş sayılmalıdır
179

. Uygulamada, 

muhatabın adı genellikle senedin sol alt köşesine yazılmaktadır. 

Öte yandan, muhatabın adının senette yer alması yeterli olup, ayrıca adresinin 

yazılması mecburi değildir
180

. Doktrinde bazı yazarlar, bir adım daha ileri giderek, 
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 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 454. 
178

 Nitekim, doktrinde de, madde metnindeki “ad ve soyadı” ifadesi eleştirilmektedir. Bkz: Karayalçın, 

a.g.e., s. 106-107. 
179

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 455. Yazar, muhatabın ad ve soyadı yazılmamışsa, bu eksikliğin bir 

kabul beyanı ile tamamlanamayacağını ifade etmiş, hemen ardından ise aksi yönde görüş bildirmiştir. 

Muhatabın ad ve soyadı yerine kabul beyanının bulunmasının senedi batıl kılacağına ilişkin açıklama 

için bkz: Kınacıoğlu, a.g.e., s. 108.  
180

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 455. Yazar, muhatabın adresinin yazılmasının zorunlu olmadığını 

belirtmekte; ancak, kendisine müracaat yoluyla başvurulmasını istemeyen düzenleyenin bu hususu 
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senet metnindeki diğer unsurlar ile tamamlanabilir nitelikte ise sadece adın veya 

sadece soyadının yahut kişinin herkesçe bilinen müstear adının yazılmasını da geçerli 

kabul etmektedirler
181

. Öztan, yargı içtihatları ve uygulamanın, müstear ad dışında 

kişinin takma adının, ticari hayatta bilinen işletme adının, resmi bir makamın kanuni 

temsilcisinin adının da (herhangi bir tereddüte yer vermeyecek şekilde açık ise) 

muhatabın adı olarak gösterilebileceği yönünde geliştiğini belirtmektedir
182

. Ancak, 

kanaatimizce, muhatabın sadece adının veya sadece soyadının yazılması yeterli 

belirliliği sağlamadığı gibi, kişinin lakabının veya ticaret unvanı yerine işletme 

adının yazılması bu unsur açısından yeterli değildir. Nitekim yazar da, yukarıdaki 

kabulleri “azami zorlamalar” olarak nitelendirmiştir
183

.  

Yukarıda belirtildiği üzere, tüzel kişiler de poliçede muhatap olarak 

gösterilebilir. Bu durumda, tacir tüzel kişinin ticaret unvanının, dernek, vakıf veya 

bir kamu tüzel kişisinin adının yazılması gerekir
184

. Adi şirketlerin ise tüzel kişiliği 

bulunmadığından, adi şirketin muhatap olarak gösterilmesi mümkün değildir. Adi 

şirket adına düzenlenecek bir kambiyo senedinde, bütün ortakların ad ve soyadlarının 

ya da temsilci sıfatını belli eden bir ekle birlikte yönetici ortağın ad ve soyadının 

yazılması gerekir
185

. Buna karşılık, “Üniversite öğrencileri” gibi tüzel kişiliği 

bulunmayan topluluklar muhatap olarak gösterilemez
186

. 

Poliçede muhatap olarak mevcut olmayan, hayali veya uydurma bir kişinin 

gösterilmesi, poliçenin geçerliliğini etkilemez
187

; çünkü, lehtar veya cirantalardan, 

muhatap olarak gösterilen kişinin gerçekte var olup olmadığını veya muhatap adının 

                                                                                                                                          
açıkça belirtmekte kendi menfaati bulunduğunu eklemektedir. Kınacıoğlu da adres gösterilmesinin 

yararlı olacağı görüşündedir (Kınacıoğlu, a.g.e., s. 107). Karayalçın da ödeme yeri gösterilmeyen 

hâllerde muhatabın adı yanında yazılı yerin ödeme yeri sayılacağını  ve adres yazılmasının faydalı 

olacağını belirtmektedir (Karayalçın, a.g.e., s. 107).  
181

 Karayalçın, a.g.e., s. 106; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 455, 458; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 123.  

Ayrıca Öztan, muhatabın kimliğinin belirlenmesinde protesto belgesinden de yararlanılabileceğini 

ileri sürmektedir (Öztan, Kıymetli Evrak, s. 457). 
182

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 458.  
183

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 458.  
184

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 124; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 455.  
185

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 124; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 455-456.  
186

 Kınacıoğlu, a.g.e, s. 107. Bununla birlikte, Öztan, konunun tartışmalı olduğunu ifade etmektedir 

(Öztan, Kıymetli Evrak, s. 456).  
187

 Kınacıoğlu, a.g.e., s. 107; Bozer/Göle, a.g.e., s. 50; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 124; Domaniç, 

Kıymetli Evrak, s. 152. 
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hayali veya uydurma olup olmadığını bilmeleri beklenemez
188

. Keza, diğer imzaların 

sıhhatine de bu yüzden hâlel gelmez; keşideci ve varsa cirantalar, imzaların 

bağımsızlığı ilkesi uyarınca poliçe bedelini ödemekle yükümlüdürler. Hamil, 

muhatap olarak gösterilen kişinin aslında mevcut olmadığını anladığında, müracaat 

hakkını kullanarak asıl borçlu dışında senedi imzalamış kişilere başvurabilecektir. 

2- Çekte Muhatap  

TTK. m. 692/b. 3 uyarınca çeke “ödeyecek kimsenin „muhatabın‟ ad ve 

soyadının” yazılması gerekir.  

Türkiye‟de ödenecek çeklerde muhatap olabilme ehliyeti, bankalara 

hasredilmiştir. Bu nedenle, bir gerçek kişinin veya banka dışında bir tüzel kişinin 

muhatap olarak gösterilmesi mümkün değildir. Bankalar ise ancak anonim şirket 

olarak örgütlenebileceklerinden, “ödeyecek kimsenin (muhatabın) “ad ve soyadı” 

ibaresinin “muhatabın ticaret unvanı” şeklinde değiştirilmesi gerektiği doktrinde 

birçok yazar tarafından ileri sürülmekteydi
189

. Nitekim, Yeni TTK. m. 780‟de, 

doktrindeki eleştiriler dikkate alınarak, muhatabın “ad ve soyadı” ibaresi, muhatabın 

“ticaret unvanı” olarak değiştirilmiştir. 
 

Muhatabın adının çekin belirli bir yerine yazılma zorunluluğu yoktur, 

uygulamada genellikle senet metninin üzerine yazılmaktadır
190

. 

Poliçe ve bonoda gerçek veya tüzel kişiler muhatap olabilme ehliyetini haiz 

iken, Türkiye‟de ödenecek çeklerde muhatap olarak ancak bir banka 

gösterilebilmektedir (TTK. m. 694/I)
191

.  

Bununla birlikte, belirtmek gerekir ki, Cenevre Yeknesak Kuralları‟nda çekin 

esas olarak bir banker üzerine düzenlenebileceği kabul edildikten sonra, üye 

devletlere, çekte muhatap olabilme ehliyetini düzenleme konusunda serbesti 

                                                 
188

 Öztan, Kıymetli Evrak,  s. 457.  
189

 Karayalçın, a.g.e., s. 268; Göle, a.g.e., s. 19; Kendigelen, Çek, s. 80;  Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 

258, N. 434; Bozer/Göle, a.g.e., s. 112. Öztan ise, çekte ödemeler “ödeme yeri kanununa” göre 

yapıldığından ve bazı ülkelerde gerçek kişiler üzerine de çek düzenlenebildiğinden, bu ülkelerdeki 

durum göz önüne alınarak “ödeyecek kimse” tâbirinin kullanıldığını belirtmektedir (Öztan, Kıymetli 

Evrak, s. 1044-1045; Bahtiyar, a.g.e., s. 114).  
190

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1047.  
191

 Yargıtay 11. HD.‟nin bu yöndeki 10.12.1986 tarih 6004/6708 sayılı kararı için bkz: Eriş, a.g.e., s. 

112.  
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tanınmıştır. Buna göre, üye devletler kendi ülkelerinde ödenecek çeklerde muhatap 

olabilme ehliyetini banka ile sınırlı tutabilecekleri gibi, bankerlerin veya gerçek 

kişilerin de muhatap olabileceğini öngörebilirler
192

.  

Muhatap olabilme ehliyetinin banka ile sınırlı tutulmasının ve bankalar dışında 

bir gerçek veya tüzel kişinin, özellikle bankerlerin bu kapsam dışında tutulmasının 

altında yatan düşünce, çeklerin kamu menfaati gerekçeleri ile konan hükümlere ve 

devlet denetimine tâbi bankalar elinde toplanması ve bu suretle paranın belli yerlerde 

birikmesini sağlamak gibi çekin iktisadi fonksiyonlarının yerine getirilmesidir
193

. 

 Ancak, kanun koyucu, banka dışında diğer bir kimse üzerine düzenlenen 

çekleri de geçersiz saymamış; bu çeklerin havale hükmünde olduğunu öngörmüştür 

(TTK. m. 694/II).  

TTK. m. 727‟de ise Bankalar Kanunu‟nun
194

 hükümlerine tâbi olan 

müesseselerin banka olarak nitelendirileceği hükme bağlanmıştır. TTK. m. 727‟nin 

yollama yaptığı BanK.‟nın
195

 “Tanımlar ve Kısaltmalar” kenar başlıklı üçüncü 

maddesinde, mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım 

bankaları “banka” olarak nitelendirilmiştir.  

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, BankK.‟daki “banka” tanımı, sadece 

ödeme yeri Türkiye olan çekler açısından geçerlidir. Ödeme yeri Türkiye dışında 

olan çekler hakkında pasif çek ehliyeti, ödeme yeri kanununa göre belirlenecektir 

(TTK. m. 727).  

BankK. m. 2‟de yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye‟deki 

şubelerinin de BankK.‟ya tâbi olduğu öngörüldüğünden, yurt dışında kurulu 

Türkiye‟de şubesi olan mevduat bankaları, katılım bankaları ve kalkınma ve yatırım 

bankalarının da çekte muhatap olarak gösterilmesi mümkündür.  

                                                 
192

 Cenevre Yeknesak Kuralları ile tanınan yetkiye dayanarak üye devletler tarafından kabul edilen 

sistemler (serbesti sistemi, ancak bankerler ile bankerlere denk tutulan kimseler üzerine çek 

düzenlenebileceğini kabul eden sistem, sadece bankalar üzerine çek düzenlebilmesini kabul eden 

sistem) hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 49-51. Eski TTK.‟daki 

düzenleme ve Türkiye‟de ödenecek çeklerde muhatap ehliyetinin bankalar ile sınırlı tutulmasının 

gerekçesi hakkında bkz: Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1045.  
193

 Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 51; Kendigelen, Çek, s. 51; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1045.  
194

 5441 sayılı Kanun ile “Bankalar Kanunu” adı, “Bankacılık Kanunu” olarak değişmiştir. Bu 

değişikliğe paralel olarak Yeni TTK. m. 815‟te “Bankacılık Kanunu” ibaresi kullanılmıştır.  
195

 RG 01.11.2005/25938.  
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Doktrinde her ne kadar BankK. m. 3‟de “banka” olarak nitelendirilse de, 

kalkınma ve yatırım bankalarının çekte muhatap olarak gösterilemeyeceği görüşü 

Kendigelen tarafından savunulmaktadır. Kendigelen‟e göre, çek, ancak bankadaki bir 

mevduat hesabı üzerine düzenlenebileceğinden, mevduat veya katılım fonu kabul 

etme yetkisi bulunmayan kalkınma ve yatırım bankalarının çekte muhatap olma 

ehliyeti yoktur
196

.  

Yazar, diğer yandan, bir çekin geçerli olabilmesi için muhatap nezdinde bir 

karşılığın bulunması gerekmediğini, düzenleyene tahsis edilen bir kredinin de 

karşılık olabileceğini
197

, BankK.‟da kalkınma ve yatırım bankalarının sadece 

mevduat ve katılım fonu kabul edemeyeceklerinin hükme bağlandığını, dolayısıyla 

bu bankaların BankK.‟daki diğer işlemleri yapabileceklerinin, bu kapsamda ”çek 

hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilât işlemleri”ni 

yapabileceklerinin de savunulabileceğini belirtmiştir
198

. 

Ancak, yazar, “mevduat ve katılım fonu kabul etmeyen bankaların 

BankK.‟daki birçok düzenlemeden muaf tutulmuş olmalarından (BankK. m. 77), 

özellikle mevduat ve katılım fonuna ilişkin bazı hükümlerin anılan bankalar 

açısından uygulanamayacağının açıkça hükme bağlanmış olmasından hareketle, 

TTK. m. 727‟deki yollamanın dar yorumlanması gerektiği ve bu nedenle kısmen 

BankK.‟ya tâbi tutulan kuruluşların bu yollamanın kapsamına girmediği sonucuna 

varmıştır
199

. Sonuç olarak, Kendigelen‟e göre, kalkınma ve yatırım bankaları çekte 

muhatap olma ehliyetini haiz değildir.  

Diğer yandan, mevduat kabul etme yetkisi bulunmayan bankaların çekte 

muhatap olarak gösterilmesinin, şekil unsurları tamam olmak kaydıyla çekin 

geçerliliğini etkilemeyeceği görüşü
200

 dışında, bu çeklerin adi havale hükmünde 

olduğu da ileri sürülmektedir
201

. 

                                                 
196

 Kendigelen, Çek, s. 49.  Aynı yönde: Eriş, a.g.e., s. 111. 
197

 Bkz: Karayalçın, a.g.e., s. 276-277. Yazar, banka nezdindeki karşılığın mutlaka mevduata veya 

alacaklı cari hesaba isnat etmesinin şart olmadığı, bankanın açtığı krediler dolayısıyla da o banka 

üzerine çek düzenlenmesinin mümkün olduğu görüşündedir.  
198

 Kendigelen, Çek, s. 49-50. 
199

 Kendigelen, Çek, s. 50.  
200

 Kendigelen, Çek, s. 51.  
201

 Kınacıoğlu, a.g.e., s. 263-264. 



 

50 

 

 

Uydurma, mevcut olmayan bir bankanın çekte muhatap olarak gösterilmesi 

hâlinde çek -diğer şekil unsurlarını taşımak kaydıyla- geçerlidir
202

. Bu durumda, 

muhatap tarafından çekin ödenmesi imkanı bulunmayacak, ancak çek borçlularının 

sorumluluğu devam edecektir
203

. Belirtmek gerekir ki, doktrinde uydurma, mevcut 

olmayan bir bankanın muhatap olarak gösterildiği hâllerde, çekin kambiyo senedi 

vasfını kaybedeceği de savunulmaktadır
204

. 

TTK. m. 695/I‟de, bir çekin keşide edilebilmesi için, muhatabın elinde keşideci 

emrine tahsis edilmiş bir karşılığın bulunması
205

 ve keşidecinin bu karşılık üzerinde 

çek keşide etmek suretiyle tasarrufta bulunabileceğine dair muhatap ile keşideci 

arasında açık veya zımni bir anlaşmanın bulunması gerektiği hükme bağlanmıştır
206

. 

Ancak, karşılığın bulunmaması veya keşideci ile muhatap arasında açık veya zımni 

bir anlaşmanın bulunmaması, çekin geçerliliğini etkilemez (TTK. m. 695/I son c.) 

Muhatabı gösterilmeyen senet, kambiyo senedi niteliğinde olmadığı gibi, 

havale alıcısını içermediğinden adi havale olarak da hüküm doğurmayacaktır
207

. 

3- Poliçe ve Çekte Birden Fazla Muhatap Gösterilmesi  

Poliçede birden fazla muhatabın gösterilmesi mümkündür. Birden fazla 

muhatap gösterildiği takdirde, bunlardan her biri, diğerlerinden bağımsız olarak 

poliçenin tamamını ödeme borcu altına girmektedirler. Muhataplardan her birinin 

                                                 
202

 Karayalçın, a.g.e., s. 208; Kendigelen, Çek, s. 81-82;  Kınacıoğlu, a.g.e., s. 264. Kendigelen, 

muhatabın mevcut olmaması hâli gibi, muhatabın mevduat kabul etme yetkisinin bulunmaması veya 

bu yetkinin kaldırılması ya da bankacılık faaliyetinin durdurulması, hatta tasfiyeye tâbi tutulması 

hâllerinin de senedin çek olma vasfını engellemeyeceğini belirtmektedir. Yazar, bu durumda 

ödememe durumunun ancak bir noter protestosu ile tespit ettirilebileceğine ve ayrıca hayali bir banka 

üzerine düzenlenen çeklerde ödeme yerinin de gösterilmiş olması gerektiğine (muhatabın iş 

merkezinin ödeme yeri sayılacağı hükmü uygulanamayacağından) işaret etmektedir. 
203

 Kınacıoğlu, ġekil ġartları, s. 11. 
204

 Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 68; Göle, a.g.e., s. 20; Pulaşlı, Kıymetli Evrak, s. 193-196; 

Domaniç, TTK ġerhi, s. 546-547, Domaniç, Kıymetli Evrak, s. 371. Son yazar, muhatabın 

belirtilmemiş olduğu veya hayali, uydurma bir muhatabın belirtildiği hâllerde çekin doğmamış 

sayılacağı, bu çekin gerçek ve hukuki anlamda bir çek olmayıp sadece lehtarın düzenleyen nezdinde 

bir alacağının bulunduğuna dair bir karine teşkil edebileceği görüşündedir.  
205

 Karşılık kavramının kapsamı için bkz: Kendigelen, Çek, s. 54-55. 
206

 Keşideci ile muhatap arasındaki anlaşmanın hukuki niteliği ve hükümleri için bkz: Kendigelen, 

Çek, s. 65-68. 
207

 Kendigelen, Çek, s. 82.  
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poliçe bedelinin belirli bir kısmından sorumlu olduğu şeklinde birden fazla muhatap 

gösterilmesi ise poliçeyi hükümsüz kılar
208

. 

Poliçeyi kabul eden muhataplar, hamile karşı müteselsilen sorumlu olurlar.  

Diğer yandan, poliçede birden fazla muhatap gösterilmesi mümkün iken bunlardan 

her biri için ayrı bir ödeme yerinin gösterilmesi, dolayısıyla senette birden fazla 

ödeme yerinin bulunması poliçe vasfının kaybına sebep olur
209

. 

Poliçede birden fazla muhatap gösterildiği takdirde hamilin ödememe 

nedeniyle müracaat hakkını kullanabilmesi için, poliçeyi kabul eden bütün 

muhataplara başvurmuş ve ödemenin bunların hepsi tarafından reddedilmiş olması 

gerekir
210

. Bununla birlikte, hamilin kabul olmama nedeniyle vadeden önce müracaat 

hakkını kullanabilmesi için, muhataplardan birine başvurulmuş olması ve başvurulan 

muhatabın kabulü reddetmesi yeterlidir
211

.   

Poliçede olduğu gibi çekte de birden fazla muhatap gösterilmesi 

mümkündür
212

. Çekte birden fazla muhatap gösterilmesi hâlinde bunlardan her 

birinin Bankalar Kanunu hükümlerine tâbi bir banka olması gerekir (TTK. m. 694/I, 

727). Bu durumda keşideci, ibraz süresi içinde muhatapların her biri nezdinde çek 

karşılığını bulundurmakla yükümlü olur
213

. 

Poliçede birden fazla kişinin (çekte ise birden fazla bankanın) muhatap olarak 

birlikte gösterilmesi mümkün iken, muhatabın alternatifli olarak, örneğin “K veya Y” 

ya da “K kabul etmezse Y” şeklinde gösterilmesi hâlinde senet geçerliliğini 

kaybeder
214

. 

 

 

                                                 
208

 Kınacıoğlu, a.g.e., s. 108; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 456.  
209

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 456.  
210

 Öztan, Kıymetli Evrak,  s. 457.  
211

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 457. Yazar, ayrıca, görüldüğünden belli süre sonra ödenecek 

poliçelerde de birden çok muhatap gösterilebileceğini, ancak bu durumda poliçenin muhatapların 

tümüne ödenmek üzere aynı günde ibraz edilmesi gerektiğini eklemektedir.  
212

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1048-1049; Kendigelen, Çek, s. 81; Kınacıoğlu, ġekil ġartları, s. 11-

13. 
213

 Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 60. 
214

 Kınacıoğlu, a.g.e., s. 108; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 456; Karayalçın, a.g.e., s. 107; Bozer/Göle, 

a.g.e., s. 50. 
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4- KeĢidecinin Kendi Üzerine Poliçe ve Çek KeĢide Etmesi 

TTK. m. 585‟te, 

“Poliçe bizzat keşidecinin emrine yazılı olabileceği gibi bizzat keşideci üzerine 

veya bir üçüncü şahıs hesabına da keşide edilebilir” 

denilerek, poliçenin keşideci emrine düzenlenmesi veya poliçenin keşideci 

üzerine çekilmesi kabul edilmiştir. 

Poliçede, keşideci, kendi üzerine poliçe çekerek, yani muhatap olarak kendisini 

göstermek suretiyle kredi sağlayabilir. Keşidecinin kendi üzerine poliçe düzenlemesi, 

genellikle banka şubelerinin diğer şube üzerine poliçe düzenlemeleri hâlinde de söz 

konusu olur
215

. 

Poliçede asıl borçlu, kabul eden muhataptır. Keşideci, muhatap sıfatı ile senedi 

kabul etmezse, senedin asıl borçlusu hâline gelmez. Keşideci, muhatap olarak 

kendisini göstermiş olsa bile poliçeyi kabul etmek zorunda değildir
216

. 

TTK. m. 585, TTK. m. 730/I-b.1 yollaması ile çek hakkında da uygulanacaktır. 

Bu çerçevede, çek, keşideci emrine yazılabilir veya keşideci üzerine veya üçüncü bir 

kişi hesabına keşide edilebilir. Çekin keşideci emrine yazılması, çekte keşidecinin 

ayrıca lehtar olarak gösterilmesini ifade eder. Öte yandan, keşideci, kendi üzerine 

çek keşide edebilir. Keşidecisi ve muhatabı aynı banka olan bu çekler, uygulamada 

“banka çeki” olarak adlandırılmaktadır
217

.  
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 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 457; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 124, N. 188.  
216

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 457; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 124, N. 188. Poroy ve Tekinalp, hamilin 

durumunun bu tür poliçelerde daha zayıf olduğuna işaret etmektedirler.  
217

 Müşterinin çek bedelini önceden nakden veya hesaben ödediği, bir bankanın bir şubesinin diğer bir 

şubesi üzerine keşide ettiği, lehtar olarak keşidecinin veya onun göstereceği bir üçüncü kişinin 

yazıldığı çekler “banka çeki” dışında ayrıca “keşide(ci) çeki” olarak da tanımlanmaktadır. Gerek 

keşide(ci) çekinde gerekse banka çekinde hem keşideci hem de muhatap aynı tüzel kişidir. Banka çeki 

açısından yapılan açıklamalar keşide(ci) çeki bakımından da geçerlidir (Ömer Teoman, “<<Banka 

Çekleri>> Hukuken Çek Midir?”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku –Tüm Makalelerim-, Cilt II, 1982-

2000, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2001, s. 276; Ömer Teoman, YaĢayan Ticaret Hukuku, C. I: 

Hukuki Mütalaâlar, Kitap 6: 1994, İstanbul, Beta Yayıncılık, 1995, s. 87; Seza Reisoğlu, Türk 

Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Ankara 2003, s. 146; 

Kendigelen, Çek, s. 397. 
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Banka çekinde, keşideci ile muhatabın her ikisinin de banka olması, çekin 

ödenmeme olasılığını düşürmektedir. Dolayısıyla, banka çekleri, uygulamada 

güvenilir bir çek türü olarak kabul edilmektedir
218

. 

Banka çeklerinin hukuken geçerli olduğu doktrinde çoğunluk tarafından kabul 

edilmektedir
219

. Buna karşılık, keşidecisi ile muhatabının aynı banka olduğu banka 

çeklerinin hukuken çek olarak nitelendirilemeyeceği doktrinde Teoman ve 

Kendigelen tarafından savunulmaktadır. Anılan yazarlar, keşideci ile muhatabın aynı 

tüzel kişi olduğu banka çeklerinde, çek keşide edilmesinin önkoşulu olan muhatap 

nezdinde karşılık bulunması ve keşideci ile muhatap arasında TTK. m. 695 gereğince 

bir çek anlaşması bulunması hususlarının yerine getirilmiş sayılamayacağını çünkü  

keşidecinin kendisi ile TTK. m. 695 gereğince bir çek anlaşması yapmış olmasının 

veya keşidecinin kendi nezdinde karşılık bulundurmasının kabul edilemeyeceğini, 

ÇekK.‟daki birçok düzenlemenin banka çeklerine uygulanmasının imkansız 

olduğunu ileri sürmektedirler
220

.  

Yazarların banka çeklerinin geçerliliğine ilişkin endişelerini paylaşmakla 

birlikte, TTK. m. 730/I-b. 1‟in TTK. m. 585‟e yaptığı açık yollama nedeniyle banka 

çeklerinin hukuken geçerli olduğu görüşündeyiz. Yeni TTK. m. 818/I-b.1 ile 

keşidecinin kendi emrine, kendi üzerine ve üçüncü kişi hesabına düzenlediği 

poliçeler hakkındaki m. 673‟e yollama yapılmıştır. Bu nedenle, TTK.‟daki sistem  

Yeni TTK.‟da da benimsenmiştir
221

. 
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 Banka çeklerinin güvenilir bir çek türü olduğu ve yararları hakkında bkz: Nurkut İnan, Serpil 

Kıvanç, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Çeke İlişkin Kararları (1979-1982), Ticaret Hukuku ve 

Yargıtay Kararları Sempozyumu I, Ankara, BTHAE Yayını, 1984, s.142; Erol Ulusoy, “Keşide 

Çeki”, Prof.Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. II, Ankara, Turhan Kitabevi, 2010, s. 2218-2221. 
219

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1047; İnan/Kıvanç, a.g.m., s. 142-143; Reisoğlu, a.g.e., s. 146; Eriş, 

a.g.e., s. 36; Ulusoy, a.g.m., s. 2225, Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 292-293; N. 491. 
220

 Teoman, YTH I-6, s. 90-93; Teoman, Banka Çekleri, s. 279-282; Kendigelen, Çek, s. 398. Aynı 

yönde bkz: Pulaşlı, Kıymetli Evrak, s. 177. 
221

 Kendigelen, Yeni TTK.‟nın Tasarı aşamasında banka çekleri ile ilgili bir değişiklik ihtiyacının olup 

olmadığının tartışılmamasının önemli bir eksiklik olduğunu belirtmektedir (Abuzer Kendigelen, “ 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Çeke İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Batider, Eylül 2009, 

C. XXV, S. 3,  s. 65). 
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D- LEHTAR  

Kambiyo senetlerinden poliçe ve bononun “senet kime veya kimin emrine 

ödenecek ise onun ad ve soyadı”nı, yani lehtarın ad ve soyadını ihtiva etmesi gerekir. 

(TTK. m. 583/b. 6, 688/b. 5). Poliçe ve bonoda gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de 

lehtar olarak gösterilmesi mümkündür, dolayısıyla “ad ve soyadı”, ibaresi, “adı” 

olarak anlaşılmalıdır. Nitekim doktrindeki eleştiriler
222

 dikkate alınarak Yeni TTK. 

m. 671/I-b. f ve 776/I. b. e‟de “kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını” 

ibaresi tercih edilmiştir.  

Lehtarın adının senet metnine yazılması
223

 veya ad dışında ayrıca adresinin de 

gösterilmesi
224

 zorunlu değildir.  

Çek ise poliçe ve bonodan farklı olarak hamiline yazılı olarak da 

düzenlenebileceğinden, çekte lehtar gösterilmesi zorunlu değildir; kime veya kimin 

emrine ödeneceği belirtilmeyen çek hamiline yazılmış sayılır. 

1- Poliçe ve Bonoda Lehtar 

Poliçe ve bonoda lehtar olarak bir gerçek veya tüzel kişi gösterilebilir. Tüzel 

kişiliği bulunmayan adi ortaklığın lehtar olarak gösterilmesi ise mümkün değildir. 

Ancak, adi şirket ortaklarının her birinin adı yazılarak veya temsil yetkisini haiz 

ortağın adı yazılmak suretiyle adi şirketin lehtar olarak gösterilebilmesi 

mümkündür
225

. 

Ayrıca, poliçe ve bonoda şeklen geçerli bir lehtar adının bulunması yeterli 

olup, lehtar olarak gösterilen kişinin gerçekte mevcut olmaması, ehliyetsiz veya 

kısıtlı olması veya lehtarın adının sonradan değişmesi senedin geçerliliğini 

etkilemez
226

. 
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 İmregün, a.g.e., s. 114; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 455, 987; Celal Göle, “Kambiyo Senetlerinde 

Lehdarın Belirsizliği”, Batider, Haziran 1988, C. XIV, S. 3, s. 20-21.  
223

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 130, N. 202; İmregün, a.g.e., s. 49; Karayalçın, a.g.e., s. 108.  
224

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 462. 
225

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 460.  
226

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 130, N. 202; Murat Alışkan, “Teori ve Uygulamada Kambiyo 

Senetlerinde Lehtar Unsuru: Lehtar Unsurunun Hukuki Niteliği, Eksikliğinin Sonuçları, Lehtarın 

İşletme Adı Yazılarak Gösterilmesinin Sonuçları”, LHD, 2011, S. 97, s. 108-109; Öztan, Kıymetli 

Evrak, s. 462. Öztan, haklı olarak, senette lehtar olarak gösterilen kolektif şirketin ticaret sicilinde 

kaydının bulunmaması hâlinde senedin bono olarak geçerli olmayacağı yönündeki Yargıtay kararını 

eleştirmektedir (Öztan, Kıymetli Evrak, s. 462, dpn. 96). Lehtarın adının sonradan değişmesinin 
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 Poliçe ve bonoda lehtar olarak gösterilen gerçek veya tüzel kişinin adının 

eksiksiz ve hatasız bir biçimde senede yazılması icap eder. Bununla birlikte harf 

hataları veya eksiklikleri, lehtarın hüviyetinin tespitini zorlaştırmadığı takdirde 

önemli değildir
227

. Doktrinde lehtarın hüviyetini belirtmeye elverişli bir ad da lehtar 

unsuru açısından kabul edilmektedir
228

. Adın kısaltılarak veya sadece ilk harfinin, 

soyadın ise tam olarak yazıldığı durumlarda da, adın kısaltılarak yazılması lehtar 

adında şüpheye mahâl vermediği takdirde, lehtar unsurunun eksikliğinden söz 

edilemez
229

. Buna karşılık, lehtar gerçek kişinin sadece adının veya sadece soyadının 

yazılması ise yeterli değildir
230

.  

Gerçek kişilere ilişkin yukarıda yaptığımız açıklamalar, tüzel kişiler 

bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla, tüzel kişi adındaki harf hatası veya harf 

eksiklikleri, tüzel kişinin hüviyetini tespit etmeyi engellemedikleri sürece lehtar 

unsurunun geçerliliğini zedelemez
231

. 

Lehtar olarak bir gerçek kişinin gösterilmesi hâlinde, harf hataları veya harf 

eksiklikleri dışında bir sorunla genellikle karşılaşılmamaktadır. Buna karşılık, lehtar 

olarak bir tüzel kişinin gösterilmesi hâlinde harf hataları veya eksiklikleri dışında, 

tacir tüzel kişinin ticaret unvanının eksik yazılması (örneğin ticaret şirketlerinde 

şirket türünü belirten “anonim şirket”, “kollektif şirket” ibarelerinin yazılmaması 

veya çok uzun bir ticaret unvanının kısaltılarak yazılması) veya ticaret unvanı yerine 

firma veya işletme adının yazılması şeklinde lehtar unsurunu zedeleyebilecek 

durumlarla karşılaşılmaktadır. Burada ikili bir ayırım yapılarak, ticaret unvanının 

eksik yazılması ile (kısaltılarak yazma, kelime eksikliği) ticaret unvanı yerine firma 

veya işletme adının yazılmasını birbirinden ayırt etmek gerekmektedir. 

                                                                                                                                          
senedin geçerliliğini etkilemeyeceğine ilişkin bkz: Yargıtay 12. HD.‟nin 06.12.2001 tarih ve 

19778/20789 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 87).  
227

 Göle, Lehdarın Belirsizliği, s. 22; Alışkan, a.g.m., s. 104.  
228

 Karayalçın, a.g.e., s. 108; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 458; Celal Göle, Lehdarın Belirsizliği, s. 21-

22.  
229

 İmregün, a.g.e., s. 114; Alışkan, a.g.m., s. 104.  
230

 Göle, Lehdarın Belirsizliği,  s. 22; Alışkan, a.g.m., s. 107.  Ayrıca bkz: İmregün, a.g.e., s. 48.  
231

 Göle, Lehdarın Belirsizliği,  s. 22. Yazar, ayrıca, aynı görüşünü kelime eksiklikleri açısından da 

yinelemekte ve tüzel kişi adında sadece şirket türünü gösteren ibarenin (örneğin, anonim şirket, 

kollektif şirket vs.) yer almamasının, tüzel kişinin hüviyetinin kolaylıkla tespitine bir engel teşkil 

etmediği sürece mazur görülebileceğini belirtmektedir. 
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Yargıtay uygulamasında, unvanın eksik yazıldığı durumlarda senet arkasındaki 

ilk ciranta kaşesinde, takip talepnamesi ekindeki vekaletnamede unvanın tam olarak 

yazılı bulunması hâlinde unsur eksikliğinin sonradan giderildiği sonucuna 

varılmaktadır
232

. Yargıtay, aşağıdaki 14.03.2001 tarih ve 11-199/244 sayılı kararında, 

lehtar unsuru sakat olan bonoyu imzalayan kişinin daha sonradan senedin kambiyo 

senedi vasfında olmadığını iddia etmesini MK. m. 2 uyarınca hakkın kötüye 

kullanılması olarak nitelendirmiştir: 

“…Davacı lehdar hanesinde “Uyar Dershanesi” yazan bonoyu imzalamış, 

bilâhare senedin arkası “Uyar Eğ. Öğrt. Ltd. Şti.” kaşesi ile imzalanarak ciro 

edilmiştir… Davacı … dava konusu senedin, lehdarı bulunmadığından, kambiyo 

senedi vasfında olmadığını ileri sürmektedir… Kural olarak kambiyo senetlerinde 

lehdar hanesine hakikî veya hükmî şahsın belirli şekilde yazılması şarttır. Ne var ki, 

lehdarın eksik ifade edilmesi ve bunun sonradan belirli hâle dönüştürülmesi 

durumunda… kuralın tamamlanmış olduğunun kabulü gerekir. Dahası, bononun 

usulsüzlüğünü bilen ve imzalayan borçlunun daha sonra bu eksikliğe dayanması 

MK‟nın 2. maddesi ile bağdaşmaz. Öte yandan, bononun ciro şerhinde lehdarın tam 

hüviyeti belirlenmiş olmakla eksikliğin tamamlanmış olduğu da açıktır…”
233

 

Lehtar olarak bir firma veya işletme adının yazılması
234

, lehtar hanesinin boş 

bırakılması
235

 veya lehtar hanesine “hamiline”
236

 yazılması hâllerinde poliçe ve 

bono, kambiyo senedi vasfını yitirmektedir.  

                                                 
232

 Yargıtay HGK‟nın 13.03.1996 tarih ve 12-70/172 sayılı kararı: “…Takip konusu bononun lehdar 

hanesine … yazılmış ise de, (lehdarın bir) anonim şirket olduğu bononun arkasındaki kaşeden, 

vekâletname, takip talebi ve ticaret sicili yazısından anlaşılmaktadır. Lehtar şirketin unvanının noksan 

yazılmış olması senedin bono niteliğine etkili değildir…” (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 625). “(Ö) 

Ekmek Fabrikası” olarak gösterilen lehtarın limited şirket olduğunun senet arkasındaki kaşeden 

anlaşılmasına dair Yargıtay 12. HD.‟nin 25.09.1996 tarih ve 10086/11096 sayılı kararı için bkz: 

Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 634. Ayrıca bkz: Yargıtay HGK‟nın 08.10.2008 tarih ve 12-621/613 

sayılı kararı: “…HGK‟nın 14.03.2001 tarih ve 199/244 sayılı ilâmında açıklandığı üzere, kambiyo 

senetlerinde lehtar hanesine hakikî ve(ya) hükmî şahsın belirli şekilde yazılması şarttır. Ne var ki, 

lehtarın eksik ifade edilmesi ve bunun sonradan belirli hâle dönüştürülmesi durumunda yukarıda 

açıklanan kuralın tamamlanmış olduğunun kabulü gerekir. Somut olayda takip konusu ciro şerhinde 

lehtarın tam hüviyeti belirlenmiş olmakla eksiklik de tamamlanmıştır…” (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., 

s. 630).  
233

 Yargıtay HGK‟nın 14.03.2001 tarih ve 11-199/244 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

642). Aynı yönde Yargıtay 11. HD.‟nin 11.09.2000 tarih ve 6542/5669 sayılı kararı için bkz: 

Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 643.  
234

 Göle, Lehdarın Belirsizliği, s. 22-23; Alışkan, a.g.m., s. 107; s. 109-110; Yargıtay 12. HD.‟nin 

19.04.1976 tarih ve 2578/4404 sayılı kararı: “…TK‟nın 688/5. maddesine göre senet metninde kime 
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Poliçe ve bonoda, lehtarın adı ile birlikte “veya hamiline” ibaresine de yer 

verilmesi, senedin emre yazılı olmasını engellemez
237

. Bu nedenle, bir lehtar adı 

gösterildiği müddetçe, ayrıca hamiline kaydı konulması, poliçe ve bononun 

geçerliliğini ve emre yazılı vasfını etkilemez. Ayrıca poliçe ve bono, kanunen emre 

yazılı senetler olduklarından, bir lehtar gösterildikten sonra senede ayrıca “emrine” 

kaydının konulmasına gerek yoktur. 

2- Çekte Lehtar  

Poliçe ve bononun aksine, çekte lehtar, unsurlar arasında sayılmamıştır (TTK. 

m. 692). Çekte lehtarın unsurlar arasında gösterilmemesinin sebebi, çekin, poliçe ve 

bonodan farklı olarak hamiline yazılı olarak da düzenlenebilmesidir (TTK. m. 697). 

Gerçekten de, çekte lehtar adının gösterilmesi ihtiyari olup, lehtarı 

gösterilmemiş olan çek hamiline yazılı sayılacaktır.  

a- Lehtar Adının Eksik Yazılması 

Çekte lehtarın gösterilmesi ihtiyari olmakla birlikte, lehtar belirtilmek 

isteniyorsa lehtarın adının bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade edecek biçimde 

gösterilmesi gerekmektedir
238

. Çekte lehtarın adının eksik ifade edilmesi ve sonradan 

belirli hâle dönüştürülmesi durumunda (ilk ciranta kaşesinde unvanın tam olarak 

yazılı bulunması, vs.) eksikliğin giderildiği kabul edilmelidir
239

. 

                                                                                                                                          
veya kimin emrine ödenecekse onun ad ve soyadının yazılması gerekir. Tüzel kişiliği olmayan ve bu 

nedenle hak sahibi olabilmesine ve borç altına girebilmesine olanak bulunmayan bir firma lehine 

düzenlenmiş senet bono sayılamaz…” (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 632). Lehtar olarak bir firma 

adının yazılması durumunda senedin geçerliliğini kaybettiği, bununla birlikte senette hem bir firma 

adının hem de firma sahibi gerçek kişinin ad ve soyadı gösterilmiş ise senedin geçerli sayılacağı 

yönünde bkz: Talih Uyar, “İcra Hukukunda Bono‟nun (Emre Muharrer Senet‟in Geçerlilik Koşulları”, 

TBBD, Ocak-Şubat 2008, Y. 20, S. 74, s. 305; Alışkan, a.g.m., s. 116.   
235

 Yargıtay 12. HD.‟nin 12.10.1989 tarih ve 2698/12168 sayılı kararı: “…Takip dayanağı senetlerde 

lehdar hanesi boş olup, bu hâliyle, TK‟nın 688. maddesinde yazılı kambiyo senedi olmadığı, süresinde 

vaki itiraz ve şikâyet üzerine mercie intikal eden işlerde bu hususun re‟sen nazara alınarak…” 

(Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 633). Ayrıca bkz: Yargıtay 19. HD.‟nin 02.11.2000 tarih ve 

4679/7362 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 636).   
236

 Yargıtay 12. HD.‟nin 01.03.2005 tarih ve 958/3933 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

638). Ayrıca bkz: Uyar, TBBD, s. 306.  
237

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 462; Karayalçın, a.g.e., s. 108; Alışkan, a.g.m., s. 109.  
238

 Göle, Lehdarın Belirsizliği, s. 24-25.  
239

 Yargıtay HGK‟nın 12.03.2008 tarih ve 12-240/236 sayılı kararı. Ayrıca bkz: Yargıtay 12. HD.‟nin 

29.11.1994 tarih ve 14154/15181 sayılı kararı: “…Takip dayanağı çekin lehdarı Cihan Pazarlama 

A.Ş. olarak yazılı olup, çek arkasındaki ilk ciranta kaşesinde ise Cihan Dayanıklı Tüketim Malları 

Pazarlama A.Ş. unvanının yazılı bulunduğu görülmüştür. Ticaret sicilinde Cihan Pazarlama A.Ş. adı 
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b- Lehtar Adı Olarak Bir Gerçek veya Tüzel KiĢiyi Ġfade Etmeyen Bir 

Adın (Özellikle Bir ĠĢletme veya Firma Adının) Yazılması 

(1) Doktrin ve Yargıtay’ın GörüĢü 

 Poliçe ve bonoda lehtar olarak bir firma veya işletme adının yazılması hâlinde 

senedin kambiyo senedi vasfını yitirdiği tartışmasız iken, çekte, bir firma veya 

işletme adının lehtar olarak gösterildiği durumlarda çeki hamiline yazılı sayma 

yönünde bir görüş de mevcuttur. Nitekim, Yargıtay
240

 ve doktrinde çoğunluk
241

 

tarafından benimsenen bu görüşe göre, çek, poliçe ve bonodan farklı olarak hamiline 

yazılı olarak da düzenlenebileceğinden, bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmeyen bir 

adın lehtar olarak gösterilmesi hâlinde senedi hamiline yazılı kabul etmek 

mümkündür. 

Lehtarın bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmemesi hâli, genellikle ticaret 

unvanı yerine firma veya işletme adının yazılması suretiyle gerçekleşmektedir.  

Ticaret unvanı yerine firma veya işletme adının yazılmasının çeki geçersiz 

kılmayacağı, çek, poliçe ve bonodan farklı olarak hamiline yazılı da 

düzenlenebileceğinden çekte lehtar göstermenin ihtiyari olduğu ve bu nedenle, bir 

gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmeyen bir adın lehtar olarak yazılması hâlinde çekin 

hamiline yazılı sayılmasının mümkün olduğu savunulmaktadır
242

.  

Buna karşılık, Teoman ve Kendigelen‟e göre, lehtar olarak bir gerçek veya 

tüzel kişiyi ifade etmeyen bir adın yazılı olması hâlinde çekin hamiline yazılmış 

                                                                                                                                          
altında tescilli başka bir şirket bulunduğu iddia ve ispat edilemediğine göre, çekin lehdarı hanesinde 

yazılı (Cihan Pazarlama A.Ş.) ibaresinin unvanın kısaltılmış şekli olduğunun kabulü gerekir…” (Eriş, 

a.g.e., s. 50).  
240

 Yargıtay 11. HD.‟nin 07.02.1989 tarih ve 88-3732/599 sayılı kararı: “…TK‟nın 697/son fıkrasına 

göre, kimin lehine keşide edildiği gösterilmemiş olan bir çek hamiline yazılı çek hükmündedir. Bu 

hüküm hem lehdar hanesi boş bırakılan veya çizilen çekleri, hem de lahdar hanesinde yazılı ibarenin 

gerçek veya tüzel bir kişiyi ifade etmediği çekleri kapsar… Dava konusu çekte lehdar olarak 

gösterilen „(B) Giyim Sanayi‟ ibaresinin gerçek veya tüzel bir kişinin adı veya unvanı niteliğinde 

olmaması…çekin emre değil hamiline yazılmasını gerektirip…çek niteliğini ortadan kaldırmaz…” 

(Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 665). Ayrıca bkz: Yargıtay 12. HD.‟nin 23.12.1994 tarih ve 

16394/16690 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 50); Yargıtay 12. HD.‟nin 17.01.2002 tarih ve 21905/546 

sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 138); Yargıtay 12. HD.‟nin 19.01.1995 tarih ve 125/315 sayılı kararı (Eriş, 

a.g.e., s. 51).  
241

 Reisoğlu, a.g.e., s. 68; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1069-1070; Tekil, a.g.e., s. 185; Eriş, a.g.e., s. 

135; Pulaşlı, Kıymetli Evrak, s. 209; Alışkan, a.g.m., s. 121-122. 
242

 Göle, Lehtarın Belirsizliği,  s. 25-26. 
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sayılması mümkün değildir, bu durumda çekin geçersizdir
243

. Yazarlara göre, TTK. 

m. 692‟de çekin zorunlu unsurları arasında lehtarın gösterilmemesinin sebebi, çekin 

poliçe ve bononun aksine hamiline yazılı olarak da düzenlenebileceğini 

göstermektir
244

. Nitekim, TTK. m. 697‟de çekin hamiline yazılı olarak da 

düzenlenebileceği belirtilmiş ve aynı maddenin 2. fıkrasında, çekin hamiline 

yazılmasının şekli düzenlenmiştir. Buna göre, çek, lehtar kısmına “hamiline” 

yazılarak, lehtar adı yazılıp bunun yanına “veya hamiline” ya da buna benzer bir 

ibarenin eklenmesiyle ve son olarak da lehtar hanesi boş bırakılmak suretiyle 

hamiline yazılı olarak düzenlenebilir. 

Devir şekli açısından, nama veye emre yazılı bir çek düzenlemek isteyen 

keşidecinin senette geçerli bir lehtar adı göstermesi gerekmektedir. Keşideci, 

hamiline yazılı bir çek düzenlemek istiyorsa, TTK. m. 697‟deki üç yoldan birine 

başvurmalıdır. Sonuç olarak, senedin devir şekli açısından keşidecinin iradesi esas 

alınmaktadır
245

.  

 Kendigelen, çekin hamiline yazılmasında esas olanın keşidecinin iradesi 

olduğunu vurguladıktan sonra, lehtar kısmına bir kişi ismi yazmaya çalışan, ancak 

bunu usulüne uygun şekilde yerine getiremeyen (ticaret unvanı yerine işletme adının 

yazılması veya ticaret unvanının doğru gösterilmemesi gibi) kişinin iradesinin, hiçbir 

şekilde hamiline yazılı bir çek keşide etmek olmadığını belirtmiş; burada tahvil 

hükümlerinden yararlanarak senedin hamiline yazılı sayılmasının mümkün 

olmadığını; çünkü, keşidecinin, emre yazılı bir çek düzenlemek yerine çok daha hızlı 

ve rahat tedavül kabiliyetini haiz olmakla kendisi için daha ağır sorumluluk getirecek 

hamiline yazılı çek keşide etmeyi kabul edeceği faraziyesinin benimsenemeyeceğini 

söylemiştir
246

.   

                                                 
243

 Teoman, YaĢayan Ticaret Hukuku, C. I: Hukuki Mütalalar, Kitap 2: 1986-1988, İstanbul, 

Kazancı Kitap Ticaret A.Ş., 1993, s. 74-78.  Mütalâaya konu olan olayda, çekte lehtar olarak “(B) 

Giyim Sanayii” gösterilmiştir. Yazar, kanaatimizce de haklı olarak, çekin emre yazılı olarak 

düzenlenebilmesi için lehtar olarak şeklen geçerli bir ismin gösterilmesi gerektiğini, bu bakımdan 

ancak bir işletme adı olabilecek “(B) Giyim Sanayii”nin lehtar olarak gösterilmesinin çeki geçersiz 

kılacağını belirtmiştir (Teoman, YTH I-2, s. 77). 
244

 Teoman, YTH: I-2, s. 82; Kendigelen, Çek, s. 163.  
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 Kendigelen, Çek, s. 163.  
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 Kendigelen, Çek, s. 163.  
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Öztan, lehtarın bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmeyecek şekilde 

gösterilmesi hâlinde senedin hamiline yazılı sayılması görüşüne katılmakla birlikte, 

nama yazılı, yani “menfi emre kaydı” içeren senetlerde geçerli bir lehtar adı 

bulunmaması durumunda bu senetleri yine de hamiline saymanın isabetli olmadığını 

belirtmektedir. Öztan, keşidecinin emre yazılı olmasını dahi istemediği, bu nedenle 

“menfi emre kaydı” koyduğu bir senedi, tedavül sürati ve emniyeti açısından nama 

yazılı senetten tamamen farklı olan hamiline yazılı senede dönüştürmeyi keşidecinin 

iradesini hiçe saymak olarak nitelendirmekte ve tahvil hükümlerinin uygulanabilmesi 

için ilgililerin tahvil olunacak şekli kabul ettiklerinin açıkça anlaşılması gerektiğini 

belirtmektedir
247

.  

(2) GörüĢümüz 

Kanaatimizce, çekte lehtarın zorunlu unsurlar arasında sayılmamasının tek 

sebebi, çekin poliçe ve bonodan farklı olarak hamiline yazılı olarak 

düzenlenebilmesidir. Çekin hamiline yazılı olarak düzenlenme şekli TTK. m. 697‟de 

açıkça gösterilmiştir. Çek, emre veya nama yazılı düzenlenmek isteniyor ise, mutlaka 

lehtar adının senette bulunması gerekir. Bu noktada poliçe ve bonodan ayrılmayı 

gerektiren bir durum söz konusu olmayıp, lehtar adının bir gerçek veya tüzel kişiyi 

ifade edecek biçimde yazılması gerekir. Tüzel kişi adının (özellikle ticaret 

şirketlerinde ticaret unvanının) eksik yazılması hâlinde, eksikliğin ciro şerhindeki 

unvan ile tamamlanması ve işlemin ayakta tutulması görüşüne katılmaktayız. Buna 

karşılık, bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmeyen bir firma veya işletme adının 

lehtar olarak gösterilmesi durumunda çeki hamiline yazılı saymak, kanaatimizce 

yorum kurallarını zorlayan ve sıkı şekilcilik ile güdülen amacı zedeleyen bir 

yaklaşım olacaktır.  

Gerçekten de, emre veya nama yazılı bir çek düzenlemeye çalışan ancak bunu 

usulünce yerine getiremeyen keşidecinin iradesi hiçbir şekilde hamiline yazılı bir 

senet düzenlemek yönünde değildir.  

Ayrıca, ÇekK. m. 2/6 uyarınca tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek 

çek defterleri ile hamiline düzenlenecek çekler, açıkça ayırt edilebilecek biçimde 
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 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1070. 
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bastırılacaktır. Buna ek olarak, hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere 

ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesaplarının açılması, hamiline düzenlenecek 

çeklerde, hamiline çek defterleri yapraklarının kullanılması ve çek yapraklarının 

üzerinde “hamiline” ibaresinin matbu olarak yer alması düzenlenmiştir. Anılan 

hükme aykırılık çekin geçerliliğini etkilemez (ÇekK. m. 2/9). Ancak, hamiline çek 

defteri yaprağı kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi hakkında bu aykırılığı 

içeren her bir çekle ilgili olarak, bir yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür (ÇekK. m. 

7/9).  

Bir çekin hamiline yazılı sayılması için açıkça “hamiline” kaydı taşıması 

gerekmemekte, bir kimse lehine keşide edilmekle birlikte “hamiline” ibaresini veya 

buna benzer diğer bir ibareyi içeren yahut kimin lehine keşide edildiği belirtilmeyen 

bir çek de hamiline yazılı kabul edilmektedir (TTK. m. 697/II ve III). Bu sebeple, 

anılan hükümlerin, özellikle hükme aykırılık hâlinde cezai yaptırımların uygulanması 

bakımından uygulamada tereddütlere neden olacağı şüphesizdir
248

. Özellikle, 

Yargıtay‟ın çekte lehtarın bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmeyecek şekilde 

gösterilmesi hâlinde çeki hamiline yazılı saydığı göz önüne alındığında, bu durum,  

hamiline yazılı çekler için öngörülen ÇekK. hükümlerine (hamiline yazılı çeklerin 

matbu olması, matbu çek yapraklarının kullanılması) aykırılık teşkil edecektir. 

Ayrıca, bu tür çeklerde de hamiline çek düzenlerken hamiline yazılı çek yaprağı 

kullanmayan kişi hakkındaki cezai yaptırımın uygulanıp uygulanmayacağı tartışma 

yaratacak niteliktedir
249

. 

Ayrıca, senedin devir şeklinin değişmesi sonucunu taşıyan bu yorum, TTK. m. 

562 hükmüne de aykırı olacaktır. Zira, TTK. m. 562/I‟de nama veya emre yazılı 

senedin, kendisine hak verdiği ve borç yüklediği bütün kimselerin muvafakati ile  

                                                 
248

 Kendigelen, “Çek Kanunu Tasarısı Taslağının Hukukî Açıdan Değerlendirilmesi”, HPD, Eylül 

2006, s. 180, Çek, s. 430, dpn. 31. 
249

 N. Füsun Nomer Ertan, “Çek Kanunu Tasarısı Taslağında Tacir Çeki ve Matbu Hamiline Çek”, 

LHD, Temmuz 2009, S. 79, s. 2048. Yazar, çekin keşidecinin iradesi dışında hamiline yazılı hâle 

geldiği bu durumda ÇekK. hükümlerinin dolanılmasının mümkün olduğunu belirttikten sonra, 

keşidecinin bu hâlde cezai sorumluluğuna gidilip gidilemeyeceğinin doktrinde ve uygulamada 

tartışma yaratacağını ifade etmektedir. Yazara göre, ceza hükümlerinin lehe yorumlanması prensibi 

uyarınca bu durumda keşideci hakkında ceza hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. ÇekK.‟da 

öngörülen hamiline yazılı çeke ilişkin hükümlerin eleştirisi hakkında ayrıca bkz: Mehmet Helvacı, 

“Çek Kanunu Tasarısı‟nın Genel Olarak Değerlendirilmesi”, Batider, Aralık 2009, Prof. Dr. Reha 

Poroy’un Anısına Armağan, C. XXV, S. 4, s. 243, 249, 250.  
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hamiline yazılı senede dönüştürüleceği ve bu muvafakatin senet üzerine yazılı olması 

öngörülmüştür. Bu nedenle, anılan hükümden de anlaşılacağı üzere, kanun koyucu 

nama veya emre yazılı senedin hamiline yazılı hâle dönüştürülmesine özel bir önem 

atfetmiştir. Dolayısıyla, nama veya emre yazılı düzenlenmek istenen çekin, yorum 

yolu ile hamiline sayılmasının mümkün olmadığı görüşündeyiz.  

3- Birden Fazla Lehtar Gösterilmesi  

Kambiyo senetlerinde lehtar olarak birden çok kişinin gösterilmesi 

mümkündür.  

Yargıtay, 14.09.1973 tarih ve 3304/3341 sayılı kararında
250

 senet metninde 

teselsüle ilişkin bir kayıt bulunmadığından, lehtarların müşterek alacaklı durumunda 

olacaklarına ve lehtarların her birinin hissesi oranında talep hakkına sahip olacağına 

hükmetmiştir
251

. 

Öztan ise, senedin birden fazla kimseye, her biri hissesi oranında hak sahibi 

olacak şekilde tek bir ciro ile devrinin mümkün olmadığını, kanun koyucunun kısmi 

cironun batıl olmasını öngörerek her bir lehtarın kendi hissesi oranında borçludan 

talepte bulunmasını engellediğini belirterek Yargıtay‟ın yukarıdaki kararını 

eleştirmektedir
252

.  

Belirtmek gerekir ki, kısmi ciro batıl olduğundan, müşterek alacaklı durumda 

olan lehtarların, senedi müşterek imzaları ile ve birlikte ciro etmeleri gerekir. Bu 

durumda, lehtarlar, hamile karşı müteselsilen sorumlu olurlar
253

. Keza, muhatap da 

müteselsil alacaklılardan birine yapılan ödeme ile borçtan kurtulur.  

Birden çok lehtarın, senette belirtilerek, müteselsil alacaklı olarak gösterilmesi 

de mümkündür. Bu hâlde, müteselsil alacaklı sıfatını haiz lehtarlardan her biri, 
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 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 130, dpn. 34; Öztan, “Ticarî Senetlerde Birden Fazla Lehtar 

Gösterilmesi”, Batider, 1978, C. IX, S. 4, s. 1020, dpn. 3. 
251

 Aynı yönde bkz: İmregün, a.g.e., s. 48; Karayalçın, a.g.e., s. 109. 
252

 Öztan, Birden Fazla Lehtar,  s. 1020.  Ancak yazar, daha sonra Yargıtay‟ın kararındaki esası 

benimseyerek, senet metninde teselsüle ilişkin bir kayıt bulunması hâlinde müteselsil alacaklılık 

durumunun ortaya çıkacağını ileri sürmüştür. Birden fazla lehtarın iştirak hâlinde alacaklı olarak 

gösterilmesi hakkındaki açıklama için ayrıca bkz: Öztan, Birden Fazla Lehtar, s. 1021.  
253

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 460-461, Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 130, dpn. 34; İmregün, a.g.e., s. 48. 

İmregün, birden çok lehtarın, poliçeden doğan haklar bakımından müşterek alacaklı, sorumluluk 

açısından ise müteselsil sorumlu olduğunu belirtmektedir.  
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diğerlerinden bağımsız olarak, senet bedelini talep edebilir, senedi ciro ve teslim 

yoluyla devredebilir
254

. 

Senette birden fazla lehtar gösterilmesi ile ilgili incelenmesi gereken diğer 

husus ise, birden fazla kimsenin alternatif olarak (örneğin “A‟ya veya B‟ye ödeyiniz” 

şeklinde) lehtar gösterilmesidir. Birden fazla lehtarın alternatifli olarak gösterilip 

gösterilemeyeceği doktrinde tartışmalıdır.  

Alternatif lehtar göstermenin mümkün olmadığı görüşünde olanlara göre, 

kıymetli evrak hukukundaki hak ve senet birlikteliği ilkesi, senet kime aitse onun hak 

talep edebileceğini ifade eder ve lehtarın alternatifli olarak gösterilmesi, hamilin 

tespitini imkansız kılar
255

. 

Öztan‟ın da katıldığı karşı görüşe göre ise, birden fazla lehtarın senette 

alternatifli olarak gösterilmesi mümkündür. Bu durumda, senedi elinde bulunduran 

lehtar, senette yazılı hakkı tek başına diğerinden bağımsız olarak kullanabilecektir
256

. 

Lehtarın alternatifli olarak gösterildiği bir diğer durum ise, lehtarın “A‟ya, o 

olmazsa B‟ye ödeyiniz” şeklinde gösterilmesidir. Lehtarın bu tarzda gösterildiği 

senet, örnekte B‟nin hakkı şarta bağlanmış olduğundan, kambiyo senedi vasfını 

yitirir
257

. 

4- KeĢidecinin Kendi Emrine Poliçe ve Çek KeĢide Etmesi 

Poliçe, keşidecinin emrine de çekilebilir, diğer bir ifadeyle keşidecinin 

kendisini lehtar olarak göstermesi de mümkündür. Keşidecinin kendi emrine çektiği 

bir poliçe, ciro ve teslim veya kabul edildikten sonra önem kazanır
258

. Keşideci, 

poliçeyi kabul ettirdikten sonra, ciro edebilir. Bu durumda, kendisine hem ciranta 
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 İmregün, a.g.e., s. 49. 
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 Öztan, Birden Fazla Lehtar,  s. 1022. 
256

 Öztan, Birden Fazla Lehtar, s. 1023-1024. Yazar, alternatif şekilde gösterilen iki kişi müşterek 

malik iseler ve maliklerden biri diğerinin senedin tek malikiymiş gibi hareket etmesine izin vermişse 

zaten bir sorunla karşılaşılmayacağını, diğer hâllerde ise senedi elinde bulunduran lehtarın senet 

üzerinde tek başına tasarruf edebileceğini ifade etmektedir.  
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 Öztan, Birden Fazla Lehtar, s. 1024; İmregün, a.g.e., s. 49. 
258

 Karayalçın, a.g.e., s. 108, İmregün, a.g.e., s. 48. 
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hem de keşideci hakkındaki hükümler uygulanır
259

. Keşideci, lehtar sıfatıyla da 

poliçe alacaklısına karşı sorumlu olur.  

TTK. m. 690‟da TTK. m. 585‟e yollama yapılmadığından, poliçenin aksine 

bonoda düzenleyenin kendi emrine bono düzenlemesi mümkün değildir. Diğer bir 

söyleyişle, bononun asıl borçlusu olan düzenleyenin bonoda kendisini lehtar olarak 

göstermesi, borçlu ve alacaklı sıfatlarının birleşmesine neden olacağından mümkün 

değildir. Nitekim, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 12.12.2006 tarih ve 20729/23555 

sayılı kararında, düzenleyenin kendini lehtar olarak göstererek bono 

düzenleyemeyeceğine karar vermiştir: 

“…Ancak TK‟nın 690. maddesi aynı Yasanın 585. maddesine yollama 

yapmadığından anılan madde bonolar için uygulanmaz. Bir kimse poliçelerde 

olduğu gibi kendi emrine bono tanzim edemez. Bir başka anlatımla bonoyu tanzim 

eden, kendisini lehtar göstererek bono düzenleyemez. Zira, poliçedeki keşideci ile 

bonodaki keşideci aynı konumda olmayıp; poliçede kabul eden muhatap, bonodaki 

keşideci durumundadır. Eğer böyle bir şeyi mutlaka istiyorsa, bu hususu poliçe 

düzenlemek sureti ile gerçekleştirebilir. Bu durumda, takip dayanağı belge, bono 

niteliğinde olmadığından, alacaklının anılan senede dayanarak takip yapması 

mümkün değildir…”
260

 

Senette lehtar ismi gösterilmemekle birlikte, keşideci ilk ciranta olarak 

gözükmekteyse ve poliçe içeriğinden anlaşılabiliyorsa, keşidecinin kendi emrine 

poliçe düzenlediği kabul edilerek senedi geçerli saymak mümkündür
261

. Ancak, 

keşidecinin cirosundan yola çıkarak poliçeyi kendi emrine düzenlediğinin kabulü 

için, ciro zincirinde keşidecinin cirosundan önce bir boşluk bulunmamalıdır, yani ilk 

ciro keşideci tarafından yapılmış olmalıdır
262

.  

Ayrıca, poliçe ve çekte, muhatabın lehtar olarak gösterilmesi de mümkündür.  
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 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 130, N. 203. 
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 Yargıtay 12. HD.‟nin 12.12.2006 tarih ve 20729/23555 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., 

s. 501). Yargıtay 12. HD.‟nin aynı yöndeki 14.01.2008 tarih ve 2007-22223/3 sayılı kararı için ayrıca 

bkz: Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 501.  
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 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 461. 
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 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 461. 
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Yukarıda “muhatap” unsurunu açıklarken belirttiğimiz üzere, keşidecinin kendi 

üzerine poliçe çekmesi, yani keşidecinin kendisini muhatap olarak göstermesi de 

mümkündür
263

. Bu tür bir poliçede, keşideci, ayrıca kendisini lehtar olarak da 

göstermiş olabilir. Kısacası, keşideci, muhatap ve lehtar aynı kişi olabilir
264

. 

 

E- KEġĠDE (DÜZENLEME) TARĠHĠ 

Kambiyo senetlerinde bulunması gereken bir diğer unsur, keşide (düzenleme) 

tarihidir. Keşide (düzenleme) tarihi, poliçe ve bonoda vade, çekte ise ibraz süresi 

açısından büyük önem taşır. 

Gerçekten de, keşide (düzenleme) tarihinden belirli bir süre vadeli poliçe ve 

bonoda vade, senette gösterilen keşide (düzenleme) tarihinden itibaren işlemeye 

başlar. Diğer yandan, görüldüğünde veya görüldüğünden itibaren belirli süreli vadeli 

poliçe ve bonoların da keşide (düzenleme) tarihinden itibaren bir yıl içinde ibrazı 

gerekir
265

. 

Çekte ise keşide tarihi, on gün, bir ay, üç aylık ibraz sürelerinin hesaplanması 

bakımından önemlidir (TTK. m. 708/I). İbraz sürelerinin hesaplanmasında keşide 

tarihinin de dikkate alınıp alınmayacağı, diğer bir ifade ile ibraz sürelerinin keşide 

tarihinden mi yoksa keşide tarihini izleyen günden mi başlanarak hesaplanacağı 

konusunda doktrinde görüş birliği yoktur. TTK. m. 708/IV‟te ibraz sürelerinin “çekte 

keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren işleyeceği”, TTK. m. 729‟da ise çeke 

ilişkin sürelerin hesabında bunların başladığı günün sayılmayacağı hükme 

bağlanmıştır. Doktrinde çoğunluk, çekte ibraz sürelerinin hesaplanmasında keşide 

gününün dikkate alınmayacağı, sürelerin keşide gününü izleyen günden itibaren 

işlemeye başlayacağı görüşündedir
266

. Buna karşılık Teoman ve onu takiben bazı 

                                                 
263

 Bkz: İkinci Bölüm, II, C, 4.  
264

 Kınacıoğlu, a.g.e., s. 109; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 461. 
265

 Mehmet Bahtiyar, “Yargıtay Kararları Işığında Kambiyo Senetlerinde Keşide Tarihi ve 

İmkânsızlığı”, Batider, Haziran 1999, C. XX, S. 1, s. 44. Yazar, vade ve ibraz sürelerinin keşide 

tarihinden başlaması nedeniyle, ciro süresi, vadeden önce ödeme, protesto süreleri, başvuru hakkının 

düşmesi, zamanaşımı, faiz gibi hususlarda da keşide tarihinin dolaylı olarak etkisinin bulunduğuna 

dikkat çekmektedir.  
266

 Ömer Teoman,  “Çekte İbraz Sürelerinin Hesaplanmasında Keşide Gününün Önemi”, Otuz Yıl 

Ticaret Hukuku -Tüm Makalelerim-, Cilt II, 1982-2000, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2001, s. 313‟de 

anılan yazarlar, Muharrem Gençtürk, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Çekte İbraz Süreleri Ne 
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yazarlarca kanaatimizce de haklı olarak TTK. m. 708/IV hükmünün TTK. m. 729 

karşısında özel hüküm niteliğinde olduğu, bu nedenle ibraz sürelerinin çekte keşide 

tarihi olarak gösterilen günden itibaren işlemeye başlayacağı savunulmuştur
267

. İbraz 

sürelerine ilişkin Yeni TTK. m. 796/III‟de ise ilk görüşe itibar edilerek tartışma 

sonlandırılmaya çalışılmış ve sürelerin, çekte yazılı olan keşide tarihininin ertesi 

günü başlayacağı hükme bağlanmıştır
268

.  

Keşide (düzenleme) tarihi, vade ve ibraz süreleri bakımından olduğu kadar 

keşidecinin (düzenleyenin) ehliyeti veya temsilcinin temsil yetkisinin belirlenmesi, 

keşidecinin (düzenleyenin), hamilin veya muhatabın iflâsı konularında da büyük 

önemi haizdir. Keşidecinin (düzenleyenin) ehliyeti veya temsilcinin temsil yetkisinin 

varlığı hususlarında senedin üzerinde yazan tarih değil, senedin tedavüle çıkarıldığı 

tarih esas alınacaktır. Ayrıca, kural olarak senet üzerinde yazılı olan tarih, senedin 

gerçek keşide (düzenleme) tarihi olarak kabul edilir. Aksi HUMK m. 290 ve 

devamındaki maddeler uyarınca ispat edilene kadar, senet üzerinde keşide 

(düzenleme) tarihi olarak gösterilen tarih, gerçek keşide (düzenleme) tarihi olarak 

kabul edilecektir
269

. 

Bu nedenle, aksi iddia ve ispat edilmedikçe, keşidecinin (düzenleyenin) 

ehliyeti veya temsilcinin temsil yetkisinin varlığının tespitinde senet üzerinde yazılı 

olan keşide (düzenleme) tarihi esas alınacaktır.  

1- KeĢide (Düzenleme) Tarihinin Açık ve Belirli Olması 

Keşide (düzenleme) tarihinin “açık” ve “belirli” olması, diğer bir deyişle gün, 

ay ve yıl olarak ifade edilmesi gerekir
270

. Tarih, rakam veya yazıyla gösterilebilir; 

ancak, tarihin yalnız yıl veya yalnız gün ve ay olarak gösterilmesi bu unsur açısından 

                                                                                                                                          
Zaman Başlar?”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Birinci Cilt, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, 

s. 635, dpn. 2‟de yer alan yazarlar.  
267

 TTK. m. 708/IV‟ün TTK. m. 729 karşısındaki özel hüküm niteliği ve diğer gerekçeler için bkz: 

Teoman, KeĢide Günü, s. 314-317; Kendigelen, Çek, s. 217-218. Ayrıca bkz. Gençtürk, a.g.m., s. 

635-636; Ramazan Durgut, Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz ZenginleĢme, İstanbul, Vedat 

Kitapçılık, 2005, s. 55.  
268

 Yeni TTK. m. 796/IV‟ün eleştirisi için bkz. Kendigelen, Çek, s. 218-219; Kendigelen, TTK. 

Tasarısı, s. 54-56; Gençtürk, a.g.m., s. 638-640.  
269

 Kendigelen, Çek, s. 85, dpn. 144. 
270

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 467. 
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yeterli değildir. Yıl bölümünün ise hangi yıl olduğu belirli olmak kaydıyla 

kısaltılarak yazılması mümkündür
271

.  

Ayrıca,  tarihin, gün, ay, ve yıl olarak belirtilmesi gerekmekteyse de açıkça 

belli olmak kaydıyla gün ve ay hanelerinin ters olarak yazılması (örneğin 21.01.2011 

yerine 01.21.2011 yazılması) da geçerlidir
272

.   

“Ramazan Bayramı”, “Kurban Bayramı” olarak gösterilen keşide (düzenleme) 

tarihi ise belirli bir tarihe işaret etmediğinden geçerli kabul edilemez
273

. Buna 

karşılık, “Ramazan Bayramı‟nın birinci günü, 2011” şeklinde ifade edilen tarih 

kanaatimizce de geçerli bir keşide (düzenleme) tarihidir
274

. 

Keşide (düzenleme) tarihinin senedin belirli bir yerine yazılması 

gerekmemektedir; senet üzerinde bulunmak kaydıyla, keşide (düzenleme) tarihi, 

senedin herhangi bir yerine yazılabilir. Ancak, her halükârda keşide (düzenleme) 

tarihinin senette yazılı bulunması zorunludur. Nitekim, Yargıtay, senet dışında harç 

pulları
275

 veya senet koçanı
276

 üzerine atılan tarihleri keşide (düzenleme) tarihi olarak 

kabul etmemektedir. Keşide (düzenleme) tarihinin mutlaka el ile yazılması mecburi 

olmayıp, kaşe ile atılması da mümkündür
277

.  

                                                 
271

 Kınacıoğlu, ġekil ġartları, s. 19; Bahtiyar, KeĢide Tarihi, s. 47. Aksi yönde bkz: İmregün, a.g.e., 

s. 50-51. Yargıtay ise yıl hanesi kısaltılarak yazılmış 20/9/9 tarihini geçerli kabul etmemiştir (Yargıtay 

12. HD.‟nin 20.01.1998 tarih ve 14645/223 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 71). Yargıtay bir diğer 

kararında ise 1.5.00 tarihini geçerli kabul etmiştir (Yargıtay 12. HD.‟nin 29.04.2002 tarih ve 

7530/8884 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 91-92).  
272

 Yargıtay 10. CD.‟nin 30.09.1996 tarih ve 10134/10143 sayılı kararı. Yargıtay bu kararında, “…ay 

ve gün yerlerinin keşide yerinde ters olarak yazıldığının aşikar bulunduğu hâllerde çekte keşide tarihi 

yoktur demenin aşırı şekilcilik sayılacağı ve yasal hamil yönünden hak kaybına, keşideci yönünden ise 

aleyhe sonuç doğuracağı” cihetiyle 09.18.1994 tarihini geçerli kabul etmiştir (Moroğlu/Kendigelen, 

a.g.e., s. 652). Bahtiyar ise, ay hanesinin 12‟den aşağı olduğu hâllerde, gün ve ay hanelerinin ters 

yazılmasının protesto, bankaya ibraz, tahsil cirosu veya ödeme açısından sorun doğurabileceğini ifade 

etmekte ve keşidecinin paraf ile üçüncü kişi senede imza koymadan düzeltme yapmasını önermektedir 

(Bahtiyar, KeĢide Tarihi, s. 46, dpn. 23). Açıkça belli olmak kaydıyla gün ve ay yerlerinin ters olarak 

yazılabileceği hakkında bkz: Talih Uyar, “İcra Hukukunda Çek‟in Geçerlilik Koşulları”, LHD, Kasım 

2007, C. 5, S. 59, s. 3524.  
273

 Bkz: Öztan, Kıymetli Evrak, s. 467. Karşı görüş için bkz: Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 131, N. 205. 

Yazarlar, tarihin tespiti için yeterliyse “Şeker Bayramı”, “Nisanın ilk Çarşambası” gibi ibarelerin 

kabul edilebileceği görüşündedirler.  
274

 Kınacıoğlu, ġekil ġartları, s. 19.  
275

 Yargıtay 12. HD.‟nin 18.05.1998 tarih ve 5072/5605 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 74).  
276

 Yargıtay 12. HD.‟nin 22.07.2005 tarih ve 12458/16286 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., 

s. 638). 
277

 Yargıtay 12. HD.‟nin 03.03.1998 tarih ve 1862/2495 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 75); Yargıtay 12. 

HD.‟nin 01.10.1974 tarih ve 8391/8487 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 632); Yargıtay 

12. HD.‟nin 10.03.1980 tarih 1509/2256 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 632).  
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Buna ek olarak, keşide (düzenleme) tarihinin senedin gerçekten keşide edildiği 

(düzenlendiği) tarihi yansıtması gerekmez
278

.  

Keşide (düzenleme) tarihi ile vadenin aynı tarih olması mümkündür
279

. Buna 

karşılık, keşide (düzenleme) tarihi vadeden sonraki bir tarih olarak gösterilmişse 

senedin poliçe veya bono sayılması mümkün değildir
280

. 

Ayrıca, keşidecinin (düzenleyenin) senedi imzalayarak bazı unsurları sonradan 

doldurulmak üzere açık poliçe, bono veya çek düzenlemesi mümkündür. Bu 

bakımdan, keşide (düzenleme) tarihi, senedin keşide edildiği (düzenlendiği) anda 

yazılabileceği gibi, sonradan doldurulmak üzere açık poliçe, bono veya çek 

düzenlemek suretiyle lehdara teslim edilebilir
281

. Dolayısıyla senetteki keşide 

(düzenleme) tarihinin borçludan başka biri tarafından, farklı bir kalem veya 

mürekkeple yazılması mümkündür
282

. Ancak, her durumda, keşide (düzenleme) 

tarihinin en geç senedin tedavüle çıkarıldığı anda senede yazılması gerekir. Senet 

düzenlenirken keşide (düzenleme) tarihinin yazılmaması ve bu suretle açık poliçe, 

bono veya çek düzenlenmesi hâlinde senedin anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu 

def‟i, ancak senedi anlaşmaya aykırı olarak dolduran kişiye karşı ileri sürülebilir. 

Senedi sonradan iktisap eden üçüncü kişilere karşı bu hususun ileri sürülebilmesi, 

üçüncü kişinin senedi kötüniyetle iktisap etmiş veya iktisap sırasında ağır kusurlu 

olması hâlinde mümkündür. Keşide (düzenleme) tarihinin anlaşmaya aykırı olduğunu 

ileri süren, iddiasını yazılı delille ispatlamalıdır
283

.  

                                                 
278

 Bkz: Yargıtay HGK‟nın 23.10.1996 tarih ve 12-555/714 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 

625); Yargıtay HGK‟nın 07.04.2004 tarih ve 19-118/205 sayılı kararı (Moroğlu, Kendigelen, a.e., s. 

629); Yargıtay HGK‟nın 07.10.2009 tarih ve 12-367/411 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 

631).; Yargıtay 11. HD.‟nin 07.07.2000 tarih ve 10777/11529 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.e., 

s. 636).  
279

 Yargıtay 12. HD.‟nin 12.05.2975 tarih ve 2528/4404 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 

632). Yargıtay 12. HD.‟nin bu yöndeki 18.12.1996 tarih ve 15550/15912 sayılı kararı için ayrıca bkz: 

Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 634. 
280

 Yargıtay TD.‟nin 21.04.1971 tarih ve 2015/3336 sayılı kararı: “…İhdas tarihinden evvelki vadeleri 

taşıyan ve o şekilde muameleye konulan senetlerdeki ihdas tarihlerinin bir hükmü olmayacağından… 

ihdas tarihi bulunmayan bu senedin TK‟nın 689. maddesi gereğince bono olarak kabulü mümkün 

bulunmamış, böyle olunca bu senetler hakkında adi senet hükümlerinin uygulanması iktiza etmiştir…” 

(Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 631). 
281

 Yargıtay HGK‟nın 01.05.1981 tarih ve 12-1272/343 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 

512). 
282

 Yargıtay İİD.‟nin 24.01.1969 tarih ve 578/750 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 499). 
283

 Yargıtay HGK‟nın 23.01.1991 tarih ve 12-593/10 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 513). 

Bedel unsuru sonradan doldurulmak üzere düzenlenen açık çeke ilişkin bir değerlendirme için bkz: 
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2- Takvimde Olmayan Bir Tarihin KeĢide (Düzenleme) Tarihi Olarak 

Gösterilmesi 

Keşide (düzenleme) tarihi konusunda incelenmesi gereken bir diğer husus, 

keşide (düzenleme) günü gerçekte takvimde olmayan bir günün olarak 

gösterilmesidir. Diğer bir ifadeyle, takvimde 31 gün çekmeyen aylardan biri 

gösterilerek gün hanesine “31” yazılmışsa bu tarih geçerli bir keşide (düzenleme) 

tarihi olarak kabul edilecek midir? Yargıtay, bu durumda senedin kambiyo senedi 

niteliğini kaybedeceğini kabul etmenin aşırı şekilcilik olacağı ve hak kaybına 

sebebiyet vereceği gerekçesiyle, 31 gün çekmeyen aylar için gün olarak “31” 

gösterilmişse bunun o ayın son günü sayılması gerektiğini kabul etmiştir
284

. Bununla 

birlikte, takvimde hiçbir ayda mevcut olmayan ve açıkça mantığa aykırı 32 Eylül 

2011, 32 Ağustos 2011 gibi tarihler ise geçerli bir keşide (düzenleme) tarihi olarak 

kabul edilemeyecektir
285

. 

 Şubat ayı bakımından ise, belirli bir tarihe kadar doktrinde
286 

ve Yargıtay 

uygulamasında
287

 takvimde hiçbir zaman Şubat ayında bulunmayan 30 ve 31 Şubat 

tarihlerinin ve hatta şubat ayının 29 gün çekmediği yıllarda 29 Şubat tarihinin senette 

yer alması hâlinde, senedin geçersiz olduğu görüşü benimsenmiştir. 

Ancak, Yargıtay sonraki kararlarında bu görüşünden dönerek, diğer aylarda 

olduğu gibi Şubat ayı açısından da 30 Şubat, 31 Şubat olarak gösterilen keşide 

                                                                                                                                          
Abuzer Kendigelen, Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları Ġle Birlikte), Cilt VII: 2005, 

İstanbul, Arıkan Yayınları, 2006, s. 187-190.  
284

 31 Nisan için bkz: Yargıtay 10. CD.‟nin 11.03.1996 tarih ve 2150/2250 sayılı kararı (YKD, C. 

XXIII, S. 2, Şubat 1997, s. 314).  
285

 Kendigelen, Çek, s. 89; Bahtiyar, KeĢide Tarihi, s. 48; Göle, a.g.e., s. 22. Ayrıca bkz: Yargıtay 

CGK‟nın 03.02.1996 tarih ve 10-378/13 sayılı kararı: “…Buna karşılık keşide tarihinin mantığa 

açıkça aykırı şekilde gösterilmesi hâlinde, çekin geçersizliğini kabul etmekten başka çare kalmaz. 

Mesela 32 Nisan 1975 denmişse, artık senedin çek olma niteliğinden bahsetmek mümkün değildir…” 

(YKD, C. XXII, S. 7, Temmuz 1996, s. 1132).  
286

 Kınacıoğlu, a.g.e., s. 110; Göle, a.g.e., s. 22; Abuzer Kendigelen, Ticaret Hukuku Kürsüsünde 

OnbeĢ Yıl (1986-2001), Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları Ġle Birlikte), C. III, Ticari 

ĠĢletme – Kıymetli Evrak ve Borçlar Hukuku, Kararları Tamamlanmış 3. Bası, Arıkan Yayıncılık, 

İstanbul 2006, s. 394-395.  
287

 Yargıtay 10. CD.‟nin 05.06.1995 tarih ve 4457/5179 sayılı kararı (YKD, C. XXI, S. 10, Ekim 

1995, s. 1657); Yargıtay 10. CD.‟nin aynı yöndeki 02.11.1998 tarih ve 9556/10170 sayılı kararı (Eriş, 

a.g.e., s. 77).  
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(düzenleme) tarihlerinin Şubat ayının son günü olarak kabul edilmesi gerektiğine 

hükmetmiştir
288

. 

3- Ġki Farklı KeĢide (Düzenleme) Tarihi  

Senette iki farklı keşide (düzenleme) tarihinin bulunması, genellikle matbu 

senetlerde keşide tarihine ayrılan kısımda bir tarih, keşidecinin imzası yanında ayrı 

bir tarih olmak üzere iki tarihin yer alması şeklinde söz konusu olmaktadır. 

Poliçe ve bonoda birbirinden farklı birden fazla keşide (düzenleme) tarihinin  

bulunması senedi hükümsüz kılar
289

.  

Çekte de, poliçe ve bonoda olduğu gibi, birbirinden farklı keşide tarihlerinin 

bulunması kural olarak senedin çek vasfını kaybetmesine neden olur. Bununla 

birlikte, Yargıtay, çek üzerinde yer alan iki tarihten önceki tarihli olanı keşide tarihi, 

sonraki tarihli olanı vade olarak nitelendirerek ve çekte vadeye ilişkin kayıtların 

yazılmamış sayılmasını öngören TTK. m. 707/I‟e göre bu tarihi yazılmamış sayarak, 

eski tarihi, keşide tarihi olarak geçerli sayıp işlemi ayakta tutmaktadır. Yargıtay 10. 

CD.‟nin 25.10.1994 tarih ve 9259/12453 sayılı kararı şu şekildedir: 

“…Dairemizce de benimsenen Yargıtay CGK‟nın 05.03.1990 tarih ve 7-33/50 

sayılı ilâmında açıklandığı üzere, yanda bulunan 29.01.1993 tarihinin tanzim tarihi, 

çekin üst kısmında yer alan 30.06.1993 tarihinin ise sonraki tarih olması nedeniyle 

vade tarihi olarak gösterildiğinin zorunlu bulunmasına; TK‟nın 707. maddesinin I. 

fıkrasında „Çek görüldüğünde ödenir; buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış 

hükmündedir‟ denilmesine göre, çeklerde vade tarihi geçersiz olup imza yanındaki 

tanzim tarihi olan 29.01.1993 tarihine göre yasal ibraz süreleri geçtikten sonra 

06.07.1993 tarihinde ibraz edilen dava konusu çek nedeniyle 3167 sayılı Yasanın 

16/I. maddesinde yazılı suç oluşmadığı gibi, müştekisinin ilk ciranta olmamasına 
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 Yargıtay HGK‟nın 21.06.2000 tarih ve 12-1011/1076 sayılı kararı: “…Tanzim tarihinin 30.02.1997 

olarak yazılmış olması hâlinde, bu durumun belgenin bono olma özelliğini ortadan kaldıracağını 

kabul etmek aşırı bir şekilcilik olup, hakkın zayiine neden olur. Her ne kadar Şubat ayının 30. günü 

söz konusu olamaz ise de, tanzim tarihinin bu şekilde gösterildiği hâllerde bunun yanılgıdan 

kaynaklandığının ve bu eksikliğin bononun niteliğini etkilemediğinin ve tanzim tarihinin Şubat ayının 

son günü olarak yazıldığının kabulü gerekir…”  (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 626). Ayrıca bkz: 

Yargıtay 12. HD.‟nin 11.04.2003 tarih ve 4821/7956 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 98). 31 Şubat için 

bkz: Yargıtay 12. HD.‟nin 24.03.2003 tarih ve 2318/6077 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 96).  
289

 Yargıtay 12. HD.‟nin aksi yöndeki 02.03.2004 tarih ve 27614/4586 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 

107). Yargıtay bu kararında, bonoda iki düzenleme tarihi bulunmasının senedin kambiyo senedi 

niteliğini kaybetmesine neden olmayacağına hükmetmiştir. Kararın eleştirisi için bkz: Eriş, a.g.e., s. 

67, dpn. 169.  
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göre dolandırıcılık suçundan da söz edilebileceği gözetilmeden... hüküm tesisi 

yasaya aykırı görüldüğünden kararın bozulması gerekmiştir”
290

.   

Doktrinde konu hakkında görüş birliği yoktur. Çekte iki farklı keşide tarihi 

bulunması hâlinde önceki tarihi keşide tarihi, sonraki tarihi ise vade olarak 

nitelendirip yazılmamış sayılması yönündeki Yargıtay içtihadını isabetli bulan 

yazarlar bulunduğu gibi
291

,  çekte birden fazla keşide tarihi bulunmasının çeki 

geçersiz kılacağı da savunulmaktadır
292

.  

İki farklı keşide tarihinin bulunması hâlinde senedin geçersiz sayılması 

gerektiğini savunan Teoman‟a göre, “keşideci çeki düzenlerken iki ve hiç kuşkusuz 

birbirinden farklı keşide tarihi yazmak sureti ile, kambiyo senetleri hukukuna egemen 

olduğu tartışmasız bulunan şekil zorunluluğuna aykırı davranmış, değişik bir 

söyleyiş ile, çekin üzerine birbirinden farklı iki keşide tarihi yazarak, yasa koyucunun 

keşide tarihine yüklediği örneğin ibraz sürelerinin belirlenmesi gibi bazı işlevlerin 

yerine getirilmesini daha başlangıçta olanaksızlaştırmıştır”
293

. Bununla birlikte, 

yazar, ikili bir ayırım yaparak, çekin üzerinde açıkça bir keşide tarihinin ve yine 

açıkça bir vadenin yazılı bulunması hâlinde vade kaydının yazılmamış sayılarak çeki 

ayakta tutmanın mümkün olduğunu, ancak çekte açıkça bir keşide tarihi dışında bir 

de ne olduğu açıkça belirtilmemiş olan bir tarihin bulunması durumunda çekin 

geçersiz olduğunu savunmaktadır
294

. Yazara göre, sıkı şekil şartlarına tâbi olan 

kambiyo senetlerinde senet metni ve unsurlarının tarafların muhtemel iradelerine 

göre yorumlanması ve bu şekilde keşide tarihi dışındaki ne olduğu açıkça belli 
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 Yargıtay 10. CD.‟nin 25.10.1994 tarih ve 9259/12453 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

676). Yargıtay 19. HD.‟nin aksi yöndeki 02.10.1997 tarih ve 3823/7977 sayılı kararı için bkz: Eriş, 

a.g.e., s. 67. Yargıtay, bu kararında, çekte iki keşide tarihinin bulunması hâlinde çekin ibraz tarihinde 

farklılık yaratılacağı gerekçesiyle, çekin geçersiz olduğuna hükmetmiştir.  
291

 Kendigelen, Yargıtay‟ın görüşünü çek hamillerinin korunmasına üstünlük tanıdığı gerekçesi ile 

isabetli bulmaktadır (Kendigelen, Çek, s. 90).  
292

 Ömer Teoman, “İki Farklı (Keşide) Tarihi İçeren Çeklerin Hukuki Durumu”, Tüm Makalelerim 

Cilt III: 2002-2010 -Ġstanbul Üniversitesi’nde Ġkinci Dönem-, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2010, s. 

192-204; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1052; Reisoğlu, a.g.e., s. 54. Bahtiyar ise, konuyu birden çok 

keşidecinin bulunması durumunda birden fazla keşide tarihinin senette bulunması açısından incelemiş 

ve bu hâlde dahi senette tek bir keşide tarihinin bulunması gerektiği sonucuna varmıştır (Bahtiyar, 

KeĢide Tarihi, s. 47). Kalpsüz de birden fazla keşide tarihinin gösterilmesi durumda keşide tarihine 

bağlanan sonuçlar açısından farklılıklar doğabileceği, çek alacaklısının da önceden tahmin etmesi 

mümkün olmayan zorluklarla karşılaşabileği ve son olarak çek bedelinin ifa zamanında belirli 

olmaktan çıkacağı kanaatindedir (Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 65).  
293

 Teoman, Ġki Farklı Tarih, s. 200. Aynı yönde çekte birden fazla ve birbirinden farklı tarihlerin 

bulunması hâlinde senedin çek niteliğini kaybedeceğine ilişkin bkz: Talih Uyar, LHD, s. 3523. 
294

 Teoman, Ġki Farklı Tarih, s. 200-201.  
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olmayan ikinci tarihin vade olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Ayrıca, yazar, 

işlemlerin ayakta tutulması ilkesinin en az uygulama alanı bulacağı alanın kambiyo 

senetleri hukuku olduğunu belirterek, unsurlardan birinin eksik veya birden fazla 

biçimde ifade edilmiş olmasının, kanunda düzenlenen seçimlik zorunlu unsurlar 

dışında senedin geçersizliği sonucunu doğuracağını ve yorum yolu ile çekin ayakta 

tutulmasının mümkün olmadığını savunmaktadır
295

. 

Son olarak belirtelim ki, yazar, keşidecinin imzasının yanına konan bir tarihin 

genellikle keşide tarihi olduğunu belirterek, söz konusu tarihin vade olarak 

nitelendirilmesini hayatın olağan akışına aykırı bulmaktadır. Benzer şekilde, matbu 

çek yapraklarında keşide tarihinin yazılması için ayrılan yerde daha yeni bir tarih 

konulması durumda, bu tarihin vade olarak nitelendirilmesi de  mümkün değildir
296

. 

4- KeĢide (Düzenleme) Tarihinin Bulunmaması  

Keşide (düzenleme) tarihi içermeyen bir poliçe ve bono, diğer tüm unsurları 

tamam olsa bile, kambiyo senedi vasfında değildir, adi senet hükmündedir
297

. 

Keşide (düzenleme) tarihi taşımayan poliçe ve bono, adi senet olarak hüküm 

doğuracağından, devri ciro değil, alacağın temliki hükümlerine tâbi olacaktır
298

. 

Keşide tarihi içermeyen çek ise emre veya nama yazılı olması kaydıyla adi 

havale sayılacaktır. Keşide tarihi bulunmayan hamiline yazılı bir çek ise havale 

alıcısını içermediğinden, ancak yazılı delil başlangıcı olarak hüküm 

doğurabilecektir
299

.  
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 Teoman, Ġki Farklı Tarih, s. 201-202. Yazar, ayrıca, çek bedelinin hem yazı hem de rakamla 

gösterilmesi hâlinde, yazı ile gösterilen bedele, bedel yalnız yazı veya yalnız rakamla birden fazla 

gösterilmiş ise en küçük bedele itibar edilmesini öngören TTK. m. 588‟in istisnai bir hüküm olduğunu 

vurgulayarak, burada kıyasen uygulanamayacağını belirtmektedir.  
296

 Teoman, Ġki Farklı Tarih, s. 203. 
297

 Yargıtay HGK‟nın 04.06.1997 tarih ve 12-253/486 sayılı kararı: “…TTK‟nın 688/6. maddesi 

hükmüne göre bir bonoda tanzim tarihinin bulunması zorunludur. Takip konusu senette bu husus eksik 

olduğundan bono niteliğinde sayılamaz…” (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 626).  Düzenleme tarihi 

içermeyen senedin adi senet sayılması yönündeki Yargıtay HGK‟nın 07.04.2004 tarih ve 19-118/205 

sayılı kararı için bkz: Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 629.  
298

 Yargıtay 12. HD.‟nin 24.06.1997 tarih ve 7133/7489 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

635). Ayrıca bkz: Yargıtay 11. HD.‟nin 18.06.1991 tarih ve 90/2775/4158 sayılı  

(Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 634); Yargıtay 19. HD.‟nin 28.05.2001 tarih ve 228/4107 sayılı kararı 

(Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 637); Yargıtay 19. HD.‟nin 14.10.2003 tarih ve 8129/9758 sayılı kararı 

(Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 637). Düzenleme tarihi içermeyen senedin adi senet olduğu ve BK. m. 

125 uyarınca 10 yıllık zamanaşımı süresine tâbi olduğu yönündeki Yargıtay İDD.‟nin 21.12.1967 tarih 

ve 12081/11979 sayılı kararı için bkz: Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 643.  
299

 Kendigelen, Çek, s. 92; Uyar, LHD, s. 3523. 
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F- KEġĠDECĠNĠN (DÜZENLEYENĠN) ĠMZASI 

Kambiyo senetlerinde bulunması gereken bir diğer unsur, keşidecinin 

(düzenleyenin) imzasıdır (TTK. m. 583/b. 8, 688/b. 7, 692/6).  

Keşideci (düzenleyen), senedi kendi hesabına imzalayabileceği gibi, üçüncü bir 

kişi hesabına da imzalayabilir. Bu durumda, keşideci (düzenleyen), senede kendi 

imzasını başkası hesabına atmış olmaktadır
300

. 

Kambiyo senedi üzerinde yer alan tüm imzaların el ile atılmış olması 

zorunludur (TTK. m. 688/I). Bu nedenle, imza yerine parmak izi veya mühür 

basılması geçersizdir
301

.  El yazısı ile olan imza yerine mihaniki herhangi bir vasıta 

veya el ile yapılan ya da tasdik edilmiş olan bir işaretin yahut resmi bir 

şahadetnamenin kullanılması mümkün değildir (TTK. m. 688/II). 

İmzanın şekli konusunda ise bir kural yoktur. Bu nedenle, kişi, imza olarak 

belirli sembolleri kullanabileceği gibi ad soyadını yazarak da imza atabilir. Ancak, 

kişi, belirli karakterleri kullanırken veya ad ve soyadını yazarken imza atmayı amaç 

etmiş olmalıdır
302

. 

Senetteki imzanın keşidecinin (düzenleyenin) gerçek adı ile atılmış olması şart 

değildir; kişi, takma ad veya çevresinde tanındığı ad ile de senedi imzalayabilir
303

. 

Buna karşılık, keşidecinin (düzenleyenin) adını belirtmeyen, kişinin sıfatını yansıtan 

(Örneğin, A… Belediye Başkanı”) imza ise şekil unsuru açısından geçerli değildir
304

.  
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  Kendigelen, Çek, s. 100, dpn. 215. Kınacıoğlu, düzenleyenin üçüncü kişi hesabına düzenlediği 

çeki “komisyon çeki” olarak nitelendirmektedir (Kınacıoğlu, ġekil ġartları, s. 23). 
301

 Yargıtay 12. HD.‟nin 21.5.1992 tarih ve 14288/7024 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 41).  Bu kararda, 

parmak izi alınarak düzenlenen çekin geçersiz olduğu, fakat parmak izinin yanında ayrıca imza ya da 

parafa benzeyen işaret (çizgi) varsa bu işaretin imza olup olmadığının araştırlması gerektiği 

belirtilmiştir. Ayrıca bkz: Yargıtay 12. HD.‟nin 21.09.1976 tarih ve 7741/9310 sayılı kararı: 

“…Mühür ve parmak izi ile kambiyo senedi ihdas edilemez. (TK 583/8, 688/7 ve 692/6). Şu hâlde, 

takip dayanağı belge kambiyo senedi niteliğinde değildir…” (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 500).  
302

 Yargıtay 12. HD.‟nin 29.1.2004 tarih ve 24424/1711 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 106). Yargıtay 12. 

HD.‟nin aynı yöndeki 28.04.2009 tarih ve 1234/9222 sayılı kararı için bkz: Moroğlu/Kendigelen, 

a.g.e., s. 610, 611. Bununla birlikte Öztan, imzanın kişinin adını yansıtması gerektiği,  bu nedenle 

ismin ve soyadın baş harfleri yazılarak ve birkaç çizginin birbirine bağlanarak imza oluşturulmasının 

mümkün olmadığı kanaatindedir (Öztan, Kıymetli Evrak, s. 464). 
303

 Yargıtay da  senedin takma ad ile imzalanmasını geçerli kabul etmektedir: “Bonoyu kendi asıl ad 

ve soyadı ile değil de, çevresinde tanındığı adla imzalayan kimse de bu bonodan sorumlu olur” 

(Yargıtay, TD.‟nin 15.02.1973 tarih ve 463/531 sayılı kararı (Moroğlu, Kendigelen, a.g.e., s. 500).  
304

 Karşı görüş için bkz: Kınacıoğlu, ġekil ġartları, s. 22. Yazar, ismen imzanın zorunlu olmadığını, 

bu bakımdan ad ve soyad belirtilmeden atılan, örneğin “sizin babanız” ya da “Ankara Belediye 

Başkanı” gibi imzaların da geçerli olduğunu savunmaktadır. 
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Senet üzerinde keşideciye (düzenleyene) ait şeklen geçerli bir imzanın 

bulunması yeterlidir. İmzanın gerçekte keşideciye (düzenleyene) veya yetkili 

temsilcisine ait olmaması, senedin geçerliliğine etki etmez. Ayrıca bu durum, 

imzaların bağımsızlığı ilkesi gereğince senedi imzalayarak kambiyo taahhüdünde 

bulunan diğer kişilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 

Yetkisiz temsilci ve yetkisini aşan temsilcinin sorumluluğu ise TTK. m. 590‟da 

özel olarak düzenlenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, temsil yetkisi bulunmadığı hâlde 

bir kişinin temsilcisi sıfatıyla bir kambiyo senedini imzalayan kişi, kambiyo 

senedinden dolayı bizzat sorumludur. Temsil yetkisi bulunmakla birlikte yetkisini 

aşan temsilci için de aynı esas geçerlidir
305

. (TTK. m. 590). 

Keşidecinin (düzenleyenin) imzasının yanında ise ad ve soyadının ya da 

adresinin yazılması zorunlu değildir
306

. İmza bulunmak kaydıyla, ad ve soyadın 

yazılmaması ve yanlış yazılması imza sahibinin sorumluluğunu kaldırmaz
307

. 

Birden fazla kişinin senedi keşideci (düzenleyen) sıfatıyla imzalayarak 

müteselsilen borç altına girmeleri mümkündür. Bu kişilerden birinin imzasını  

geçersiz olması, imzaların bağımsızlığı ilkesi gereğince diğerlerinin imzalarının 

geçerliliğini etkilemez. 

Ayrıca, imzanın senedin ön yüzüne ve metni tümüyle kapsayacak şekilde 

atılması gerekir
308

. Bu nedenle, senet metni içine ya da senedin yan tarafına aşağıdan 
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 Yetkisiz temsilcinin veya yetkisi bulunmakla birlikte yetkisini aşan temsilcinin sorumluluğu 

hakkındaki açıklama için bkz: Fatih Arıcı, “Kambiyo Senetlerinde Temsilcinin Yetkisini Aşarak 

Kambiyo Taahhüdünde Bulunmasından Doğan Sorumluluk”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. 

YaĢ Günü Armağanı, 2. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2001, s. 11-28. Yazar, yetkisiz temsilcinin 

kambiyo taahhüdünden bizzat sorumlu olduğunu, temsil yetkisinin aşılması hâlinde ise temsil 

olunanın temsil yetkisine kadarki kısımdan, yetkisini aşan temsilcinin ise yetkisini aştığı kısımdan 

sorumlu tutulacağını belirtmektedir.  
306

 Yargıtay 12. HD.‟nin 26.09.1989 tarih ve 1509/1198 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

651). Aynı yönde bkz: Yargıtay 12. HD.‟nin 05.04.1990 tarih ve 2326/3038 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., 

s. 39); Yargıtay 12. HD.‟nin 18.04.2002 tarih ve 7221/8061 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 90).  Yargıtay 

12. HD.‟nin 23.11.2006 tarih ve 18236/21972 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 654).  

Yargıtay 12. HD.‟nin 10.02.2005 tarih ve 2004-24536/2206 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 

653). Kınacıoğlu, TTK. m. 635‟te öngörülen ihbar açısından düzenleyenin imzasının yanında 

adresinin bulunmasının yararlı olacağı görüşündedir (Kınacıoğlu, ġekil ġartları, s. 22). Aynı görüşte: 

Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 67. Eski ÇekK. m. 3‟te diğer iki unsur dışında keşidecinin ad ve 

soyadının yazılmasının öngörülmemiş olması, çek lehtarının kimlik karşılaştırması yapmak olanağını 

ortadan kaldırdığı gerekçesiyle Teoman tarafından eleştirilmiştir (Teoman, “Çeklere İlişkin Merkez 

Bankası Tebliği”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku -Tüm Makalelerim-, C. II, 1982-2001, İstanbul, Beta 

Yayıncılık, 2001, s. 530). Belirtelim ki, 5941 sayılı ÇekK. m. 2/7‟de çek defterinin her bir yaprağına, 

diğer üç unsur dışında, “çek hesabı sahibi gerçek kişinin ad ve soyadı, tüzel kişinin adı”nın yazılması 

öngörülmüştür. 
307

 Yargıtay 11. HD.‟nin 6.6.1994 tarih ve 963/4652 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 44). 
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yukarı atılan imza Kanunun aradığı şekil şartı bakımından muteber değildir
309

.  İmza, 

senet metninin yazılmasından sonra veya önce atılabilir.  

1- Amâların imzası 

TTK. m. 668‟in âmâların el yazısı ile imzalarının usulen tasdik edilmiş 

olmasını öngören 3. fıkrası, 5378 sayılı Kanun
310

 ile yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı 

Kanun‟un 23. ve 24. maddeleri ile 1512 sayılı NotK.‟nın 73. ve 75. maddeleri 

değiştirilmiş; 50 c) maddesi ile de BK. m. 14/III yürürlükten kaldırılmıştır
311

. 

“İlgilinin İşitme, Konuşma veya Görme Özürlü Olması” kenar başlıklı NotK. 

m. 73‟e göre; 

“Noter, ilgilinin işitme, konuşma veya görme özürlü olduğunu anlarsa, 

işlemler özürlünün isteğine bağlı olmak üzere iki tanık huzurunda yapılır. İlgilinin 

işitme veya konuşma özürlü olması ve yazı ile anlaşma imkanının da bulunmaması 

hâlinde, iki tanık ve yeminli tercüman bulundurulur”. 

TTK. m. 668‟de düzenlenen imzanın usulen tasdik ettirilmesi şartını 5378 

sayılı Kanun ile kaldıran kanun koyucu, NotK.‟da yaptığı değişiklik ile de işlemin 

tanık huzurunda yapılmasını özürlünün isteğine bağlı kılmıştır.  

Sonuç olarak, imzanın tasdik ettirilmesi zorunluluğunun ortadan kaldırılması 

ile âmâlar ile görenler arasında yazılı şekil bakımından bir farklılık kalmamıştır
312

.  
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 Kendigelen, Çek, s. 99; Karayalçın, a.g.e., s. 109.; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 133; N. 207. 
309

 Kınacıoğlu, ġekil ġartları,  s. 20; Kendigelen, Çek, s. 100. 
310

 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (RG 07.07.2005/25868). 
311

 Yürürlükten kaldırılan BK. m. 14/III hükmü şu şekildeydi: “Amaların imzaları usulen tasdik 

olunmadıkça yahut imza ettikleri zaman muamelenin metnine vakıf oldukları sabit olmadıkça onları 

ilzam etmez”. 
312

 Yargıtay 12. HD.‟nin 03.07.2008 tarih ve 8941/14229 sayılı kararı: “…Her ne kadar Dairemizce 

TK‟nın 690. maddesi yollaması ile bonolar hakında uygulanması gereken aynı Yasanın 668/III. 

maddesi uyarınca âmâların el yazısı ile imzalarının usulen tasdik edilmiş olması gerektiği, bu nedenle 

takibe konu senedin kambiyo senedi vasfında olmadığı, takibin iptalinin gerektiği belirtilmiş ise de, 

anılan maddenin III. fıkrası (TK 668/III) 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler Kanununun 50. 

maddesinin  (b) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Dayanak senet işbu Kanunun yürürlük tarihinden 

çok sonra düzenlenmiştir. Bu itibarla geçerliliği belirtilen şekil şartına tâbi değildir. 5378 sayılı 

Yasanın 23 ve 24. maddeleri ile de, görme özürlülerine ait diğer hukuki işlemlerde 18.01.1972 tarihli 

ve 1512 sayılı NotK‟nın 73 ve 75. maddeleri değiştirilerek 73. maddesi ile ilgilinin görme özürlü 

olması hâlinde, noter, ilgilinin görme özürlü olduğunu anlarsa, „işlemler özürlünün isteğine bağlı 

olmak üzere iki tanık huzurunda yapılır‟ hükmü getirilmiştir. 75. maddesi ile de, “imza atabilen 

görme özürlüler hariç olmak üzere tanık, tercüman veya bilirkişinin parmağı da bastırılır” hükmüne 

yer vermiştir. Diğer bir deyişle 73. madde ile tanık bulundurulması özürlünün isteğine bırakılmış, 

zorunlu şart kılınmamış, 75. maddede ise, tanık bulundurulması hâlinden, imza atabilen görme 

özürlüler hariç tutulmuştur. Açıklanan durum itibariyle görme özürlülerin senet tanziminde; 5378 
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Yeni BK. m. 15/III‟te, “Usulüne göre onaylanmadıkça veya imza ettikleri 

sırada metnin içeriğini bildikleri ispat edilmedikçe, görme engellilerin imzaları 

onları bağlamaz” denilerek, âmâların imzası hakkında “usulen onaylanma” şartı 

yeniden getirilmiştir. Yeni TTK. m. 756‟da ise, bu hususta bir düzenleme 

yapılmamıştır. Kanaatimizce, Yeni TTK. m. 756‟ya da BK.‟daki düzenlemeye 

paralel olarak, âmâların imzasının usulen onaylanmasını öngören 5378 sayılı Kanun 

ile yürürlükten kaldırılan TTK. m. 668/III hükmünün yeniden eklenmesi isabetli 

olacaktır.  

2- Güvenli Elektronik Ġmza 

Elektronik imza kavramı, Türk hukukuna 15 Ocak 2004 tarih ve 5070 sayılı 

EİK. ile girmiştir
313

. EİK. m. 4 uyarınca güvenli elektronik imza; 

“    a)    Münhasıran imza sahibine bağlı olan, 

      b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza 

oluşturma aracı ile oluşturulan, 

      c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin 

tespitini sağlayan, 

      d) İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp 

yapılmadığının tespitini sağlayan 

elektronik imzadır”. 

Aynı Kanun‟un 5. maddesinde, güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile 

aynı hukuki sonucu doğuracağı, ancak kanunların resmî şekle veya özel bir merasime 

tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmelerinin güvenli elektronik imza ile 

gerçekleştirilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye paralel olarak, BK. m. 

14/I‟e “Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir” 

cümlesi (EİK. m. 22), HUMK. m. 295‟e  de 295 A maddesi eklenmiştir
314

.  

                                                                                                                                          
sayılı Yasa hükümleri uyarınca görenlerden farklı olarak herhangi bir şekil şartı kalmamıştır…” 

(Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 611). 
313

 RG 23.01.2004/23355. 
314

 HUMK m. 295/A: “(1) Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler 

senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar. (2) Dava sırasında bir 

taraf kendisine karşı ileri sürülen ve güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş veriyi inkâr ederse, bu 

Kanunun 308 inci maddesi kıyas yoluyla uygulanır”.  
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Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, güvenli elektronik imzanın el ile atılan 

imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağı hükmü kambiyo senetlerine uygulanmaz. Bir 

diğer ifade ile, kambiyo senetlerinde imzanın el ürünü olması gerekir, güvenli 

elektronik imza ile kambiyo senedi düzenlenmesi veya senedin avalist, ciranta, vb. 

sıfatlarla imzalanması mümkün değildir
315

. Nitekim, Yeni TTK. m. 1526/I‟de bu 

husus şu şekilde hükme bağlanmıştır: 

“(1) Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen 

senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve 

ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile 

yapılamaz”. 

3- Ġmzanın Bulunmaması  

Son olarak incelenmesi gereken husus, imzanın yokluğudur. Bir kambiyo 

senedinde keşidecinin (düzenleyenin) imzasının bulunmaması hâlinde diğer tüm 

unsurlar tamam olsa bile, senet kambiyo senedi olarak nitelendirilemez; bu senet 

ancak bir yazılı delil başlangıcı olarak hüküm ifade edebilir
316

. 

Ayrıca, çek açısından belirtmek gerekir ki, çekle işleyen hesabın birden fazla 

sahibi bulunması hâlinde bunlardan birinin imzasının senet üzerinde yer alması 

yeterli olacaktır
317

. Benzer şekilde, birden fazla kişinin birlikte temsil kaydıyla 

yetkilendirilmesi hâlinde bunlardan birinin senedi imzalaması yeterli olacak ve senet, 

temsil olunanı bağlayacaktır
318

.     

 

 

 

 

 

                                                 
315

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e, s. 112. 
316

 Kendigelen, Çek, s. 100; Uyar, TBBD, s. 310. Yargıtay 11. HD.‟nin aynı yöndeki 21.06.2002 tarih 

ve 1951/6400 sayılı kararı için bkz: Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 500. 
317

 Kendigelen, Çek, s. 105. Yargıtay 12. HD.‟nin 09.06.1999 tarih ve 7234/7881 sayılı kararı: 

“…TTK‟nın 695‟inci maddesi hükmüne göre, çeki imzalayan kişi çek hesabı kendisine ait olmasa veya 

müşterek bulunsa dahi çek bedelinden sorumludur. Banka ile çek karnesi sahipleri arasındaki ilişki 

adı geçenlerin iç ilişkisi olup, takip hukuku yönünden alacaklıya karşı dermeyan edilemez…” (Eriş, 

a.g.e., s. 79).  
318

 Kendigelen, Çek, s. 105. 
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 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

KAMBĠYO SENETLERĠNĠN ALTERNATĠF UNSURLARI,  ĠHTĠYARĠ 

KAYITLAR VE ĠġLEMLERĠN AYAKTA TUTULDUĞU HALLER 

 

 

I- ALTERNATĠF UNSURLAR 

 

 Alternatif unsurlar, kambiyo senetlerinin unsurları arasında sayılan, ancak 

eksiklikleri hâlinde Kanun‟un belirli şartlarla mevcudiyetlerini varsaydığı 

unsurlardır. “Alternatif” olarak nitelendirdiğimiz bu unsurlar konusunda kanun 

koyucunun sıkı şekilciliğe bir istisna getirdiğini söylemek mümkündür. Senette 

alternatif unsurlar gösterilmemiş, ayrıca Kanunda öngörülen karineler de 

işletilemiyor ise senet batıldır.  

Poliçenin alternatif unsurları TTK. m. 584‟te düzenlenmiştir. Buna göre; vadesi 

gösterilmeyen bir poliçe görüldüğünde ödenir. Ayrıca gösterilmemiş ise muhatabın 

ad ve soyadı yanında yazılı olan yer, ödeme yeri ve aynı zamanda muhatabın 

ikametgâhı sayılır. Keşide yeri gösterilmeyen bir poliçe ise keşidecinin soyadı 

yanında gösterilen yerde keşide edilmiş sayılır. 

Bononun alternatif unsurları ise TTK. m. 689‟da sayılmıştır. Bu hüküm 

uyarınca; vadesi gösterilmeyen bir bono görüldüğünde ödenir. Ödeme yeri 

gösterilmemiş ise bononun düzenlendiği yer, ödeme yeri ve aynı zamanda 

düzenleyenin ikametgâhı sayılır. Düzenleme yeri gösterilmeyen bir bono, 

düzenleyenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır. 

Son olarak çekin alternatif unsurları TTK. m. 693‟te gösterilmiştir. Buna göre; 

ayrıca gösterilmemiş ise muhatabın ad ve soyadı yanında gösterilen yer, ödeme yeri 

sayılır. Muhatabın ad ve soyadı yanında birden fazla yer gösterildiği takdirde çek, ilk 

gösterilen yerde ödenir. Böyle bir açıklık veya başka bir kayıt da mevcut değilse çek, 

muhatabın iş merkezinin bulunduğu yerde ödenir. Keşide yeri gösterilmemiş çek ise 

keşidecinin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde çekilmiş sayılır.  

Çalışmamızda zorunlu unsurlarda olduğu gibi alternatif unsurlar bakımından da 

poliçe hükümleri esas alınmış ve vade, ödeme yeri ve keşide yeri bu çerçevede 



 

79 

 

 

değerlendirilmiştir. Bu unsurlar açısından işlemlerin ayakta tutulduğu hâllere ise her 

bir unsur bakımından yaptığımız açıklamalar içinde yer verilmiştir.  

 

A- VADE 

Vade, poliçe ve bono içeriğine göre ödemenin talep edilebileceği, poliçe ve 

bono bedelinin muaccel olduğu gündür
319

. 

Vade ile ödeme günü birbirinden farklı kavramlardır. Genellikle vade ile 

ödeme günü aynı güne denk gelir. Bununla birlikte, bazı hâllerde ödeme günü ile 

vade farklı tarihler olabilir
320

. Örneğin, vade, bir tatil gününe denk gelirse, ödeme 

ancak tatil gününü takip eden ilk iş gününde talep olunabilir (TTK. m. 664/I). 

Nitekim, kanun koyucu da, vade günü ile ödeme gününü birbirinden ayırt etmiş ve 

bunlara farklı sonuçlar bağlamıştır: Müracaat hakkının kullanılması hâlinde hamil 

%10 gecikme tazminatını vade gününden itibaren talep edebilir (TTK. 637/b. 2), 

kabul eden muhatap aleyhine üç senelik zamanaşımı süresi vadeden itibaren 

işlemeye başlar (TTK. m. 661/I). Diğer yandan, ödeme için ibraz ve ödememe 

protestosunun tanzimi hususlarında ise ödeme günü esas alınır (TTK. m. 620/I ve 

III). 

Vade, poliçe ve bononun unsurları arasında sayılmıştır (TTK. m. 583/b. 4, 

688/b. 3). Vadenin gösterilmesi zorunlu olmayıp vadesi gösterilmemiş bir poliçe ve 

bono görüldüğünde ödenecektir. Çek ise kural olarak bir ödeme aracı olduğundan ve 

kısa ibraz sürelerine tâbi bulunduğundan çekte teknik anlamda bir vade yoktur, çek 

görüldüğünde ödenir. Çekte vade olarak nitelendirilebilecek kayıtlar ise yazılmamış 

hükmündedir (TTK. m. 707/I). Ayrıca, keşide günü olarak gösterilen tarihten önce 

ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü ödenir (TTK. m. 707/II). Bununla 

birlikte ÇekK.‟da, çekte vadeye izin vermeyen TTK. m. 707 hükmüne ve çekin kural 

olarak bir ödeme aracı olmasına aykırı düzenlemelerde bulunulmuş ve ileri keşide 

tarihli çeklere (uygulamadaki adı ile “vadeli çek”) hem hukuki takip hem de cezai 

sorumluluk açısından itibar edilmiştir
321

.  

                                                 
319

 Kınacıoğlu, a.g.e., s. 113, Karayalçın, a.g.e., s. 156. 
320

 Kınacıoğlu, a.g.e., s. 113; Karayalçın, a.g.e., s. 156; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 664. 
321

 İleri keşide tarihli (“vadeli”) çek için bkz: Üçüncü Bölüm, I, A, 3.   
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Vade, poliçe ve bononun en önemli şekil şartlarından biridir. Gerçekten de, 

keşideci ve hamillerin, poliçe ve bononun ne zaman ödeneceğini bilmekte 

menfaatleri vardır. Kanun koyucu, vadesi gösterilmemiş bir poliçe ve bononun 

görüldüğünde ödeneceğini öngörerek, vade unsuru eksikliğinin senedin 

hükümsüzlüğü sonucu doğurmasını engellemiştir. Doktrinde Öztan tarafından, 

keşideci ile lehtar arasında bir vade anlaşması yapılmış ve belirli bir vade 

öngörülmüş, ancak poliçe veya bonoda buna rağmen vade gösterilmemişse senedin 

görüldüğünde vadeli sayılamayacağı, vade anlaşmasına aykırılığın senedi hükümsüz 

kılacağı ileri sürülmektedir
322

. Öte yandan, bu durumda, iyiniyetli üçüncü şahısların 

senedin görüldüğünde ödeneceğine olan güvenleri korunacak, vade anlaşmasına 

aykırılık onlara karşı ileri sürülemeyecektir. 

Poliçe ve bonoda vade gösterilmek isteniyor ise Kanun‟da öngörülen dört tür 

vadeden biri seçilmelidir. TTK. m. 690 yollaması ile bono hakkında da uygulanacak 

TTK m. 615‟te; 

 “Bir poliçe; 

1. Görüldüğünde; 

2. Görüldükten muayyen bir müddet sonra; 

3. Keşide gününden muayyen bir müddet sonra; 

4. Muayyen bir günde 

ödenmek üzere keşide olunabilir. 

Vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takip eden vadeleri gösteren 

poliçeler bâtıldır” 

denilerek, dört vade türü sayılmış; ayrıca, vadesi başka şekilde yazılan veya 

birbirini takip eden vadeleri gösteren poliçelerin batıl olduğu hükme bağlanmıştır.  

Vade türlerini incelemeye geçmeden önce, vadenin senet metnine yazılmasının 

zorunlu olmadığını belirtelim. Vadenin, senedin ön yüzüne, keşidecinin imzasının 

kapsadığı herhangi bir yere yazılması mümkündür
323

.  

                                                 
322

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 645. 
323

Öztan, Kıymetli Evrak, s. 646; Karayalçın, a.g.e., s. 156-157; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 113; 

Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 125, N. 190. 
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Keşide (düzenleme) tarihi ile vade tarihinin aynı olması mümkün iken
324

, 

vadenin keşide (düzenleme) tarihinden önceki bir tarih olarak gösterilmesi  senedi 

geçersiz kılar
325

.  

Öte yandan, vade gösterilmek isteniyor ise TTK. m. 615‟te gösterilen vade 

türlerinden sadece birinin senede yazılması gerekir. Senette birden fazla vadenin yer 

alması, senedi geçersiz kılar.  

1- Vade Türleri 

a- Belli Bir Günde 

Belli bir günde vadeli poliçe ve bonolarda, belirli bir tarih (örneğin, 24 

Temmuz 2011) vade olarak gösterilmektedir. Vadenin kesin surette belirli bir tarih 

olması gerekir. Bu açıdan, yukarıda keşide tarihine ilişkin olarak yaptığımız 

açıklamalar, belli bir günde vade bakımından da geçerlidir
326

. 

Belli bir günde vadeli poliçe ve bonolarda tarih, genellikle gün, ay, yıl şeklinde 

yazılmaktadır. Esasen doğru olan da budur. Bununla birlikte, doktrinde, poliçelere 

genellikle kısa vadeler konulmasından hareketle, ay ve gün gösterildiği takdirde yılın 

gösterilmesine gerek olmadığı ileri sürülmektedir
327

. Bu görüşe katılan yazarlara 

göre, keşide tarihi 12.01.2011 olan bir poliçede vade 12 Temmuz olarak 

gösterilmişse, vadenin 12 Temmuz 2011 olduğu kabul edilmelidir. Keza, 01.11.2011 

keşide tarihli bir poliçede de vade olarak 2 Şubat gösterilmiş ise, bunun 2 Şubat 2012 

olarak anlaşılması gerekir. Buna karşılık Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 02.06.1994 

tarih ve 7192/7282 sayılı kararında, sadece gün ve ay yazılmasının, yıl 

                                                 
324

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 125, N. 189. 
325

 İmregün, a.g.e., s. 44. Ayrıca bkz: Yargıtay HGK‟nın 27.01.1993 tarih ve 12-679/17 sayılı kararı: 

“...Takip dayanağı bononun tanzim tarihi 04.02.1991, vade tarihi ise 02.01.1991‟dir. TK‟nın 690. 

maddesi delâletiyle 615. maddesinde vadenin nasıl gösterileceği belirtilmiştir. Takip dayanağı 

bonoda vade tarihi tanzim tarihinden önce olduğundan senet bono niteliğinde değildir…” (Moroğlu/ 

Kendigelen, a.g.e., s. 552). Yargıtay 12. HD.‟nin aynı yöndeki 17.04.2003 tarih ve 5830/8589 sayılı 

kararı için bkz: Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 553-554. 
326

 Bkz: İkinci Bölüm, II, E, 1.  
327

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 646; Öztan, 2009, s. 127; Karayalçın, a.g.e., s. 158; Poroy/Tekinalp, 

a.g.e., s. 125, N. 191; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 116. Karşı görüş için bkz: İmregün, a.g.e., s. 45. İmregün, 

vade tarihinin gün, ay, yıl şeklinde yazılması gerektiği, sadece gün ve ayın yazılmasının yeterli 

olmadığı kanaatindedir. Yazar, ayrıca, yılın kısaltılarak yazılmasının da (örneğin 994) senedi batıl 

kılacağı görüşündedir. Ülgen, konunun tartışılabilir olduğunu belirtmektedir (Ülgen 

(Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 110). 
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belirtilmedikçe belli bir vadeyi ifade etmeyeceğini kanaatimizce de haklı olarak 

kabul etmiştir: 

“…Takip dayanağı bonoda ödeme tarihi bölümünde (22/3) ibaresi yazılmış ve 

metin içinde bono bedelinin 1 Haziran 1993 tarihinde ödeneceği vade olarak ifade 

edilmiştir. TK‟nın 690. maddesinin göstermesi ile bonolar hakkında da uygulanan 

615/son maddesine göre birbirini takip eden vadeleri gösteren poliçelerin batıl 

olduğu açıklanmış ise de, takip dayanağı bonoda yazılı olan (22/3) ibaresinin tarih 

olarak kabulü mümkün bulunmamıştır. Sadece ay ve gün yazılması, yılı 

belirtilmedikçe belli bir tarihi ifade etmez. Bu nedenle merciin bonoda iki ayrı vade 

bulunduğundan bahisle takibi iptalinde isabet görülmemiştir…”
328

. 

Vade olarak 30 Şubat, 31 Şubat, 31 Nisan gibi takvimde olmayan günlerin 

gösterilmesi hâlinde, vadenin o ayın son günü geldiği kabul edilmelidir
329

. 

Yukarıdaki, keşide (düzenleme) tarihi olarak takvimde olmayan bir günün 

gösterilmesine ilişkin açıklamalar vade açısından da geçerlidir
330

.   

“Mayıs ayı içinde”, “Mayıs ayının üçüncü haftasında” gibi ifadeler, vade 

unsuru açısından yeterli belirlilikte değildir
331

. Bununla birlikte,  vade olarak bir ayın 

başı, ortası ve sonu tespit edilmişse, bu tabirlerden ayın birinci, onbeşinci ve sonuncu 

günleri anlaşılacaktır (TTK. m. 618/III). Bu nedenle, bir ayın başı, ortası veya sonuna 

işaret eden (Mayıs ayının başı, Mayıs ayının ortası, Mayıs ayının sonu gibi) vadeler 

geçerlidir. 

Vade, belirli bir tarih olarak değil de, “iki ay içinde ödeyiniz” şeklinde 

gösterilmişse ve sürenin başlangıcı belirtilmemişse, iki ay, keşide (düzenleme) 

tarihinden itibaren hesaplanacaktır ve bu şekilde belirlenen tarih, vade olarak kabul 

                                                 
328

 Yargıtay 12. HD.‟nin 02.06.1994 tarih ve 7192/7282 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

553). Ayrıca bkz: Uyar, TBBD, s. 323. 
329

Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 110;  Karayalçın, a.g.e., s. 157-158;  Poroy/Tekinalp, 

a.g.e., s. 125, N. 191. Buna karşılık, İmregün, takvimde olmayan bir günün gösterilmesinin senedi 

batıl kılacağı görüşündedir (İmregün, a.g.e., s. 45). Öztan da, şekle bağlılık ilkesi esasına göre, bu 

durumda poliçenin geçerli olmaması gerektiğini belirtmiştir (Öztan, Kıymetli Evrak, s. 647). 
330

 Bkz: İkinci Bölüm, II, , E, 2.  
331

 Karayalçın, a.g.e., s. 157: Öztan, Kıymetli Evrak, s. 660. 
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edilecektir. “10.10.2011‟e kadar ödeyiniz” şeklindeki bir vadenin, verilen sürenin 

son günü geleceği kabul edilebilir
332

. 

“Haftaya Pazartesi”, “gelecek Cuma” gibi belirtilen vadeler de geçerli kabul 

edilmektedir
333

. 

“2011 Ramazan Bayramı” yeterli açıklıkta bir vade tarihi olarak kabul 

edilemez
334

. Ancak, “Ramazan Bayramının ilk günü” kanaatimizce geçerli bir vade 

tarihidir
335

.
 

Son olarak belirtmek gerekir ki, belli bir günde ödenecek bir poliçe ve bononun 

keşide (düzenleme) yeri ile ödeme yeri arasında takvim farkı olduğu takdirde, vade, 

poliçede ve bonoda aksine bir kayıt bulunmadıkça veya poliçe ve bono içeriğinden 

aksi anlaşılmadıkça, ödeme yerinin takvimine göre tespit edilmiş sayılır (TTK. m. 

619/I- III).  

b- Görüldüğünde  

Poliçe ve bonoda vade gösterilmemiş ise veya açıkça “görüldüğünde” 

ödeneceği belirtilmişse poliçe ve bono, görüldüğünde ödenir
336

. 

Görüldüğünde vadeli poliçe ve bono, ibrazlarında ödenir (TTK. m. 616/I). Bu 

nedenle, görüldüğünde vadeli poliçede kabul mümkün değildir
337

. İbraz süresi,  

keşide tarihinden itibaren bir yıldır. Keşideci (düzenleyen) bir yıllık ibraz süresini 

uzatabileceği gibi kısaltabilir de. Cirantalar ise ibraz süresini sadece kısaltabilir; 

cirantaların ibraz süresini uzatma yetkisi yoktur. 

Görüldüğünde vadeli poliçe ve bononun bir yıllık ibraz süresi içinde ibraz 

edilmemesi hâlinde hamil, müracaat hakkını kaybeder (TTK. m. 642/I). Müracaat 

                                                 
332

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 661; Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 110.  
333

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 661; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 125, N. 191. Bununla birlikte, Poroy ve 

Tekinalp, bu şekilde gösterilen vadelerin, “şekle bağlılık ilkesi” gereği poliçenin geçersizliğine yol 

açabileceğinin de kabul edilebileceğine işaret etmektedirler. 
334

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 110.  
335

 Bahtiyar, a.g.e., s. 48. 
336

 Karayalçın, senet üzerine açıkça konacak “görüldüğünde” kaydı dışında, “ibrazında”, talep 

edildiğinde” veya dengi bir kaydın yazılması hâlinde de senedin görüldüğünde ödenecek bir poliçe 

hâline geleceğini belirtmektedir (Karayalçın, a.g.e., s. 158). 
337

 Görüldüğünde ödenecek poliçelerde kabulün söz konusu olduğu durumlar ve kabule arzın hüküm 

ve sonuçları için bkz: Naci Kınacıoğlu, “Görüldüğünde Ödenecek Poliçeler”, Batider, Ocak 1968, C. 

IV, S. 3, s. 480-482. 



 

84 

 

 

hakkını yitiren hamil, zamanaşımı süresi içinde, asıl borçluya karşı (poliçede kabul 

eden muhatap, bonoda düzenleyen) talepte bulunabilir. 

Ayrıca, keşideci (düzenleyen), görüldüğünde ödenecek bir poliçenin belli bir 

günden önce ödenmek üzere ibraz edilmeyeceğini şart kılabilir. Bu takdirde ibraz 

süresi, o tarihten başlar (TTK. m. 616/II). 

c- Görüldüğünden Belli Bir Süre Sonra   

Poliçe ve bonoya, “görüldüğünden beş gün sonra”, “görüldüğünden bir ay 

sonra” şeklinde bir vade konabilir.  

Görüldüğünden belli bir süre sonra vadeli bir poliçe ve bonoda belli süre, 

keşidecinin (düzenleyenin) poliçeyi veya bonoyu ibraz ettiği tarihten itibaren 

işlemeye başlar. Keşideci (düzenleyen), keşide (düzenleme) tarihinden itibaren bir yıl 

içinde poliçe ve bonoyu ibraz etmelidir. Bonoda düzenleyen, ibraz tarihini senedin 

üzerine yazıp imzalar. Aksi takdirde tarih, tespit protestosu ile belirlenir ve süre, 

protesto gününden itibaren işlemeye başlar. Protesto keşide edilmemiş ise bono, bir 

yıllık ibraz süresinin sonunda ibraz edilmiş sayılır ve belli süre, bu tarihten itibaren 

işlemeye başlar.  

Poliçede, poliçenin görüldüğü tarih, muhatabın poliçeyi kabul ettiği tarihtir. 

Poliçe muhatap tarafından kabul edilmezse, kabul etmeme protestosu tarihi, 

poliçenin görüldüğü tarih sayılır (TTK. m. 617/I). Muhatap poliçeyi kabul etmiş 

ancak kabul şerhinde tarih gösterilmemişse, hamilin, müracaat haklarını muhafaza 

edebilmek için tarihi, bir protesto ile tespit ettirmesi gerekir (TTK. m. 607/II). Bu 

takdirde, belli süre, protesto gününden işlemeye başlar (TTK. m. 617/I). 

Kabul şerhinde tarih gösterilmemiş ve protesto da düzenlenmemiş ise poliçe, 

bir yıllık ibraz süresinin sonunda görülmüş sayılır (TTK m. 617/II) ve belli süre, bu 

tarihten itibaren işlemeye başlar.  

d- KeĢide (Düzenleme) Tarihinden Belli Bir Süre Sonra  

Poliçe ve bonoda vade, “keşide (düzenleme) tarihinden 20 gün sonra”, “keşide 

(düzenleme) tarihinden bir buçuk ay sonra” şeklinde gösterilebilir. Burada belli süre, 

poliçenin keşide edildiği (bononun düzenlendiği) günden başlayacaktır.  
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Sürenin hesaplanmasında poliçenin keşide edildiği (bononun düzenlendiği) gün 

hesaba katılmaz (TTK. m. 665). 

2- Vadesi BaĢka ġekilde Yazılan veya Birbirini Takip Eden Vadeleri 

Ġçeren Poliçe ve Bono  

Yukarıda belirttiğimiz üzere, vadesi gösterilmeyen bir poliçe ve bono, 

görüldüğünde ödenir. Bununla birlikte, poliçe ve bonoda vade gösterilmek 

isteniyorsa yukarıda açıklanan dört tür vadeden biri seçilmelidir. 

Vadesi dört tür vadeden başka şekilde yazılan veya birden fazla vade içeren 

poliçe ve bono ise batıldır (TTK. m. 615/II). 

a- Birden Fazla Vade  

Poliçe ve bonoda birden fazla vade gösterilmesi, genellikle hem senet metnine 

hem de senet metni dışına bir vade yazılması şeklinde ortaya çıkmaktadır.  

Vadenin hem senet metninde hem de metin dışında yer alması ve vade olarak 

gösterilen bu iki tarihin birbirinden farklı olması hâlinde senedin geçerli sayılıp 

sayılmayacağı tartışmalıdır. Karayalçın, bu durumda senet metnindeki vadenin 

geçerli sayılması görüşündedir
338

. Buna karşılık Öztan, metin ve metin dışında 

gösterilen vadelerin birbirinden farklı olması hâlinde senedin geçersiz olacağını 

kanaatimizce de haklı olarak savunmaktadır
339

. İmregün ise, konuyu iki vade türünün 

bir arada yazılması açısından inceleyerek, senet metni dışında gösterilen vade ile 

senet metninde gösterilen vadenin aynı güne rastlaması hâlinde senedin batıl 

sayılamayacağı görüşündedir
340

. Örneğin, keşide tarihi 10.12.2011 olan bir poliçede 

vade olarak 20.12.2011 gösterilmiş, senet metninde ise “keşide gününden on gün 

sonra” şeklinde bir vadeye yer verilmişse, her iki vade de aynı tarihi işaret ettiğinden 

senedi geçerli saymak gerekir.  

Yargıtay da, yerleşik içtihadında, birden fazla vade içeren poliçe ve bononun 

batıl olduğunu kabul etmektedir. Nitekim Yargıtay 12. HD.‟nin 20.02.1986 tarih ve 

                                                 
338

 Karayalçın, a.g.e., s. 157. Yargıtay TD.‟nin bu yöndeki 956/2178 E., 3328 K. sayılı kararı için bkz: 

Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 125, dpn. 19.  
339

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 646; Abuzer Kendigelen, Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları 

Ġle Birlikte), Cilt VI: 2004, İstanbul, Arıkan Yayınları, 2006, s. 271-272. Poroy ve Tekinalp de, senet 

metninde ve senedin metin dışında başka bir yerinde birbirinden farklı vadelerin gösterilmesi hâlinde 

bedel için öngörülen TTK. m. 588 hükmünün burada uygulanamayacağını ve senedin, muhtelif 

vadeleri içerdiğinden geçersiz sayılması gerektiğini belirtmektedirler (Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 125, 

dpn. 19).  
340

 İmregün, a.g.e., s. 45. 
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1838/1995 sayılı kararında, “…Anılan poliçelerin (görüldüğünde) ödenmek üzere 

keşide edildikleri yazılı olduğu hâlde ayrıca (muayyen bir günde) ödenmeleri şart 

edilmiştir. TK‟nın 615. maddesi uyarınca muhtelif vadeleri belirten poliçelerin batıl 

olduğu göz önünde bulundurulmak suretiyle İİK‟nın 170/a maddesi uyarınca takibin 

iptaline karar verilmelidir…”
341

 denilerek, birden fazla vade içeren poliçenin batıl 

olduğu hükme bağlanmıştır. 

Vadenin, aynı tarihi ifade etmek kaydıyla, hem rakam hem de yazı ile  

yazılması mümkündür. Örneğin, vade, “22.03.2011” ve “yirmi iki mart iki bin onbir” 

şeklinde gösterilebilir. Rakamla ve yazı ile gösterilen vadelerin aynı tarihi ifade 

etmeleri hâlinde senette birden fazla vadenin bulunduğundan söz edilemeyecektir
342

. 

Yukarıda açıklandığı üzere, poliçede birden fazla muhatabın gösterilmesi 

mümkündür
343

. Ancak, poliçede birbirinden farklı zamanlarda ödeme yapacak birden 

fazla muhatabın gösterilmesi, yani birden fazla muhataptan her biri için farklı bir 

vadenin yazılması, vadenin tekliği ve alacak hakkının bölünmezliğine aykırı 

olduğundan, poliçeyi batıl kılar
344

. Örneğin, poliçede, “12.03.2011‟de A, 

12.04.2011‟de B, 12.05.2001‟de C ödeyecektir” şeklinde birden fazla vade 

gösterilemez. Ayrıca, poliçede birden fazla muhataptan her birinin, aynı vade 

tarihinde poliçe bedelinin belirli bir kısmını ödeyeceği de kararlaştırılamaz
345

. 

Görüldüğünde veya görüldüğünden belli süre sonra ödenecek poliçede birden fazla 

muhatap mevcut ise bunlardan her birine senedin farklı günlerde ibraz edilerek farklı 

ödeme günlerinin yaratılması da mümkün değildir
346

.  

b- TTK. m. 615’te Öngörülen Dört Tür Vadeden BaĢka Vade 

Yukarıda açıkladığımız üzere, poliçe ve bonoda birden fazla vadenin 

gösterilmesi, poliçe ve bonoyu batıl kılar. Keza, senette TTK. m. 615/I‟de 

                                                 
341

 Yargıtay 12. HD.‟nin 20.02.1986 tarih ve 1838/1995 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

553). Yargıtay 12. HD.‟nin bu yöndeki 08.03.2007 tarih ve 385/4258 sayılı kararı ve yine aynı 

yöndeki Yargıtay 11. HD.‟nin 12.10.1986 tarih ve 6215/6695 sayılı kararı  için bkz: 

Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 553, 554.  
342

 Yargıtay HGK‟nın 14.05.2003 tarih ve 12-347/345 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

552-553). 
343

 Bkz: İkinci Bölüm, II, C, 3.  
344

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 660. 
345

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 660. 
346

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 660. 
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düzenlenen dört tür vadeden başka bir vadenin gösterilmesi de senedin geçersizliğine 

neden olacaktır. Bu bakımdan, “mezun olduğunuz gün” gibi gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceği belli olmayan veya “babanızın öleceği gün” gibi gerçekleşmesi 

kesin, ancak ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan olaylar, geçerli bir vade olarak 

kabul edilmemektedir
347

.  

Yargıtay, yukarıda yer verdiğimiz 02.06.1994 tarih ve 7192/7282 sayılı 

kararında,
348

, birbirinden farklı iki vadeyi içeren senette bu tarihlerden birini yıl 

gösterilmediği için geçersiz saymış, diğer tarihi ise tek ve geçerli vade olarak kabul 

etmiştir. Bu açıdan, kanaatimizce aynı sonuca, iki vade gösterilmesi hâlinde 

bunlardan birinin dört vade türünden birine girmemesi hâlinde de ulaşmak 

mümkündür. Örneğin, senette 12.03.2011 ve “her maaşımı aldığımda ödeyeceğim” 

şeklinde iki vade bulunuyor ise, “her maaşımı aldığımda ödeyeceğim” Kanun‟da 

belirtilen dört tür vadeden birini ifade etmediğinden, senette birden fazla vade söz 

konusu olmayacak, 12.03.2011 tek ve geçerli vade sayılacaktır. Bununla birlikte, 

Yargıtay, aşağıda yer verdiğimiz 16.02.1971 tarih ve 1378/1688 sayılı kararında, 

senette hem geçerli bir vadenin hem de Kanun‟da öngörülen dört tür vadeden başka 

şekilde yazılan bir vadenin yazılı bulunduğu senedi batıl saymıştır: 

“…Takibin dayanağı olan 08.05.1970 tanzim tarihli senette hululü vade 

20.08.1970 olarak gösterilmiş olmasına rağmen senedin yüzüne (işbu senet 

20.08.1970 tarihini takip eden haftalar sonunda peyderpey ödenecektir) ibaresi 

yazılmıştır. TK‟nın 615. maddesinde yazılanlardan başka bir şekilde tespit edilmiş 

vadeyi taşıyan poliçe veya bono batıldır. Yani, kambiyo senedi vasfını haiz 

olmayacağından adi senet olarak kabulü gerekir…”
349

. 

 

 

 

 

                                                 
347

 İmregün, a.g.e., s. 45; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 659; Bahtiyar, a.g.e., s. 48. 
348

 Yargıtay 12. HD.‟nin 02.06.1994 tarih ve 7192/7282 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

553). 
349

 Yargıtay İİD.‟nin 16.02.1971 tarih ve 1378/1688 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 553). 
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3- Çekte “Vade” ve Ġleri KeĢide Tarihli (“Vadeli”) Çek Uygulaması 

Poliçe ve bononun aksine çekte teknik anlamda vade yoktur, çek görüldüğünde 

ödenir
350

. Çekin görüldüğünde ödeneceği kuralına aykırı kayıtlar ise çeki geçersiz 

kılmaz, bu kayıtlar yazılmamış sayılır (TTK. m. 707/I).  Bu nedenle, kural olarak 

emredici bu hükme aykırı olarak çek üzerinde veya çek dışında taraflar arasında 

yapılan vadeye ilişkin anlaşmalar ve çek üzerindeki “vadesinde geçerlidir”, “keşide 

tarihinden önce ibraz edilemez
351

”, “çek gününde muteberdir”, vb. kayıtlar hüküm 

doğurmaz
352

.  

Keşide günü olarak gösterilen günden ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz 

gününde ödenir (TTK. m. 707/II).  

a- Ġleri keĢide Tarihli (“Vadeli”) Çek ve 3167 Sayılı Kanun Düzenlemesi 

 Çekte keşide tarihi olarak, çekin gerçekte keşide edildiği tarihten önceki veya 

sonraki bir tarihin gösterilmesi mümkündür. Keşideci, çekin gerçekte keşide edildiği 

günden sonraki veya önceki bir günü keşide tarihi olarak göstererek ibraz süresini 

uzatabilir veya kısaltabilir. Keşide tarihinin gerçeği yansıtmaması çekin geçerliliğini 

etkilemez, TTK. m. 707/II uyarınca keşide edildiği tarihten önce ibraz edilen çek de 

ibraz gününde ödenir. Dolayısıyla, kanun koyucu, TTK. m. 707/II ile çekte keşide 

tarihi olarak, çekin gerçekte keşide edildiği günden sonraki bir tarihin gösterilmesine 

izin vermiş, ancak, bu tür çeklerin de ibrazında ödeneceğini hüküm altına almıştır. 

 Bununla birlikte, uygulamada, çekte keşide tarihi olarak, çekin gerçekte 

keşide edildiği tarihten sonraki bir tarihin gösterilmesi ve çekin üzerinde yazılı 

keşide tarihinden önce ibraz edilmemesi suretiyle ileri keşide tarihli çek (“vadeli 

                                                 
350

 Çekin “görüldüğünde vadeli” bir senet sayılmasının mümkün olmadığı ve çekte teknik anlamda bir 

vadenin bulunmadığı, sadece “görüldüğünde ödeneceği kuralı”dan söz edilebileceği hakkında bkz: 

Kendigelen, Çek, s. 195-197. 
351

 Bununla birlikte Yargıtay‟ın, çekin, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ibraz edilemeyeceğine 

ilişkin çek dışındaki anlaşmaları İİK. m. 168 uyarınca mehil anlaşması olarak nitelendirip geçerli 

saydığı kararları da mevcuttur (Yargıtay 12. HD.‟nin 04.03.2003 tarih ve 3209/4138 sayılı kararı, 

Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 676). 
352

 Kendigelen, Çek, s. 197; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 261, N. 443.  “Çek gününde muteberdir” kaydı 

için bkz. Yargıtay 11. HD.‟nin 07.05.1981 tarih ve 1850/2241 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, 

a.g.e., s. 675).  Çekin geçerlilik süresini gösteren kayıtların yazılmamış sayılması hakkında bkz: 

Yargıtay 12. HD.‟nin 31.01.2000 tarih ve 553/1201 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 676).  
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çek”) olarak adlandırılan bir fiili durum ortaya çıkmıştır. 3167 sayılı ÇekK.‟nın ilk 

hâlinde bu fiili durumu kabul etmeyen, çekin görüldüğünde ödeneceği kuralına riayet 

eden kanun koyucu bir süre sonra yapılan değişiklikler ile “vadeli çek” uygulamasını  

kısmen kabul eden düzenlemelerde bulunmuştur. 

 Gerçekten de, 3167 sayılı ÇekK.‟nın değişikliklerden önceki hâlinde, 

üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ibraz edilen bir çekin kısmen veya tamamen 

ödenmemesi durumunda karşılıksız çek keşide etmek suçuna konu olacağı hükme 

bağlanmıştır, ayrıca hukuki sorumluluk açısından da çekte yazılı keşide tarihi değil, 

çekin ibraz tarihi dikkate alınmıştır. 3167 sayılı Kanun‟da değişiklik yapan 4814 

sayılı Kanun‟da çekin karşılıksız çıkması ve bu bakımdan müracaat hakkının 

kullanılması açısından çekteki ileri keşide tarihi değil, ibraz tarihi esas alınmıştır. 

Dolayısıyla 4814 sayılı Kanun‟a göre de ileri keşide tarihli çekin üzerinde yazılı 

keşide tarihinden önce ibrazı mümkündür ve ibrazında karşılığı kısmen veya 

tamamen bulunmayan çek, karşılıksız çek keşide etme suçu oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte, karşılıksız çek keşide etme suçu nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına 

şikayette bulunma süresi (ÇekK. m. 16/b. II) ve düzeltme hakkının kullanılması 

süresinin (ÇekK. m. 8/I)  başlangıcı olarak çek üzerinde yazılı ileri keşide tarihi esas 

alınmıştır
353

. Böylelikle, keşideci, çekte yazılı keşide tarihine ve keşide tarihinden 

işleyecek düzeltme hakkı süresi dolana kadar karşılıksız çek keşide etme suçunun 

cezai yaptırımına muhatap olmaktan kurtarılmıştır. Dolayısıyla, vadeli çek 

uygulaması, cezai sorumluluktan doğan yaptırımlar açısından kanun koyucu 

tarafından da kabul edilmiştir. Karşılıksız çek keşide etmek suçundan doğan hukuki 

sorumluluk açısından çekin ibraz edildiği ve karşılıksız kaldığının tespit edildiği 

tarih, cezai sorumluluk açısından ise çek üzerinde yazılı ileri keşide tarihinin esas 

alınması şeklinde ikili bir ayrım ortaya çıkmıştır
354

. 
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 Gerçekten de 4814 sayılı Kanun düzenlemesi ile karşılıksız çek keşide etme suçu nedeniyle 

Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunulabilmesi için ÇekK. m. 8‟de öngörülen düzeltme hakkının 

kullanılması süresinin dolması aranmıştır (ÇekK. m. 16/b. 2). Düzeltme hakkı süresi ise çek üzerinde 

yazılı keşide tarihinden itibaren 10 gündür (ÇekK. m. 8/I). 
354

 Cezai sorumluluk açısından vadeli çeke itibar edilmesinin eleştirisi hakkında bkz. Kendigelen, 

Çek, s. 201-202. Yazar, vadeli çek uygulamasının çekin hukuki ve iktisadi niteliği ile bağdaşmadığını 

belirtmekte ve cezai sorumluluk açısından vade anlaşmasının kabul edilmesini, hukuki sorumluluk 

açısından ise mevcut sistemin korunmasını eleştirmektedir. Anılan düzenlemelerin eleştirisi ve 
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Vadeli çeke ilişkin olarak yapılan ikinci değişiklik ise 5838 sayılı Kanun ile 

ÇekK.‟ya eklenen Geçici Maddedir. Bu madde ile “31/12/2009 tarihine kadar, 

üzerlerinde yazan keşide tarihinden önce çekin muhatap bankaya ibrazı geçersizdir” 

denilerek çekin görüldüğünde ödeneceği kuralı (TTK. m. 707/II) ile çekin ibrazında 

kısmen veya tamamen karşılıksız kalması hâlinde çeki keşide eden hesap sahibi ile 

bunların yetkili temsilcileri için öngörülen yaptırımları düzenleyen ÇekK. m. 16 

hükmünün uygulanması 31/12/2009 tarihine kadar durdurulmuştur
355

.  

b- 5941 Sayılı ÇekK. Düzenlemesi 

 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 sayılı ÇekK.
356

 ile 3167 sayılı 

Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. ÇekK. Tasarısı‟nda bulunmayan, ÇekK. m. 3‟e 

Adalet Komisyonu‟nda eklenen 8. fıkraya göre; 

“ Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin 

karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 inci maddesi uyarınca kısmen veya 

tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. 

İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin 

üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz 

edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır”. 

Görüldüğü üzere, kısmen veya tamamen karşılıksız kalan çekle ilgili hukuki 

takip yapılabilmesi açısından çekin ibraz edildiği ve ödememenin tespit edildiği 

tarihe değil, çek üzerinde yazılı ileri keşide tarihine itibar edilmiştir
357

.  

                                                                                                                                          
değişiklik önerileri için ayrıca bkz: Erdoğan Moroğlu, “3167 Sayılı Çek Kanunu‟nda 4814 Sayılı 

Kanun‟la Yapılan Değişiklikler”, Makaleler II,  İstanbul, Arıkan Yayıncılık, 2006, s. 107-108. 
355

 Geçici Madde doktrinde Teoman tarafından eleştirilmiştir. Yazar, haklı olarak yürürlükte bulunan 

bir kanunun uygulanmasının belirli bir süre ile ertelenmesinin sık rastlanan bir durum olmadığını ve 

kanunların yürürlüğü ile ilgili genel hukuk ilkelerine aykırı olduğunu belirtmektedir. Yazar ayrıca 

geçici bu değişikliğin ekonomik sıkıntı içindeki keşidecileri rahatlatmak gibi “populist” bir 

yaklaşımdan kaynaklandığını, çek bedelini hemen tahsil etmek isteyen ekonomik sıkıntı içindeki çek 

hamillerini ise zarara uğrattığını, bu değişikliğin sadece çek keşidecilerini koruduğunu, bono, poliçe 

veya adi senet ile borç altına girenleri korumasız bıraktığını ve bu nedenle Anayasa‟daki eşitlik 

ilkesine aykırı olduğunu ve çeki bonoya yaklaştırdığını ifade etmektedir. Yazar, ileri tarihli çek keşide 

edenlerin, çekin karşılıksız çıkması hâlinde belirli bir süre ile para ve/ya hapis cezasına 

çarptırılmayacakları yönünde bir düzenleme önerisinde bulunmaktadır (Ömer Teoman, “Çek 

Hukukunda 5838 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikler”, Tüm Makalelerim, Cilt III: 2002-2010, -

İstanbul Üniversitesi‟nde İkinci Dönem-, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2010, s. 150-152. 
356

 RG 20.12.2009/27438. 
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 Karşılıksız çeke ilişkin cezai sorumluluk ise ÇekK. m. 5‟te düzenlenmiştir. 

ÇekK. m. 5/1‟in 1. cümlesine göre;  

 “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde 

ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi 

hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar 

adlî para cezasına hükmolunur”. 

 Madde metninden de anlaşılacağı üzere, karşılıksız çek keşide etmenin cezai 

sorumluluğu bakımından da çekin fiilen ibraz edildiği tarih değil, çek üzerinde yazılı 

keşide tarihi esas alınmıştır. Dolayısıyla, uygulamada yer eden “vadeli çek”, gerek 

hukuki gerekse cezai sorumluluk bakımından kanuni bir düzenlemeye sahip 

olmuştur
358

.  

 Bu iki maddeye ek olarak, 5838 sayılı Kanun ile 3167 sayılı Kanuna eklenen 

ve çekin, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ibrazını 31/12/2009 tarihine kadar 

geçersiz sayan geçici 2. maddenin süresini uzatmak amacıyla ÇekK. geçici m. 1/5 

                                                                                                                                          
357

 Yukarıda belirttiğimiz üzere, ÇekK. Tasarısı‟nda yer almayan bu hüküm, Adalet Komisyonu 

tarafından ÇekK.‟ya eklenmiştir. Bu nedenle, genel gerekçede ileri keşide tarihli çekler için hukuki 

takip yolunun açık olduğuna ilişkin açıklamalar da yanıltıcı olmaktadır. Genel gerekçede ileri keşide 

tarihli çekler için yapılan açıklamalar aynen şu şekildedir: “İleri düzenleme tarihli, yani uygulamadaki 

adı ile “vadeli çek” kalın bir koruma zırhı ile güçlendirilmiştir. Şöyle ki, 3167 Sayılı Kanun ile 

üzerindeki düzenleme tarihinden önce bankaya ibraz edilip de kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan 

çekin hem hukukî takibe hem de cezaî kovuşturmaya konu olabilmesine imkân tanınmıştır. Başka bir 

deyişle, Kanun, normal çek ile “vadeli çek”i aynı hukukî ve cezaî rejime tâbi tutmuştur…..Diğer 

yandan, ileri düzenleme tarihli çeke ilişkin olarak, düzenleme tarihinden önce ibraz edilip karşılıksız 

çıkan çekin hem hukukî hem de cezaî takibe konu olamayacağı görüşleri ileri sürülmüştür. Tasarının 

hazırlanması sürecinde, bu önerilerden sadece cezaî takibe konu olamama görüşü benimsenmiş ve 

hukukî takip yolu açık tutulmuştur…”. ÇekK. m. 3/8 ile ilgili olarak Adalet Komisyonu Raporu‟nda 

yer alan şu açıklamalar dikkate alınmalıdır: “Maddeye yedinci fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmiştir. 

Bu yeni fıkraya göre ileri düzenleme tarihli çeklerin üzerinde yer alan tarihten önce, bankaya ibraz 

edilmesi ve karşılığının kısmen veya tamamen bulunmaması hâlinde, bu çekle ilgili olarak 

karşılıksızdır işleminin ve hukukî takip yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu düzenlemeye 

göre, ileri tarihli çekle ilgili olarak kambiyo senetlerine özgü hukukî takip yoluna başvurulabilmesi 

için üzerinde yazılı düzenleme tarihi itibarıyla kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve bu 

Tasarı hükümlerine göre karşılıksızdır işlemi yapılması gerekmektedir…”. 
358

 Madde gerekçesinin 2. paragrafı, m. 3/8 ile geçerliliğini kaybetmiştir. Madde gerekçesinin 1. ve 4.  

fıkralarında, çekin karşılıksız çıkması nedeniyle cezai sorumluluktan söz edebilmek için çekin 

üzerinde yazılı bulunan keşide tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmiş olması 

gerektiği vurgulanmıştır. 
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hükmü düzenlenmiştir. Bu hüküm ile 31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı 

keşide tarihinden önce çekin muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılmıştır
359

.  

 

B- ÖDEME YERĠ  

Ödeme yeri; ifa yerinin tespiti, ödeme için ibraz, ödememe durumunun tespiti, 

ikametgâhlı veya adresli poliçe düzenlenmesi (TTK. m. 586), takvimlerin çatışması 

(TTK. m. 619), araya girme suretiyle kabul ve ödemede hamilin müracaat hakkını 

kullanabilmesi (TTK. m. 647/II), poliçe ile ilgili kanunlar ihtilafının hâlli (TTK. m. 

682 ve 683) ve yetkili mahkemenin tayini bakımından önem taşımaktadır
360

. Ayrıca, 

ödeme yeri, çekte ibraz sürelerinin hesaplanmasında belirleyicidir. Zira, ibraz 

süreleri, keşide ve ödeme yerinin aynı veya farklı yerler olup olmamasına bağlı 

olarak değişmektedir. 

Kambiyo senetlerinde, ödeme yerinin de gösterilmesi gerekir (TTK. m. 583/b. 

5, 688/b. 4, 692/b. 4). Poliçede, ödeme yeri ayrıca gösterilmemişse, muhatabın adı 

(kanunda muhatabın soyadı) yanında gösterilen yer, ödeme yeri ve aynı zamanda da 

muhatabın ikametgâhı sayılır (TTK. m. 584/III). Ödeme yeri gösterilmemiş, 

muhatabın adı yanında da bir yer adı belirtilmemişse, poliçe hükümsüzdür
361

.  

Senette ödeme yeri açıkça gösterilmiş, muhatabın adı yanında da ayrıca bir yer 

adı yazılı olabilir. Bu hâlde, ödeme yeri, açıkça ödeme yeri olarak gösterilen yerdir. 

Muhatabın adı yanında gösterilen yer ise muhatabın ikametgâhı sayılabilir
362

. 

                                                 
359

 Adalet Komisyonu Raporu‟nda hükmün öngörülme amacı ile ilgili şu açıklamalar yer almıştır: 

“3167 sayılı Kanuna 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla geçici 2 nci madde olarak eklenen 

hükümde, belirli bir süreyle çekin, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap 

bankaya ibrazı geçersiz kabul edilerek, ticarî hayatta belli bir rahatlığın yaşanması sağlanmıştır. Bu 

uygulamadan elde edilen olumlu sonuçlar dikkate alınarak, tarafların başlangıçtaki iradelerine aykırı 

olarak, çeklerin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ibrazının engellenmesine yönelik olarak, 

altıncı fıkrada, yeni bir süre belirlenerek, ticarî hayatta karışılaşılabilecek sorunlara ve 

mağduriyetlere çözüm üretilmesi amaçlanmıştır”. 31.12.2011 tarihinden önceki ve sonraki durum için 

bkz. Hasan Pulaşlı, Çek Hukuku ve Ġlgili Mevzuat, Ankara, Adalet Yayınevi, 2010, s. 38-44. 
360

 Ödeme yerinin belirtilen hususlardaki önemi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Kalpsüz, 

“Poliçelerde Ödeme Yeri”, Batider, Aralık 1970, C. V, S. 4, s. 670-680; Kalpsüz (Erem/Çelebican), 

a.g.e., s. 61-62. 
361

 Kalpsüz, ödeme yeri bulunmayan senedin hükümsüzlüğünü kabul etmenin çok sert bir netice 

olduğu, ödeme yeri bulunmayan senedi “poliçe olmaktan çıkacağı”nı, ancak bu poliçenin emre yazılı 

veya adi havale sayılabileceği görüşündedir (Kalpsüz, Ödeme Yeri, s. 668-670). 
362

 Kalpsüz, Ödeme Yeri, s. 666. 
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Bonoda da ödeme yerinin gösterilmesi gerekir (TTK. m. 688/b. 4). Ödeme yeri 

açıkça belirtilmemişse, senedin düzenlendiği yer, ödeme yeri ve aynı zamanda 

düzenleyenin ikametgâhı sayılır (TTK. m. 689/III). 

Çekte de poliçede olduğu gibi, ayrıca gösterilmemişse, muhatabın ticaret 

unvanı (kanunda ad ve soyadı) yanında gösterilen yer, ödeme yeri sayılır. Kanun 

koyucu, poliçe ve bonodan farklı olarak, çekte muhatabın ticaret unvanı yanında 

birden fazla yer gösterildiği takdirde çekin ilk gösterilen yerde ödeneceğini 

öngörmüştür. Yine poliçe ve bonodan farklı olarak, çekte düzenleme yeri açıkça 

belirtilmemiş, muhatabın ticaret unvanı yanında da bir yer gösterilmemişse, çekin 

muhatabın iş merkezinin bulunduğu yerde ödenecektir (TTK. m. 693/III).  

Çekte muhatap olarak ancak bir banka gösterilebilir. Bankalar anonim şirket 

olarak örgütlendiklerinden, bankaların ticaret siciline tescil ve ilan edilmiş bir 

merkezleri bulunmaktadır. Dolayısıyla, kanun koyucu, bu merkezin ödeme yeri 

olarak kabul edilebileceğinden hareketle, ödeme yerinin çekte açıkça gösterilmemesi 

ve muhatabın unvanı yanında bir yer bulunmaması hâlinde muhatabın iş merkezini 

ödeme yeri saymıştır
363

. Muhatap bankanın iş merkezinden anlaşılması gereken  

“banka merkezi”, yani merkez şubedir
364

.  

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kambiyo senetlerinde açıkça 

belirtilmemişse muhatabın (bonoda düzenleyenin) adı yanındaki yerin ödeme yeri 

sayılması ile, para borçlarında ödeme yeri olarak başkaca bir yer gösterilmediği 

takdirde ödemenin alacaklının ifa zamanındaki ikametgâhında yapılacağına ilişkin 

BK. m. 73 hükmünden ayrılınmıştır. Diğer bir ifade ile, para borçları kural olarak 

alacaklının ikametgâhında ifa edilir, bu nedenle götürülecek bir borç niteliğindedir. 

Kambiyo senetlerinde ise kural, kambiyo senedine dayanan borcun, borçlunun 

                                                 
363

 Kendigelen, Çek, s. 83.  
364

 Kendigelen, Çek, s. 83; Karayalçın, a.g.e., s. 269 dpn. 16; Göle, a.g.e., s. 29; Celal Göle, “3167 

Sayılı Kanuna Göre Çekin Unsurları ve Şekli”, Prof.Dr. YaĢar Karayalçın’a 65 inci YaĢ Armağanı, 

Ankara, Olgaç Matbaası, 1988, s. 236. Yeni TTK. m. 781/II‟de ise TTK. m. 693/II‟deki “muhatabın iş 

merkezi” ibaresi yerine “iş” kelimesi kaldırılarak “muhatabın merkezi” ibaresi kullanılmıştır. 

“Muhatabın merkezi” yerine “merkez şube” ibaresinin kullanılmasının daha isabetli olacağı 

yönündeki görüş için bkz: Kendigelen, TTK Tasarısı, s. 49; Kendigelen, “Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısı ile Çek Hukukunda „Sessiz Sedasız‟ Yapılmak İstenen Değişiklikler”, HPD, Mayıs 2006, s. 

77, dpn. 25; Çek, s. 406, dpn. 25. 
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bulunduğu yer olarak gösterilen yerde ödenmesidir. Dolayısıyla, kambiyo senedine 

dayanan borç, aranılacak bir borç niteliğindedir.  

Ödeme yerinin idari bir birim olarak gösterilmesi yeterlidir, ayrıca açık (tam) 

adresin yazılması mümkün olmakla birlikte zorunlu değildir
365

. Ödeme yeri olarak 

gerçekte olmayan bir yerin gösterilmesi, ödeme yerinin kesin ve açık olarak 

gösterilmemesi veya alternatifli olarak gösterilmesi (örneğin, İstanbul veya İzmir, 

bütün mahâllelerde) senedi batıl kılar
366

. 

Bilindiği üzere, Türkiye‟de aynı adı taşıyan birden çok yer bulunmaktadır. 

Örneğin, Konya‟da, Zonguldak‟ta ve Tekirdağ‟da Ereğli adında bir ilçe 

bulunmaktadır. Senette, ödeme yeri olarak Ereğli gösterilmişse ve Ereğli‟nin bu üç 

şehirden hangisinin ilçesi olduğu belirtilmemişse, bu durum senedin 

hükümsüzlüğüne neden olmaz. Hamil, kendisine daha kolay gelen yeri seçerek bu 

yerde ödeme için ibrazda bulunabilir
367

.  

Ayrıca, ödeme yerinin senet metnine veya senedin belirli bir yerine yazılması  

mecburi değildir
368

. 

Çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir şubesine de ibraz 

edilebilir. Bu takdirde, banka, çek bedelini, hamilin varsa vergi kimlik numarası 

saptandıktan sonra ve karşılığı sorulmak suretiyle öder (ÇekK. m. 3/1). 

Çekte, ödeme yeri açıkça gösterilmemişse muhatabın ticaret unvanı yanındaki 

yerin, muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla yer gösterilmiş ise bunlardan 

ilkinin ödeme yeri sayılacağı öngörülmüştür (TTK. m. 693/III). Poliçede ise benzer 

bir hükme yer verilmemiş olması, poliçede birden fazla ödeme yerinin gösterilip 

gösterilemeyeceği konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Yukarıda muhataba ilişkin açıklamalarımız sırasında da belirttiğimiz üzere, 

poliçede birden fazla muhatabın gösterilmesi mümkündür
369

. Dolayısıyla, birden 

                                                 
365

 Kendigelen, Çek, s. 83; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 473; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 112; Poroy/Tekinalp, 

a.g.e., s. 128 N. 199; Kalpsüz, Ödeme Yeri, s. 666; Kaya (Ülgen/Helvacı/Kendigelen), a.g.e., s. 146.  
366

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 474; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 112. 
367

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 474; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 112. Öztan, hamilin, aynı ismi taşıyan 

yerlerden hangisinin kastedildiğini bilmesi ve buna rağmen diğer bir yerde (boş yere) ibrazda bulunup 

senedin ödenmemesine dayanarak protesto düzenleterek  müracaat hakkını kullanmasının, hakkın 

kötüye kullanılması sayılacağını belirtmektedir.   
368

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 474; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 112. 
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fazla muhatap gösterildiği takdirde bunlardan her biri için farklı bir ödeme yerinin 

gösterilmesi mümkün görülebilir. Buna karşılık, birden fazla muhatap bulunmasına 

rağmen ödeme yerinin bunların hepsi için tek bir yer olarak gösterilmesi 

gerekmektedir, hamil, senedi ödenmek üzere aynı günde, aynı yerde muhataplara 

ibraz etmek zorundadır. Poliçenin farklı tarihlerde ibraz edilmesi, aynı poliçe için 

değişik vadelerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle, muhatap birden fazla 

gösterilse bile, ödeme yeri tek olmalıdır
370

. 

 Aksi görüşteki Karayalçın‟a göre ise, poliçede birden fazla muhatabın 

gösterilmesi hâlinde birden fazla ödeme yerinin gösterilmesi mümkündür. Böyle bir 

kayıt, hamil lehinedir ve poliçenin, gösterilen ödeme yerlerinden birinde ibraz 

edilmesi, protesto düzenlenmesi için yeterlidir
371

.  

 

C- KEġĠDE (DÜZENLEME) YERĠ 

Keşide (düzenleme) yeri, devletler özel hukuku yönünden büyük önem 

taşımaktadır. Gerçekten de, poliçede ve TTK. m. 690/I yollaması ile bonoda 

taahhütlerin şekli (TTK. m. 679/I), müracaat haklarının kullanılması için uyulması 

gereken süreler (TTK. m. 681), taahhütlerden doğan sonuçlar (TTK. m. 682/II) ve 

karşılığın hamile geçmesi hakkında keşide (düzenleme) yeri hukuku uygulanacaktır. 

Öte yandan, çekte de taahhütlerin şekli (TTK. m. 732) ve çekten doğan 

taahhütlerden doğan sonuçlar (TTK. m. 733) hakkında keşide yeri hukukunun 

uygulanacağı öngörülmüş; ayrıca, poliçede müracaat haklarının kullanılması için 

uyulması gerekli süreler hakkında TTK. m. 730/b. 21 ile poliçe hükümlerine yollama 

yapılmıştır. Dolayısıyla, poliçe, bono ve çekte, yukarıda anılan hususlarda keşide 

(düzenleme) yeri hukuku yetkilidir.  

                                                                                                                                          
369

 Bkz: İkinci Bölüm, II, C, 3.  
370

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 475. Yazar, ayrıca, çeklerde birden fazla ödeme yeri gösterilmesinin 

açıkça düzenlendiğini, aynı imkan poliçelerde de mevcut olsaydı kanun koyucunun bu konuda 

mutlaka düzenlemede bulunacağını belirtmektedir. Aynı görüşte: Kınacıoğlu, Batider, s. 483-484; 

İmregün, a.g.e., s. 43. 
371

 Karayalçın, a.g.e., s. 112. Birden fazla ödeme yerinin gösterilmesi konusunda farklı görüşler için 

bkz: Kalpsüz, Ödeme Yeri, s. 666-668. Kalpsüz, poliçede birden fazla muhatap gösterilmesi hâlinde 

birden fazla ödeme yerinin bulunabileceği, hamilin gösterilen yerlerden birinde senedi ibraz 

edebileceği, bu yerlerden birinde senedin kabul edilmemesinin protesto düzenlenmesi için yeterli 

olduğu görüşündedir. 
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Son olarak belirtmek gerekir ki, yukarıdaki hususlar dışında kambiyo 

senetlerinden doğan uyuşmazlıklarda yetkili mercii, keşide (düzenleme) yerine göre 

belirlenmektedir (İİK m. 50/I; HUMK m. 10).  

Kambiyo senetlerinde bulunması gereken bir diğer unsur, keşide (düzenleme) 

yeridir (TTK. m. 583/b. 7, 688/b. 7, 692/b. 5). Keşide yeri gösterilmemiş poliçe ve 

çek, keşidecinin “ad ve soyadının” yanında yazılı olan yerde, düzenleme yeri 

gösterilmemiş bono ise düzenleyenin “soyadının” yanında yazılı olan yerde 

düzenlenmiş sayılır (TTK. m. 584, 689, 693)
372

. 

Görüldüğü üzere, kanun koyucu, keşide (düzenleme) yerinin bulunmasını 

zorunlu kılmış; ancak, senette açık biçimde gösterilmediği durumlar için bir 

varsayımda bulunarak, keşidecinin (düzenleyenin) ad ve soyadının yanında yazılı 

olan yeri keşide (düzenleme) yeri saymıştır
373

. Dolayısıyla, keşide (düzenleme) yeri 

unsuru açısından katı şekilcilikten vazgeçildiği görülmektedir
374

.  

Yukarıda da işaret edildiği üzere, ayrıca belirtilmemiş ise,  keşidecinin 

(düzenleyenin) ad ve soyadı yanında yazılı olan yer keşide (düzenleme) yeri 

sayılacaktır. Keşidecinin (düzenleyenin) ad ve soyadı kambiyo senetlerinin unsurları 

arasında sayılmamıştır, keşide (düzenleme) yerinin keşidecinin (düzenleyenin) 

imzasının yanında yazılı olan yer olarak anlaşılması gerekir. Diğer bir deyişle, 

senette keşidecinin (düzenleyenin) ad ve soyadının bulunmadığı hâllerde keşidecinin 

(düzenleyenin) imzasının yanında yazılı olan yer keşide (düzenleme) yeridir
375

.  

                                                 
372

 Moroğlu, bono ve çeklerde düzenleyenin “ad ve soyadının”, çekte ise “soyadının” ibaresinin 

kullanılmasını, bir diğer ifade ile poliçe ve bono ile çek için kullanılan ifadelerin farklı olmasını 

eleştirmektedir (Moroğlu, “Kambiyo Senetlerinde Düzenleme Yeri”, Makaleler II, İstanbul, Arıkan 

Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 91-92). Yazar, ayrıca, “adı ve soyadı” ifadesi ile düzenleyenin tüzel kişi 

olması hâlinin göz ardı edildiğini belirtmekte, düzenleyenin “ticaret ünvanı”ndan bahsedilmemesini  

haklı olarak eleştirmektedir. Aynı görüşte: Öztan, Kıymetli Evrak, s. 471.   
373

 Keşide yeri gösterilmeyen senette keşidecinin ad ve soyadı yanında gösterilen yerin keşide yeri 

sayılacağına ilişkin bkz: Yargıtay 12. HD.‟nin 23.06.1994 tarih ve 8269/8446 sayılı, 30.05.1995 tarih 

ve 7022/7771 sayılı ve 08.06.1999 tarih ve 7250/7733 sayılı kararları (Eriş, a.g.e., s. 109, 110).  
374

 Moroğlu, Düzenleme Yeri,  s. 87; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 471.   
375

 Moroğlu, Düzenleme Yeri, s. 91; Kendigelen, a.g.e, s. 93. Moroğlu, keşidecinin (bonoda 

düzenleyenin) adının değil imzasının zorunlu unsur olduğunu vurgulamakta ve bu nedenle Yeni TTK. 

m. 671‟de poliçede zorunlu unsurlar arasında keşidecinin (Yeni TTK.‟da düzenleyenin) ad ve 

soyadına yer verilmemesine rağmen TTK. m. 584/4‟te olduğu gibi Yeni TTK. m. 672/4‟te 

“düzenleyenin adı yanında gösterilen yerin” poliçenin düzenlendiği yer sayılacağından söz 

edilmesinin ratio legis‟e aykırı olduğunu Yeni TTK. Tasarı hâlinde iken belirtmişti. Yazar, bu 

hükmün, “keşide yeri gösterilmeyen bir poliçe düzenleyenin imzası yanında gösterilen yerde 

düzenlenmiş sayılır” şeklinde olması gerektiğini ifade etmiş, bununla birlikte Yeni TTK.‟da 

“düzenleyenin adı yanında gösterilen yer” ibaresi muhafaza edilmiştir (Erdoğan Moroğlu, Türk 
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Belirtmek gerekir ki, keşide (düzenleme) yeri olarak gösterilen yer gerçekte 

mevcut değilse, idari bir birim değilse veya açık, anlaşılabilir nitelikte değilse, 

keşidecinin (düzenleyenin) ad ve soyadı yanında yazılı olan yere itibar edilemez
376

. 

Ayrıca, senette ödeme yeri olarak gösterilen yer
377

, muhatap bankayı gösteren 

yer
378

, lehtarın adının yanında yazılı olan yer
379

, çeki bankaya ibraz eden kişinin 

çekin arka yüzündeki adresi
380

 veya avalistin
381

, kefilin adresi keşide (düzenleme) 

yeri olarak kabul edilemez. Keşide (düzenleme) yerinin, ayrıca belirtilmemiş ise 

keşidecinin (düzenleyenin) ad ve soyadı ya da imzası yanında gösterilmesi gerekir
382

. 

Keşide (düzenleme) yerinin mutlaka keşideci (düzenleyen) tarafından 

yazılması gerekmemektedir. Ayrıca keşide (düzenleme) yeri el ile yazılabileceği gibi 

daktilo ile de yazılabilir
383

. Buna ek olarak, keşidecinin (düzenleyenin) imza atarken 

kullandığı kaşede belirtilen adres de geçerli bir keşide (düzenleme) yeri 

sayılabilecektir
384

. 

 

 

                                                                                                                                          
Ticaret Kanunu Ġle Yürürlük Ve Uygulama Kanunu Tasarıları, Değerlendirme ve Öneriler, 

Genişletilmiş 6. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2009, s. 367. Bono ve çek açısından da aynı 

yaklaşım için bkz: Moroğlu, Tasarı, s. 371, 374). 

 

 
376

 Moroğlu, Düzenleme Yeri, s. 89.  
377

 Yargıtay HGK‟nın 09.05.1984 tarih ve 12-579/524 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

656). Yargıtay 11. HD.‟nin aynı yöndeki 26.12.1989 tarih ve 85/7527 sayılı kararı için bkz: Eriş, 

a.g.e., s. 109. 
378

 Yargıtay 12. HD.‟nin 29.09.1986 tarih ve 15198/9705 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 39). Muhatap 

bankanın bulunduğu yerin keşide yeri sayılamayacağına ilişkin Yargıtay 12. HD.‟nin 15.09.2003 tarih 

ve 13811/17566 sayılı kararı için ayrıca bkz: Eriş, a.g.e., s. 102.   
379

 Yargıtay 12. HD.‟nin 20.04.1995 tarih ve 5694/6151 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 55). 
380

 Yargıtay 12. HD.‟nin 20.02.1992 tarih ve 7750/1757 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 40). 
381

 Yargıtay 12. HD.‟nin 28.12.2004 tarih ve 22546/27192 sayılı kararı (LHD, Ocak 2005, s. 197-

198). Kefilin adresinin düzenleme yeri sayılmayacağı yönündeki Yargıtay 12. HD.‟nin 05.04.2007 

tarih ve 4127/6600 sayılı kararı için bkz: Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 644. 
382

 Kendigelen, Çek s. 93.  
383

 Uyar, MBD, s. 79. 
384

 Yargıtay 12. HD.‟nin 18.01.1993 tarih ve 12130/595 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 42). Yargıtay 10. 

CD.‟nin 19.09.1995 tarih ve 6798/8027 sayılı kararı (YKD, C. 22, S. 3, Mart 1996, s. 495). 

Düzenleme yeri unsurunun düzenleyenin imzasının bulunduğu kaşede yazılı “Samsun” ibaresi ile 

tamamlanması yönünde Yargıtay 10. CD.‟nin 03.03.1998 tarih ve 831/1840 sayılı kararı 

(Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 658). Yargıtay 10. CD.‟nin aynı yöndeki 25.11.1992 tarih ve 

9801/12179 sayılı kararı için bkz: Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 658. Bununla birlikte, antetli kağıdın 

üst kısmında matbu olarak yer alan adresin, düzenleyenin serbest iradesi ile senede yazılmadığı 

gerekçesiyle düzenleme veya ödeme yeri sayılamayacağına ilişkin açıklama için bkz: Ömer Teoman, 

YTH I-12,  s. 125-127. 
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1- Ġdari Birim Olma Zorunluluğu 

Keşide (düzenleme) yerine ilişkin TTK. maddelerinde senedin “tanzim edildiği 

yer”, “tanzim edenin adı ve soyadı yanında yazılı olan yer” ifadeleri kullanılmış; 

ancak, “yer” kavramı ile kastedilen yerin türü belirtilmemiştir. 

Yargıtay‟ın yerleşik içtihadına göre, keşide (düzenleme) yeri olarak tüzel 

kişiliği haiz idari bir birimin (il, ilçe, bucak, köy gibi) gösterilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, tüzel kişiliği olmayan semt, mahâlle, sokak
385

 veya cadde adlarının
386

 

(örneğin Kozyatağı
387

, Karum
388

, Kızılay
389

, Gayrettepe
390

, Taksim
391

, İdealtepe
392

 

vs.) keşide (düzenleme) yeri olarak gösterildiği hâllerde senet, keşide (düzenleme) 

yeri unsuru açısından eksiktir. Ayrıca, keşide (düzenleme) yeri olarak idari bir 

birimin gösterilmesi yeterli olup, keşidecinin (düzenleyenin) açık adresinin yazılması 

gerekli değildir.  

Bununla birlikte Moroğlu, tüzel kişiliği bulunmasa bile idari bir birim olması 

nedeniyle mahâlle adlarının da keşide (düzenleme) yeri olarak kabul edilmesi 

gerektiğini belirtmekte ve “Ataköy”ü idari bir birim saymayan Yargıtay kararını 

eleştirmektedir
393

. Yazar, alıntı yaptığı bir diğer Yargıtay kararında “kent, ilçe, 

bucak, köy gibi” denilmek suretiyle idari birimlerin tüketici biçimde sayılmadığını ve 

mahâlle adlarının da bu kapsamda coğrafi bir ad ve idari bir birim olarak kabul 

edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır
394

. Yazar, ayrıca, kambiyo senetlerinde zorunlu 

                                                 
385

 Yargıtay 12. HD.‟nin 06.10.1994 tarih ve 11001/11719 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 46). Yargıtay 

12. HD.‟nin aynı yöndeki 23.09.2003 tarih ve 14242/18297 sayılı kararı için bkz: Eriş, a.g.e., s. 103. 
386

 Yargıtay 12. HD.‟nin 16.09.1997 tarih ve 7863/8622 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 66). 
387

 Yargıtay 12. HD.‟nin 12.12.2006 tarih ve 20719/23563 sayılı kararı (YKD, S. 5, C. 33, Mayıs 

2007, s. 918). Yargıtay bu kararında, düzenleme yerinin idari bir birim olarak gösterilmediği 

gerekçesiyle senedin çek vasfında olmadığına, bu nedenle zamanaşımı süreleri bakımından BK. m. 

125‟in dikkate alınacağına karar vermiştir. “Kozyatağı” için ayrıca bkz: Yargıtay 11. HD.‟nin 

12.12.2006 tarih ve 20719/23563 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 654).  
388

 Yargıtay 6. CD.‟nin 26.04.2006 tarih ve 9925/4202 sayılı kararı (YKD, C. 33, S. 9, Eylül 2007, s. 

399).  
389

 Yargıtay 12. HD.‟nin 13.10.2003 tarih ve 16089/19885 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 104).  
390

 Yargıtay 6. CD.‟nin 10.04.2006 tarih ve 7760/4059 sayılı kararı (YKD, C. 33, S. 7, Temmuz 2007, 

s. 1388).  
391

 Yargıtay 11. HD.‟nin 19.09.2005 tarih ve 8668/8340 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

643).  
392

 Yargıtay 12. HD.‟nin 29.09.2009 tarih ve 8512/17352 sayılı kararı (YD, S. 168, Aralık 2009, S. 

63).  
393

 Moroğlu, Düzenleme Yeri, s. 93-94. Bkz: Adı geçen Yargıtay 12. HD.‟nin 21.05.2001 tarih ve 

8025/8935 sayılı kararı.  
394

 Bkz: Yargıtay 12. HD.‟nin 06.02.1997 tarih ve 688/1273 sayılı kararı (Moroğlu, Düzenleme Yeri, 

s. 93.  
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unsurların mevcut olup olmaması konusunda değerlendirmede bulunurken, bu 

koşullar ile güdülen amacın göz önünde tutulması gerektiğini belirtmektedir
395

. 

Nitekim, Moroğlu, “Ataköy”ün geçerli bir düzenleme yeri olup olmadığına 

ilişkin hukuki mütalâasında da, yukarıda belirtilen gerekçelerle “Ataköy‟ün, büyükçe 

bir şehir nüfusunu barındıran, Türkiye‟de tanınmış bir mahâlle ve muhtarlık olarak 

idari bir birim oluşturduğu” kanaatine varmıştır
396

. 

Kendigelen ise, Moroğlu‟nun görüşünün poliçe ve bono bakımından hukuk 

güvenliğini zedelemeyeceğini, ancak çekler açısından keşide yerinin ibraz sürelerinin 

belirlenmesinde dikkate alınan kriterlerden biri olduğunu açıkladıktan sonra, büyük 

şehirlerde aynı ismi taşıyan birden fazla mahâlle bulunduğunu, mahâlle adlarının 

keşide yeri sayılması hâlinde ibraz sürelerinin hesaplanmasında sorun çıkacağını 

ifade etmiştir
397

. 

Yazar, çözüm olarak mehaz hukuk sistemlerinde olduğu gibi Türkiye genelinde 

yeknesak bir ibraz süresinin belirlenmesini önermiş; mevcut uygulama bakımından 

ise keşide ve ödeme yerleri Türkiye‟de bulunan çeklerin en az on günlük ibraz 

süresinden yararlanacağını belirterek, çekin geçerliliğini ve hamilleri koruyan 

Moroğlu‟nun görüşüne katılmıştır
398

. 

2- KeĢide (Düzenleme) Yerinin Kısaltılarak Yazılması  

Diğer tüm unsurlar gibi keşide (düzenleme) yerinin de açık ve belirli olması 

gerekir. Bu bakımdan, keşide (düzenleme) yerinin kısaltılarak yazılmasının senedin 

kambiyo senedi niteliğini etkileyip etkilemeyeceği, kısaltılarak yazılmış keşide 

(düzenleme) yerinin bu unsur açısından yeterli olup olmadığı değerlendirilmelidir.  

Yargıtay, 14.12.1992 tarih ve 1/5 sayılı İBK‟dan
399

 önceki kararlarında, katı bir 

biçimde keşide (düzenleme) yerinin kısaltılarak yazılmasını geçerli kabul etmemekte 

                                                 
395

 Moroğlu, poliçede keşide yeri unsurunun geçerlilik koşulu sayılmasının ana nedeninin, bu 

senetlerdeki şekil koşullarının, müracaat haklarının kullanılmasına ilişkin sürelerin ve karşılığın 

intikalinin senedin keşide edildiği yer kanununa tâbi bulunması olduğuna işaret ederek, mahâlle 

adlarının bu hususlarda hukuk güvenliğini zedelemeyecek şekilde keşide yeri unsurunu karşıladığı 

sonucuna varmaktadır (Moroğlu, Düzenleme Yeri,  s. 94).  
396

 Bkz: Erdoğan Moroğlu, Mütalâalar, s. 269-271.  
397

 Kendigelen, Çek, s. 95-96. 
398

 Kendigelen, Çek, s. 96.  
399

 RG 06.05.1993. (YKD, Mayıs 1993, C. 19, S. 5, s. 663-676). 
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idi. Anılan İBK‟da, çekin zorunlu unsurları sayıldıktan sonra, bu unsurlardan birinin 

bile eksikliğinin çekin kambiyo senedi vasfını kazanmasını engelleyeceği, karşılıksız 

çek dolayısıyla cezai takibatın yapılabilmesi için ilk şartın şekil açısından TTK.‟ya 

göre geçerli bir çekin bulunması olduğu belirtilmiş ve “…Çekin bu niteliği dikkate 

alındığında, keşidecinin çekte kısaltma kullanmasını engelleyen bir düzenleme 

olmadığı söylenebilir. Bunun gibi keşide yerinin yazılması da bir irade beyanı 

olduğundan anlaşılabilir olması koşulu ile bu irade beyanının kısaltılarak yazılması 

da mümkündür. Okunduğunda hiçbir duraksama söz konusu olmaksızın anlamları 

belirlenebilen kısaltmaların keşide yeri olarak yazılması çeki sadece bu kısaltma 

sebebiyle geçersiz hâle getirmez. G. Antep, Ş. Urfa, K. Maraş, G. Hacıköy, Ş. 

Koçhisar ve Ş. Karahisar gibi kısaltmaların neyi ifade ettikleri kolaylıkla ve hiçbir 

tartışmaya yol açılmaksızın belirlenebilecek niteliktedir. O hâlde anlamlarında 

hiçbir duraksama olmayan kısaltmaların keşide yeri olarak yazılması hâlinde çek bu 

niteliğini korumalı, buna karşın ne anlama geldiği bilinmeyen kısaltmaların 

yazılması hâlinde keşide yeri gösterilmemiş sayılmalıdır. Bu konudaki ölçü 

keşidecinin irade beyanının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde anlaşılabilir olup 

olmamasıdır” denilerek, keşide (düzenleme) yerinin “hiçbir duraksamaya yer 

vermeyecek şekilde anlaşılabilir olması koşulu ile” kısaltılarak yazılmasına izin 

verilmiştir. Buna göre, nereyi ifade ettiği açıkça belli olmayan veya birden fazla yeri 

çağrıştıran kısaltmalar, “hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde anlaşılabilir” 

olmadıklarından geçerli kabul edilmeyecektir.  

Aynı kararda geçerli kısaltmalara örnek olarak “G. Antep”, “Ş. Urfa”, “K. 

Maraş”, “G. Hacıköy”, “Ş. Koçhisar”, “Ş. Karahisar” gösterilmiştir. 

Yargıtay‟ın keşide yerinin, “hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde 

anlaşılabilir olmak kaydıyla” kısaltılarak yazılmasına izin veren bu kararı, karara 

muhalif kalan üyeler
400

 ve Öztan tarafından eleştirilmiştir. Öztan, takip edilen bu 

kazuistik yol dolayısıyla şimdi de hangi kısaltmaların “hiçbir duraksamaya yer 

vermeyecek” vasıfta olduğunun tespitini ve bunları bilerek çek alma gibi bir 

mecburiyetin yaratılmış olduğunu ifade etmiştir
401

.  

                                                 
400

 YKD 1993, s. 668 vd. 
401

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1057-1058. 
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Kanaatimizce de, “hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde anlaşılabilir” 

olması kaydıyla keşide yerinin kısaltılarak yazılmasının geçerli kabul edilmesi ve 

senedin ayakta tutulması isabetli olmuştur. Bu bakımdan, herkes tarafından nereyi 

ifade ettiği açıkça anlaşıldığı hâlde sırf kısaltılarak yazıldığı için keşide (düzenleme) 

yeri unsurunun eksikliği ve senedin geçerli olmadığı sonucuna varmak, kararda da 

belirtildiği üzere MK. m. 2‟ye aykırı olacaktır.   

Kendigelen de, keşide yerinin kısaltılarak yazılması konusunda iyiniyetli çek 

hamillerini koruma amacı taşıyan ve kısaltmalara ilişkin genel bir ilke koyan 

Yargıtay‟ın anılan kararını isabetli bulmakta ve “İst.” ve “Ank.” kısaltmalarını örnek 

göstererek herkes tarafından İstanbul ve Ankara‟yı ifade ettiği kabul edilen bir keşide 

yerini salt kısaltılarak yazıldığı için geçersiz kabul etmenin ve bu nedenle senedin 

çek vasfını kaybettiği sonucuna varmanın kanun koyucunun keşide yerinin belirliliği 

ile güttüğü amaç ile bağdaşmadığını haklı olarak ifade etmektedir
402

. Yazar, bu karar 

ile kısaltmalara ilişkin genel bir ölçütün kabulü ile yerel mahkemelerin aynı 

kısaltmalar için farklı kararlar vermesi, diğer bir ifade ile bir yerel mahkemenin 

geçerli kabul ettiği bir kısaltmanın diğer bir yerel mahkemece geçersiz sayılmasının 

da önüne geçildiğini de belirtmektedir
403

. 

Yargıtay, sonraki tarihli kararlarında “İst.”
404

 ve “Ank.” kısaltmalarını da, 

hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde anlaşılabilir oldukları gerekçesiyle 

geçerli kabul etmiştir. “K.Eli”
405

 kısaltması, başka yerleşim birimlerini de 

çağrıştırdığından, “Adap.”
406

 “TRB”
407

, “ANT”
408

, “S. Hisar”
409

, “A. Ova”
410

, 

                                                 
402

 Kendigelen, Çek, s. 98. 
403

 Kendigelen, Çek, s. 98-99. 
404

 Bkz: Yargıtay 12. HD.‟nin 08.06.2006 tarih ve 9682/12299 sayılı kararı (LHD, Ocak 2007, s. 165; 

Yargıtay 12. HD.‟nin 17.01.2002 tarih ve 21842/381 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 87); Yargıtay 12. 

HD.‟nin 08.06.2006 tarih ve 6982/12299 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 639).  
405

 Yargıtay 10. CD.‟nin 10.12.2007 tarih ve 892/14351 sayılı kararı (LHD, Şubat 2008, s. 624).  
406

 Yargıtay 10. CD.‟nin 23.12.1996 tarih ve 13232/14211 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

658). Bu kararda, “Adap.” kısaltması geçerli bir keşide yeri olarak kabul edilmemekle birlikte, çekin 

ön yüzünde keşidecinin imzası üzerindeki firma adı, adresi, telefonu, vergi numarasının yazılı olduğu 

gerekçesiyle keşide yeri unsuru eksikliğinin tamamlandığına hükmedilmiştir. Ancak, Kendigelen‟in 

belirttiği gibi, kambiyo senetlerindeki sıkı şekilciliğin zorlama yorum kuralları ile zedelenmesi ve 

senet üzerindeki beyanlardan yola çıkarak eksik unsurun tamamlanması yerinde olmamıştır 

(Kendigelen, Çek, s. 97, dpn. 202). Ayrıca bkz: “K.Paşa” kısaltmasının düzenleyenin kaşesinde yer 

alan “Kemalpaşa-İzmir” yazısı ile tamamlanması yönünde Yargıtay HGK‟nın 04.06.2008 tarih ve 

2008/12-416 E. 2008/416 K. sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 656-657).  
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“Band”
411

 kısaltmaları ise “keşide yerinin neresi olduğu hiçbir kuşkuya yer 

vermeyecek ve başka yerleşim birimlerini çağrıştırmayacak biçimde açık, net ve 

herkes tarafından anlaşılabilir” olmadıkları gerekçesiyle geçerli kabul edilmemiştir. 

“İstan”
412

 kısaltması ise, kuşku ve duraksamaya neden olacağı gerekçesiyle geçersiz 

sayılmıştır.  

3- KeĢide (Düzenleme) Yerinin Bulunmaması  

Keşide (düzenleme) yeri gösterilmemiş senet, keşidecinin (düzenleyenin) ad ve 

soyadı yanında yazılı yerde düzenlenmiş sayılır. Keşide (düzenleme) yeri 

gösterilmemiş, keşidecinin (düzenleyenin) ad ve soyadının yanında da bir yer ismi 

bulunmayan senet ise, diğer tüm unsurları taşısa dahi kambiyo senedi vasfında 

değildir
413

. 

Öte yandan, keşide yeri içermeyen poliçe ve çek tahvil yolu ile havale
414

, 

düzenleme yeri içermeyen bono ise adi senet
415

 olarak hüküm ifade eder.  

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, keşide yeri taşımayan çekin adi havale 

sayılabilmesi için emre veya nama yazılı olması gerekir, keşide yeri bulunmayan 

hamiline yazılı bir çek, havale alıcısını içermediğinden,  adi havale olarak da hüküm 

ifade etmeyecektir
416

. 

                                                                                                                                          
407

 Yargıtay 10. CD.‟nin 04.10.2004 tarih ve 8163/9749 sayılı kararı (YD, Nisan 2005, S. 112, s. 235).  
408

 Yargıtay 10. CD.‟nin 03.07.2007 tarih ve 17243/8253 sayılı kararı (LHD, Ocak 2008, s. 217; 

Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 655).  
409

 Yargıtay 12. HD.‟nin 21.06.1999 tarih ve 7888/8409 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 79).  
410

 Yargıtay 12. HD.‟nin 18.06.2002 tarih ve 11873/13006 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 94).  
411

 Yargıtay 12. HD.‟nin 26.06.1992 tarih ve 2071/8825 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 109).  
412

 Yargıtay 12. HD.‟nin 28.03.2003 tarih ve 3726/6657 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 97).  
413

 Yargıtay HGK‟nın bu yöndeki 02.10.1996 tarih ve 12-590/650 sayılı kararı için bkz: 

Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 642. Ayrıca bkz: Yargıtay 12. HD.‟nin 18.06.1998 tarih ve 6901/7428 

sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 635); Yargıtay İİD.‟nin 26.06.1967 tarih ve 6144/6403 

sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 642).; Yargıtay 12. HD.‟nin 10.04.2007 tarih ve 

4520/6921 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 644).; Yargıtay 19. HD.‟nin 25.09.1996 tarih 

ve 5765/8260 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 60).  
414

 Yargıtay 12. HD.‟nin 29.04.1986 tarih ve 4642/5077 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

650). 
415

 Yargıtay 12. HD.‟nin 30.03.2001 tarih ve 4543/5496 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 85). 
416

 Yargıtay 11. HD.‟nin 19.12.1985 tarih ve 6808/7136 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

650). Yargıtay 19. HD.‟nin aynı yöndeki 10.06.2004 tarih ve 5581/7056 sayılı kararı için bkz:  

Moroğlu/Kendigelen, a.e., s. 658.  
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Ayrıca, birden fazla keşide (düzenleme) yeri gösterilmesi de senedin kambiyo 

senedi vasfını kaybetmesine neden olur. Bununla birlikte, Moroğlu, ikili bir ayırım 

yaparak, tek keşidecinin (düzenleyenin) bulunduğu senette birden fazla keşide 

(düzenleme) yerinin gösterilmesinin senedi hükümsüz kılacağını, ancak birden fazla 

keşidecinin (düzenleyen) bulunması hâlinde aynı veya farklı birden fazla keşide 

(düzenleme) yerinin gösterilebileceğini savunmaktadır
417

.  

II- ĠHTĠYARĠ KAYITLAR 

Kambiyo senetlerine ihtiyari bazı kayıtların konulması mümkündür. Bu 

kayıtlardan bir kısmı Kanun‟da düzenlenmiş, bir kısmı ise Kanun‟da 

düzenlenmemekle birlikte uygulama ile yerleşmiştir. Aşağıda öncelikle Kanun‟da 

öngörülen ihtiyari kayıtlar, sonrasında ise Kanun‟da öngörülmemekle birlikte 

uygulamada sıklıkla rastlanan kayıtlar, geçerlilikleri ve senedin geçerliliğine etkileri 

açısından incelenmiştir.  

 

A-KANUN’DA ÖNGÖRÜLEN ĠHTĠYARĠ KAYITLAR 

1- Kambiyo Senedinin Türüne ĠliĢkin Kayıtlar 

a- Emre Yazılı Kambiyo Senedi  

Kambiyo senetleri, kanunen emre yazılı kıymetli evraktır (TTK. m. 593, 690/I, 

700). Lehtar olarak bir gerçek veya tüzel kişinin gösterilmesi senedin emre yazılı 

sayılması için yeterlidir, ayrıca emre kaydı konulmasına gerek yoktur.  

Ayrıca, kambiyo senetleri kanunen emre yazılı olduklarından, matbu senet 

metnindeki emre kaydının silinmesi veya senede “emrühavalesine” kaydının 

konulmamış olması da
418

 senedin emre yazılı olma vasfını değiştirmez.  

b- Nama Yazılı Kambiyo Senedi  

Kanunen emre yazılı sayılan kambiyo senetlerini nama yazılı hâle getirmek 

için senede bir “menfi emre kaydı”nın (açıkça “emre” olmadığına veya “nama yazılı” 

olduğuna dair bir kaydın) konulması gerekmektedir (TTK. m. 566, 697/I, b. 2). 

                                                 
417

 Moroğlu, Düzenleme Yeri, s. 90-91. Aksi yönde bkz: Kendigelen, Çek, s. 99, dpn. 211, Kalpsüz 

(Erem/Çelebican), a.g.e., s. 65.  
418

 Yargıtay İİD.‟nin 20.01.1965 tarih ve 904/1039 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 499). 
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Bu nedenle, kambiyo senetlerinde bir lehtar adının gösterilmesi, senedin nama 

yazılı sayılmasına yeterli değildir; belirtildiği üzere, senet, ancak bir menfi emre 

kaydı konulmak suretiyle nama yazılı hâle getirilebilir. 

c- Hamiline Yazılı Çek  

Poliçe ve bononun aksine, çekin hamiline yazılması mümkündür. Çek,  

- Açıkça bir “hamiline” kaydı konularak (TTK. m. 697/I, b. 3), 

- Belirli bir lehtar gösterilip “veya hamiline” kelimesi yahut buna benzer diğer 

bir tabir konularak (TTK. m. 697/II), 

- Kimin lehine keşide edildiği gösterilmemek suretiyle (TTK. m. 697/III) 

hamiline yazılı olarak keşide edilir.  

Çekte lehtar konusunu incelerken de belirttiğimiz üzere, Yargıtay ve doktrinde 

çoğunluk, geçerli bir lehtar adı içermeyen çekleri de hamiline yazılı sayma 

eğilimdedir
419

. 

ÇekK. m. 2/6‟da tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile 

hamiline yazılı çeklerin açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılması, hamiline 

yazılı çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesaplarının 

açılması, hamiline yazılı çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının kullanılması ve 

son olarak çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresinin matbu olarak yer alması 

öngörülmüştür. Ayrıca ÇekK. m. 2/6‟da, çek defterlerinin baskı şekline ilişkin 

esasların, Maliye Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları 

Birliğinin görüşünü alınarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Resmi 

Gazetede yayımlanacak bir tebliğle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Nitekim, bu 

hüküm gereği, Merkez Bankasınca çek defterlerinin baskı şekline ilişkin esasları 

düzenleyen 2010/2 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır
420

. Tebliğ m. 3/I‟de, çek 

defterlerinin bankalarca tacir olan veya olmayan kimselere verilecek çekler ile 

hamiline yazılı çeklerin açıkça ayırt edilebilecek şekilde bastırılacağı tekrarlanmış ve 

yine aynı maddede hamiline yazılı tacir çeklerinde “tacir hamiline”, hamiline yazılı 

                                                 
419

 Bkz: İkinci Bölüm, II, D, 2, b.   
420

 Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek 

Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesi ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ 

(RG 20.01.2010/27468). 
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tacir olmayan kişi çeklerinde ise “tacir olmayan hamiline” ibarelerinin yer alacağı 

düzenlenmiştir. Ancak, ÇekK. ve Tebliğ hükümlerine aykırılık, TTK.‟daki unsurları 

taşıyan bir çekin geçerliliğini etkilemeyecektir. Bununla birlikte, hamiline çek defteri 

yaprağı kullanmadan hamiline çek keşide eden kişi ise ÇekK. m. 7/9 gereğince bir 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır
421

.  

2- Ödemeye ĠliĢkin Kayıtlar 

a- Araya Girmeye ĠliĢkin Kayıt 

Poliçede keşideci, ciranta veya aval verenlerden her biri, poliçeyi lüzumu 

hâlinde kabul veya ödeyecek bir kimseyi gösterebilir (TTK. m. 646)
422

. 

Araya girme suretiyle kabul keyfiyeti, poliçe üzerine yazılır ve araya giren 

tarafından imzalanır. Kabul kaydında kimin lehine araya girildiği gösterilir, 

gösterilmemiş ise keşideci lehine araya girildiği kabul edilmiş sayılır (TTK. m. 648).  

b- Aynen Ödeme Kaydı 

Kambiyo senedinin yabancı para üzerinden düzenlenmesi hâlinde muhatap 

(düzenleyen) poliçe ve bonoyu vade günündeki (çekte ibraz günündeki) kıymetine 

göre memleket parası ile ödeyebilir (TTK. m. 623, 690/I). Muhatabın burada bir 

seçimlik hakkı mevcut olup, muhatap, ödemeyi senette gösterilen yabancı para 

cinsinden de yapabilir. 

Ancak, keşideci, ödemenin belirli bir para ile yapılacağına ilişkin senede 

“aynen ödeme kaydı” koymuş ise, ödemenin gösterilen para cinsinden yapılması 

zorunludur (TTK. m. 623/III, 690, 714/III). 

Çekte keşidecinin muhatap banka nezdindeki hesabının TL üzerinden işliyor 

olması, bedelin yabancı bir para olarak gösterilmesine engel değildir
423

. 

                                                 
421

 Hamiline yazılı çeke ilişkin düzenlemelerin eleştirisi hakkında bkz: Nomer Ertan, a.g.m., s. 2047-

2050; Kendigelen, Çek, s. 421-422. 
422

 Bu hüküm, TTK. m. 690/I yollaması ile bono hakkında da uygulanacaktır. Ancak, bonoda kabul 

müessesesi olmadığından, bonoyu düzenleyen, ciranta veya avalist, bonoyu ancak ödeyecek bir 

kimseyi gösterebileceklerdir.  Ayrıca, TTK. m. 730‟da bir yollama bulunmadığından, araya girmeye 

ilişkin poliçe hükümleri çek hakkında uygulanmayacaktır.  
423

 Kendigelen, Çek, s. 238, 239. TL hesabı üzerine yabancı bir para cinsinden bir çek keşide edilmesi 

ve çekte ayrıca aynen ödeme kaydının bulunması hâline ilişkin açıklama için bkz: Kendigelen, Çek, s. 

240; Celal Göle, “Yabancı Para ile Düzenlenen Çekin Ödenmesinde Karşılaşılabilecek Hukukî 

Sorunlar”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara, BTHAE Yayını, 1998, s. 92, dpn. 18; Sabih 
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Üzerine çek keşide edilen hesap yabancı para ile işliyor ise ve bu para 

üzerinden bir çek keşide edilmiş ise, muhatap banka, çek bedelini, yabancı para 

cinsinden ödemek zorundadır
424

. Diğer bir ifade ile, çekle işleyen hesaptaki yabancı 

para cinsinden bir çek düzenlenmesi durumda, aynen ödeme kaydı bulunmasa bile, 

zımnen bu kaydın varlığı kabul edilerek ödemenin yabancı para cinsinden yapılması 

gerekmektedir. 

c- Adres ve Ġkametgâh Kaydı
425

 

Kambiyo senetlerine, senedin üçüncü bir şahıs tarafından
426

 muhatabın 

ikametgâhının bulunduğu yerde (adresli poliçe) veya muhatabın ikametgâhından 

başka bir yerde (ikametgâhlı poliçe) ödeneceğine dair bir kayıt konulabilir (TTK. m. 

586, 690/II
427

, 699). 

Çekte, çeki ödeyecek üçüncü kişinin bir banka olması şarttır (TTK. m. 699/II). 

d- Çekte Hesaben Ödeme (Mahsup) Kaydı 

Keşideci veya hamil, çekin ön yüzüne “hesaba geçirilecektir” kaydı veya buna 

benzer bir kayıt yazarak çekin nakden ödenmesini yasaklayabilir. Bu takdirde çek, 

                                                                                                                                          
Arkan, “Yabancı Para Üzerine Düzenlenen Çeklerle İlgili Bazı Sorunlar”, Bankacılar Dergisi, 1991, 

Türkiye Bankalar Birliği Yayını, s. 37.  
424

 Kendigelen, a.g.e., s. 239; Celal Göle, Yabancı Para, s. 90; Reisoğlu, a.g.e., s. 98. 
425

 Yeni TTK.‟da “ikametgâh” terimi yerine “yerleşim yeri” terimi tercih edilmiştir. Bu nedenle, TTK. 

m. 586‟nın “Adresli ve İkametgâhlı Poliçe” olan kenar başlığı, Yeni TTK. m. 674‟te “adresli ve 

yerleşim yerli poliçe” olarak değiştirilmiş ve ilgili maddelerin metinlerinde “ikametgâh” yerine 

“yerleşim yeri” terimi kullanılmıştır (Yeni TTK. m. 674, 697, 732/II, 773). Çekte ise, poliçeden farklı 

olarak “yerleşim yerli” yerine “yerleşme yerli çek”  terimi kullanılmıştır (Yeni TTK. m. 787).  

Poliçeye benzer şekilde çekte “yerleşim yerli çek” teriminin kullanılması gerektiği yönündeki eleştiri 

için bkz: Kendigelen, TTK Tasarısı, s. 42. Yazar, “ikametgâh” teriminin MK.‟daki karşılığının 

“yerleşim yeri” olduğunu, çekte de “yerleşim yerli çek” teriminin kullanılması gerektiğini, böylelikle 

poliçe için kullanılan terim ile de uyum sağlanacağını ifade etmektedir. Bahtiyar ise “yerleşim yeri” 

teriminin uzun ve kullanımı zor olduğunu, bu nedenle uygulamada yerleşmiş ve kullanımı daha kolay 

olan “ikametgahlı poliçe”nin kullanılmaya devam edilebileceği görüşündedir (Mehmet Bahtiyar, 

“Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Dili ve İfadeleri Yönünden Değerlendirilmesi, LHD, Temmuz 

2005, C. 3, S. 31, s. 2463). 
426

 “Üçüncü bir şahıs tarafından ödenmek üzere” ibaresinin hatalı kaleme alındığı ve bu ibarenin 

“üçüncü bir şahıs nezdinde ödenmek üzere” olarak anlaşılması gerektiği yönündeki açıklama için bkz: 

Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 63; Karayalçın, a.g.e., s. 269, dpn. 15. Yeni TTK.‟nın adres ve 

ikametgâh kaydına ilişkin 674. ve 697. maddelerinde “üçüncü bir şahıs tarafından” ibaresi “üçüncü bir 

kişinin nezdinde” olarak değiştirilmiştir. Buna karşılık, aynı kayda ilişkin Yeni TTK. m. 732/II ve 

773‟te “poliçeyi ödeyecek kimse”, “poliçeyi ödeyecek olan üçüncü kişi” ibareleri kullanılmaya devam 

edilmiştir.  
427

 TTK. m. 586 hükmü, TTK. m. 690 yollaması ile bono hakkında da uygulanacaktır. Ancak, bonoda 

muhatap bulunmadığından, hüküm bono açısından “düzenleyenin ikametgâhının bulunduğu yerde 

veya başka yerde” şeklinde anlaşılmalıdır. 
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muhatap tarafından ancak hesaba alacak kaydı, takas, hesap nakli suretiyle kayden 

ödenebilir (TTK. m. 717/I). 

e- Çizgili Çeke ĠliĢkin Kayıt  

Bir çekin keşidecisi veya hamili, çekin ön yüzüne birbirine paralel iki çizgi 

çekerek çeki “çizgili bir çek” hâline getirebilir
428

. TTK. m. 715/III uyarınca, iki çizgi 

arasına hiçbir işaret konmamış veya “Banka” kelimesi veya buna benzer bir tabir 

yazılmış ise çek, genel olarak çizilmiş demektir. İki çizgi arasına belirli bir bankanın 

yazılması hâlinde ise, çek özel olarak çizilmiş sayılır.  

Genel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak bir bankaya veya 

muhatabın bir müşterisine ödenebilir (TTK. m. 716/I). 

Özel olarak çizilen bir çek ise, muhatap tarafından ancak adı gösterilen 

bankaya veya bu banka muhatap ise onun müşterisine ödenebilir (TTK. m. 716/II). 

f- Kabule ĠliĢkin Kayıtlar 

(1) Kabule Arz ġartı ve Kabul Yasağına ĠliĢkin Kayıt  

Keşideci bir süre tayin ederek veya etmeyerek poliçenin kabule arz edilmesini 

şart edebilir (TTK. m. 604/I). Bu durumda, süre tayin edilmişse bu süre içinde, süre 

tayin edilmemiş ise poliçenin kabule arz müddeti içinde poliçenin muhataba ibraz 

edilmesi gerekir. Keşideci tarafından kabul için arz yasaklanmamışsa, ciranta da bir 

süre tayin ederek veya etmeyerek poliçenin kabule arzını şart edebilir (TTK. m. 

604/IV). 

Diğer yandan, keşideci, poliçe üzerine koyacağı bir kayıt ile, poliçenin kabul 

için arzını yasaklayabilir. Ancak, iki hâlde keşidecinin poliçenin kabul için arzı 

yasaklaması mümkün değildir: Adresli ve ikametgâhlı poliçede ve görüldüğünden 

belli bir süre sonra ödenecek poliçede kabul için ibraz zorunlu olduğundan, kabulün 

yasaklanması mümkün değildir (TTK. m. 604/II). 

Ayrıca, keşideci, kabul için arzı bir süre tayin etmeden yasaklayabileceği gibi, 

poliçenin belirli bir tarihten önce kabule arz edilmemesini de şart edebilir (TTK. m. 

604/III).  

                                                 
428

 Çizgili çek hakkında ayrıntılı açıklama için bkz: Kendigelen, Çek, s. 376-380. 
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(2) Poliçede Kabul Kaydı 

Üçlü bir ilişki olan poliçede, keşideci, poliçeyi muhatap üzerine keşide eder ve 

lehtara verir. Muhatap, kabul beyanı ile poliçenin asıl borçlusu hâline gelir. Bu 

bakımdan, kabul, muhatabı poliçenin asıl borçlusu hâline getiren, muhatabı vadede 

ödeme yükümlülüğü altına sokan bir kambiyo taahhüdüdür
429

. Kabul, poliçeye 

özgüdür, bonoda düzenleyen, poliçedeki kabul eden muhatap konumundadır. Çek 

ise, kural olarak bir ödeme aracı olduğundan ve kısa ibraz sürelerine tâbi 

bulunduğundan, çekte kabul geçerli değildir; çekte kabul kaydı, yazılmamış sayılır 

(TTK. m. 696). 

Kabul beyanının poliçe üzerine yazılması gerekir. Dolayısıyla, sözlü bir kabul 

beyanı geçerli olmadığı gibi, poliçe dışında yazılı bir kabul beyanı da hüküm 

doğurmaz. Kabul beyanı, “kabul edilmiştir” veya benzer bir ifade ve muhatabın 

imzasından oluşur (TTK. m. 607). “Kabul edilmiştir” dışındaki beyanların kabul 

iradesini tereddüte yer bırakmayacak şekilde yansıtması gerekir
430

. 

Kanunda kabul kaydının senedin ön veya arka yüzünde bulunması yönünde bir 

açıklık yoktur. Bu nedenle, mutad olarak poliçenin ön yüzüne yazılmakla birlikte, 

poliçenin arka yüzüne yazılması da mümkündür. Muhatabın senedin ön yüzüne 

atacağı imza kabul hükmündedir (TTK. m. 607/I). Ancak, senedin arka yüzüne 

yazılan bir kabul beyanında ise, imza dışında ayrıca kabulü belirten bir kaydın da 

bulunması gerekir. Aksi hâlde, poliçenin arka yüzünün muhatap tarafından sadece 

imzalanması “beyaz ciro” hükmündedir (TTK. m. 595/II).  

Yukarıda belirtildiği üzere, kabul kaydının poliçe üzerine yazılması gerekir. Bu 

nedenle, poliçenin uzantısı olan alonj üzerine veya poliçenin sureti üzerine yazılan 

bir kabul kaydı hüküm doğurmaz
431

. Poliçenin nüshaları varsa, kabul kaydının nüsha 

üzerine yazılması mümkündür. Nüshalardan birini kabul için gönderen kimse, bu 

                                                 
429

 Kabulün özellikleri ve sonuçları hakkında bkz: Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 91-92. 
430

 Kınacıoğlu, “…de görüldüğü”, “hürmetlerimle”, “uzatıldı” ve benzeri kayıtsızlık ifade eden 

ibarelerin dikkate alınmayacağını, yani bu ibarelere rağmen poliçenin kabul edildiğini, ancak “kefil 

olarak”, “kabulden kaçınılmıştır” ve bunlara benzer ibarelerin ise poliçenin kabul edilmediğini 

göstereceğini belirtmektedir (Kınacıoğlu, a.g.e., s. 172). Öztan, kabul kaydında belli bir ifadenin 

kullanılması gerekmediğini, “kabulümdür”, “kabul edilmiştir”, “ödemeyi kabul ediyorum” gibi 

beyanlar dışında ayrıca “ibraz edilmiştir”, “görülmüştür” şeklindeki ibarelerin de geçerli bir kabul 

beyanı sayılacağını ifade etmektedir (Öztan, Kıymetli Evrak, s. 540).  
431

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 539. 



 

109 

 

 

nüshayı elinde tutan kimsenin adını diğer nüshalar üzerine işaret etmek zorundadır 

(TTK. m. 657/I). 

Ayrıca, kabul, kayıtsız şartsız olmalıdır (TTK. m. 608/I), “mallar teslim 

edildiği takdirde”, “karşılığı bulunmak kaydıyla” şeklinde bir kabul hükümsüzdür. 

Bu durumda, poliçe kabul edilmemiş sayılır ve hamil, poliçenin kabul edilmemesi 

nedeniyle vadeden önce müracaat hakkını kullanma imkanına kavuşur. Kayıtsız ve 

şartsız olma, kabulün bir kambiyo taahhüdü olması ve kambiyo taahhütlerinin 

mücerretliğinin bir sonucudur
432

. Ayrıca, muhatabın kabule koyduğu şartlar 

dairesinde sorumlu olacağını öngören TTK. m. 608/II hükmünün burada 

uygulanması, yani kabulün şarta bağlanması hâlinde, kabulü yapanın, kabulündeki 

şart dairesinde sorumluluğuna gitmek mümkün değildir
433

.  

Bununla birlikte, muhatap, kabulü poliçe bedelinin bir kısmına hasredebilir 

(TTK. m. 608/I). Şöyle ki; muhatap, 5.000 TL. bedelli bir poliçeye “2.000 TL. 

kabulümdür” şeklinde bir kabul kaydı koyabilir
434

. Bu durumda, hamil, kabul 

edilmeyen kısım için müracaat hakkını kullanabilir.  

TTK. m. 608/II‟de, aynı maddenin 1. fıkrasında düzenlenen durum dışında, 

kabul kaydının başka noktalarda poliçe içeriğinden farklı olması hâlinde poliçenin 

kabul edilmemiş sayılacağı, ancak kabulü yapanın kabulündeki şartlar dairesinde 

sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır. Şöyle ki; muhatap, kabul kaydında poliçe 

içeriğinden farklı hususlara yer verebilir. Örneğin, muhatap, kabul beyanında, 

senettekinden farklı bir vade, ödeme yeri gösterebilir; senedin ciro edilmeyeceğini 

vs. belirtebilir. Bu durumda, poliçe kabul edilmemiş sayılır; hamil, ödememe 

protestosu ile müracaat borçlularına başvurabilir. Ancak, kanun koyucu bu imkan 

dışında, hamile muhatabı kabulündeki şartlar dairesinde sorumlu tutma imkanı da 

tanımıştır. Hamil, ikinci yolu tercih ederek, muhatabı kabulündeki şartlar dairesinde 

sorumlu tutmak isterse, poliçedeki müracaat borçlularına başvuru hakkını kaybeder; 

                                                 
432

 Kınacıoğlu, a.g.e., s. 173; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 148, N. 234.  
433

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 537; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 173.  
434

 Poroy ve Tekinalp, bedelin bir kısmına ilişkin kabul kaydının konulabilmesini, kabulün kayıtsız 

şartsız olması kuralının bir istisnası olarak değerlendirmektedirler (Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 148, N. 

234).  
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çünkü, bu durumda, müracaat borçlularına başvurunun ön koşulu olan ödememe 

protestosu düzenlenmesi şartı yerine getirilmemiştir.  

(3) Çekte Kabul Kaydı  

Poliçenin aksine, çekte kabul mümkün değildir. Çek kural olarak bir ödeme 

aracı olduğundan ve muhatabın kambiyo ilişkisi dışında tutulması amaçlandığından, 

çekte muhatabın kabul beyanında bulunmasına izin verilmemiştir
435

. Kabul yasağına 

ek olarak, muhatabın herhangi bir kambiyo taahhüdü ile borç altına girmesini 

engellemek için muhatabın cirosunun batıl olduğu ve muhatabın aval veremeyeceği 

de öngörülmüştür (TTK. m. 701/II, 706/II).  

Çek üzerine konan bir kabul kaydı çekin geçersizliğine neden olmaz, bu kayıt 

yazılmamış sayılır (TTK. m. 696).  

Buna karşılık, muhatabın, çek dışında bir sözleşme ile (örneğin bir garanti 

sözleşmesi, kefalet sözleşmesi) çekin ödeneceğini taahhüt etmesi mümkündür. 

Belirtmek gerekir ki, bu hâlde, muhatabın taahhüdü bir kambiyo taahhüdü niteliğinde 

değildir, bu taahhüt, borçlar hukuku açısından hükümlerini doğurur ve sadece 

sözleşmenin taraflarını bağlar
436

. 

Öte yandan, bir kambiyo taahhüdü niteliğinde olmamak ve kabul ile aynı 

sonucu doğurmamak kaydıyla, çek üzerinde yer alan borçlar hukuku kaynaklı 

beyanlar da (örneğin garanti, kefalet, ödeme vaadi) geçerlidir
437

.  

Kısacası, çekte kabul yasağına rağmen, çek dışında yapılacak bir borçlar 

hukuku sözleşmesi ile veya çek üzerinde yer almakla birlikte kambiyo taahhüdü 

sayılmayan, borçlar hukukuna dayanan beyanlar ile çekin ödeneceğinin taahhüt 

edilmesi geçerli kabul edilmektedir. 

                                                 
435

 Çekte kabul yasağı lehindeki ve aleyhindeki görüşler için bkz: Kendigelen, Çek, s. 139-140; 

Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1124-1125; Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 74-75; Ramazan Durgut, 

“Çekte Kabul Yasağı ve Çekin Teyidi”, ĠBD, 2006, C. 80, S. 3, s. 989-990; Meral Sungurtekin, 

“Çekte Kabul Yasağı ve Çekin Teyidi”,  MBD, 1990, Yıl 9, S. 35, s. 26. 
436

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1127. Kınacıoğlu, bu anlaşmanın, hâl ve şartlara göre havalenin kabulü, 

alacaklıya hâlefiyet, başkasının fiilini taahhüt niteliğinde olabileceğini ifade etmektedir (Kınacıoğlu, 

a.g.e., s. 275).  
437

 Kendigelen, Çek, s. 140-141. Yazar, kabul yasağının dar yorumlanması sonucunda bu beyanların 

ve kanunda öngörülmeyen teyitli ve garantili çeklerin geçerli kabul edildiğini belirtmektedir.  
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Yukarıda belirttiğimiz üzere, çek üzerine yazılan muhatabın kabul ve aval 

beyanı ve cirosu geçersizdir. Bununla birlikte, kabul beyanının tahvil yolu ile borçlar 

hukukuna dayanan bir ödeme vaadi, garanti borcu veya kefalet sayılıp sayılmayacağı 

doktrinde tartışılmış ve konu ile ilgili görüş bildiren yazarların büyük çoğunluğu 

tarafından kanaatimizce de haklı olarak, çeke konulacak bir kabul beyanının 

yazılmamış sayılacağı, yazılmamış sayılan bir kaydın yok hükmünde olduğu ve bu 

nedenle ne kambiyo hukuku ne de medeni hukuk açısından bir hüküm 

doğurmayacağı savunulmuştur
438

.  

Buna karşılık, kabul beyanının çek hamili lehine bir garanti beyanı olarak 

nitelendirilebileceğini belirten Kendigelen‟e göre; “…kabul yasağı ile muhatabın 

kambiyo hukukuna dayalı bir sorumluluk üstlenmesi engellenmek istenmiştir; oysa 

burada tıpkı çekin teyidinde olduğu gibi muhatap açısından sadece borçlar 

hukukuna dayalı bir sorumluluk söz konusu olabilecektir. Öte yandan geçersiz 

olduğunu bile bile çek üzerine kabul kaydını koyan muhatabın bu beyanına bir sonuç 

bağlanmaması MK 2 hükmüyle de bağdaşmaz. Kaldı ki burada bankanın 

sorumluluğu kambiyo hukukuna dayalı olmadığı için, garantili ya da teyitli çeklerde 

olduğu gibi kabul yasağının dolanılmasından da kesinlikle söz edilememelidir”
439

. 

 

3- Ödememe Hâline Yönelik Kayıtlar 

a- Sorumsuzluk Kaydı ve Ciro Yasağı 

Kambiyo senedinin temlik cirosu ile devrinde cironun garanti fonksiyonu 

vardır. Garanti fonksiyonu, cirantanın, senedin ödenmemesi hâlinde senet bedelinin 

tahsili için kendisine müracaat edilebilmesini ifade etmektedir.  

Ancak, cirantanın, sorumluluğunu iki şekilde ortadan kaldırması mümkündür: 

İlk olarak, ciranta, poliçenin kabul edilmemesinden veya ödenmemesinden (bono ve 

çekin ise ödenmemesinden) sorumlu olmayacağını senet üzerine yazabilir (TTK. m. 

                                                 
438

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1126-1127; Öztan, 2009, s. 263; Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 

78; Durgut, a.g.m., s. 992; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 275; Levent Biçer, “Çekte Kabul Yasağı ve 

Sonuçları”, MÜHFD, 2008/2, s. 124-125.  
439

 Kendigelen, Çek, s. 141. Aynı yönde bkz: Jacobi, s. 572 vd. (naklen Kalpsüz (Erem/Çelebican), 

a.g.e., s. 77).  
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597/I)
440

. Sorumsuzluk kaydı olarak nitelendirilen bu kayıt genellikle “bilâ 

mesuliyet”, “bilâ teminat”, “ödenmemeden sorumlu değilim”, “kabulden sorumlu 

değilim” şeklinde ifade edilmektedir
441

.  

İkinci olarak, ciranta, kambiyo senedinin tekrar ciro edilmesini yasaklayabilir. 

Bu hâlde, senet kendilerine ciro edilmiş olan kişilere karşı sorumlu olmaz (TTK. m. 

597/II). Cirantanın senede koyacağı “ciro edilemez”, “cirosu yasaktır” kaydı senedin 

devrini engellememektedir, senedin bu kayda rağmen başkalarına ciro edilmesi 

mümkündür. Ancak, bu kayıt sayesinde ciranta, senedi devrettiği kişi dışındakilere 

karşı sorumluluktan kurtulmaktadır; senedi devrettiği kişiye karşı ise, şahsi 

def‟ilerini herhangi bir sınırlama olmaksızın ileri sürebilme imkanına sahip olur
442

. 

Sonuç olarak, ciro yasağına ilişkin kayıt, senedi nama yazılı hâle getirmemektedir, 

bu kayda rağmen senedin ciro ve teslim ile üçüncü kişilere devri geçerlidir
443

. Ancak, 

ciranta, bu kayıt ile nama yazılı senetlerde devredenin devralana karşı ileri 

sürebileceği şahsi def‟ileri devralana karşı ileri sürme imkanına sahip olmaktadır
444

. 

Ciro yasağına ilişkin TTK. m. 597/II hükmünde keşidecinin (düzenleyenin) 

senedin ciro edilmesini yasaklaması düzenlenmemiştir. Ancak, doktrinde, 

keşidecinin (düzenleyenin) de senede “ciro edilemez” kaydı koyabileceği kabul 

edilmektedir
445

. Burada incelenmesi gereken husus, keşidecinin senede “ciro 

edilemez” kaydı koyması hâlinde senedin nama yazılı hâle gelip gelmeyeceğidir. 

“Ciro edilemez” kaydı ile keşideci, şahsi def‟ilerini sonraki hamillere karşı ileri 

sürebilmeyi amaçlamaktadır; dolayısıyla, keşidecinin iradesinin, nama yazılı bir 

                                                 
440

 Nitekim, TTK. m. 690 yollaması ile bono, TTK. m. 730 yollaması ile çekler hakkında da 

uygulanacak olan TTK. m. 597/I‟de “Aksine şart bulunmadıkça ciranta poliçenin kabul 

edilmemesinden ve ödenmemesinden mes‟uldür” denilerek, cirantanın senede bir sorumsuzluk kaydı 

koymasına izin verilmiştir. Sorumsuzluk kaydı, cirantayı kendisinden sonra gelen herkese karşı 

sorumluluktan kurtarır. 
441

 Yargıtay HGK‟nın 11.04.2007 tarih ve 12-206/202 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

523-524. 
442

 Kendigelen, Çek, s. 154. 
443

 Öztan, cirantanın senede koyacağı “emre yazılı değildir”, “ciro edilemez” gibi kayıtların, senedin 

kambiyo senedi niteliğini etkilemediği gibi, senedi nama yazılı hâle de getirmediğini; ciro yasağı 

koyan cirantanın, senedi devredenden sonra gelenlere karşı garanti yükümlülüğünden kurtulduğunu, 

diğer cirantaların garanti yükümlülüğünün devam ettiğini belirtmektedir (Öztan, Kıymetli Evrak, s. 

608). 
444

 Kendigelen, Çek, s. 154; İmregün, a.g.e., s. 68. 
445

 Kendigelen, Çek, s. 154-155; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 608; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 142; Fatih 

Bilgili, “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu‟nun Bonoda „Ciro Edilemez‟ Kaydına İlişkin 2007/202 No‟lu 

Kararı Üzerine Bir Değerlendirme”, TBBD, Y. 21, S. 78, Eylül-Ekim, 2008, s. 33. 
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senedin kendisine sağlayacağı imkanlardan yararlanmak yönünde olduğu açıktır
446

. 

Bu nedenle, keşidecinin senede koyacağı “ciro edilemez” kaydı ile senet nama yazılı 

hâle dönüşmekte ve devri ise alacağın temliki yoluyla gerçekleşmektedir
447

. Ciro 

yasağı kaydına rağmen keşidecinin senedin ödenmemesinden sorumluluğu devam 

etmektedir. Gerçekten de, TTK. m. 591‟de keşidecinin ödenmeme hâlindeki 

sorumluluktan muaf olduğunu gösteren kayıtların yazılmamış sayılacağı 

öngörülerek, keşidecinin sorumluluğunu bertaraf etmesi engellenmiştir.  

b- Aval Kaydı 

Kambiyo senetlerinde bedelin ödenmesi, aval ile kısmen veya tamamen temin 

olunabilir (TTK. m. 612/I, 690/III, 706/I). Aval, kambiyo senetlerine özgü bir tür 

kefalettir ve avalist, kambiyo taahhüdü ile kambiyo ilişkisine dahil olur
448

.   

Aval, senet nedeniyle sorumluluk altına girmiş olan herkes lehine (avaliste de) 

verilebilir
449

.  

Aval, poliçe ve bonoda üçüncü bir kişi (kambiyo ilişkisi dışındaki bir kişi) 

tarafından verilebileceği gibi, senet nedeniyle sorumluluk altına girmiş olan bir kişi 

tarafından da verilebilir (TTK. m. 612/II, 690/III). Çekte ise muhatabın aval 

veremeyeceği TTK. m. 706/II‟de hükme bağlanarak aval verebileceklerin çevresi 

sınırlandırılmıştır
450

. TTK. m. 706/II‟nin aksine muhatabın aval vermesi hâlinde ise, 

bu taahhüt geçersiz sayılacak ve kambiyo hukuku açısından bir etki 

doğurmayacaktır
451

. 

                                                 
446

 Kendigelen, Çek, s. 155. Yazar, ayrıca, menfi emre kaydı konusunda özel ibarelerin 

öngörülmediğinden hareketle, “ciro edilemez” kaydını “emre yazılı değildir kaydına benzer 

kayıtlardan” saymıştır.  Aynı görüşte: Kınacıoğlu, a.g.e., s. 143; Bilgili, a.g.m., s. 33. 
447

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 608. Yazar, keşideci tarafından senedin ciro edilmesinin yasaklanması 

durumunda senedin nama yazılı hâle geldiğini ve ciro imkanının kalmadığını, yasağa rağmen yapılan 

bir cironun ise alacağın temliki hükümlerini doğuracağını belirtmektedir.  
448

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 137. Bununla birlikte, adi kefalet hükümleri uyarınca 

bedelin teminat altına alınması da mümkündür. Bu durumda, kefalete ilişkin BK. hükümleri uygulama 

alanı bulur. Yargıtay 12. HD.‟nin bu yöndeki 08.04.1974 tarih ve 3165/3362 sayılı kararı  için bkz: 

Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 548. 
449

 Senet dolayısıyla sorumlu olmayan (senette imzası bulunmayan) bir kişi lehine aval verilemeyeceği 

yönündeki Yargıtay 12. HD.‟nin 07.05.2007 tarih ve 7010/9206 sayılı ve 04.03.2008 tarih ve 

1110/4016 sayılı kararları için bkz: Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 551. 
450

 Hükmün amacı, muhatabın bir kambiyo taahhüdü ile borç altına girmesinin önlenmesidir 

(Kendigelen, Çek, s. 130).  
451

 Muhatabın imzasının somut olaya göre çekin vizesi veya teyidi sayılabileceği hakkındaki açıklama 

için bkz: Karayalçın, a.g.e., s. 289-290; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1326; Kendigelen, Çek, s. 130, 

dpn. 321; Durgut, a.g.m., s. 996. Poliçede muhatabın aval vermesinin anlamsız olacağı yönündeki 

açıklama için bkz: Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 179-180, N. 290. Poroy ve Tekinalp, önce poliçede 
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Aval, kayıtsız ve şartsız olmalıdır; aval kaydında bazı kayıt ve şartlar var ise, 

bunlar yazılmamış sayılır
452

. Bununla birlikte, avalistin bedelin bir kısmından 

sorumlu olacağı öngörülebilir (TTK. m. 612/I). 

Aval, kambiyo senetlerine özgü bir kefalet türüdür ve bu bakımdan borçlar 

hukukundaki kefaletten bazı noktalarda ayrılır
453

. Avale öncelikle TTK. hükümleri 

uygulanır, TTK.‟da açık hüküm bulunmaması hâlinde avalin niteliğiyle örtüştüğü 

ölçüde BK.‟nın kefalete ilişkin hükümleri uygulanabilir
454

. 

Avalin şekli ise TTK. m. 613‟te düzenlenmiştir
455

. Buna göre; aval şerhi, “aval 

içindir” veya buna muadil bir ibare ile ve kimin lehine aval verildiği gösterilmek 

suretiyle kambiyo senedi veya alonj üzerine yazılır ve avalist tarafından imzalanır. 

Görüldüğü üzere, aval beyanı, senet veya alonj üzerinde yer almalı ve 1) avali ifade 

eden “aval içindir” veya benzer herhangi bir ibare, 2) lehine aval verilen kişiyi 

gösteren bir kayıt, 3) avalist imzası olmak üzere üç unsuru içermelidir. 

Öncelikle, aval kaydının senet üzerine veya senedin uzantısı alonja yazılması 

gerekir. Bu nedenle, kambiyo senedi dışında verilmiş bir teminat aval olarak 

değerlendirilemeyeceği gibi, sözlü olarak aval verilmesi de mümkün değildir
456

. 

Avalin poliçe ve çekte nüsha, poliçe ve bonoda ise suret üzerine yazılması 

geçerlidir
457

.  

                                                                                                                                          
muhatabın aval vermesinin söz konusu olamayacağını, daha sonra ise poliçelerde buna örtülü olarak 

izin verildiğini ifade etmektedir. Kanaatimizce, poliçede muhatabın aval vermesi anlamsız gibi 

görünmekle birlikte, muhatabın aval beyanı, adresli veya ikametgâhlı poliçelerde poliçeyi ödeyecek 

üçüncü kişi açısından işlev görebilir. 
452

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 138. 
453

 BK.‟daki kefalet ile aval arasındaki farklar için bkz: Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 

140; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 179, N. 288; Karayalçın, a.g.e., s. 232; Domaniç, Kıymetli Evrak, s. 

186-190. 
454

 Karayalçın, a.g.e., s. 220. Belirtmek gerekir ki, TTK.‟nın avale ilişkin hükümleri (TTK. m. 612-

614) yeterli açıklıktadır ve aval hakkında BK. hükümlerinin uygulanması ancak istisnai durumlarda 

söz konusu olabilir.  
455

 TTK. m. 613, TTK. m. 690/III yollaması ile bono, TTK. m. 730/I-b. 7 yollaması ile çek hakkında 

da uygulanacaktır. 
456

 Karayalçın, a.g.e., s. 223; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 208; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 181, N. 293. 
457

 TTK. m. 690‟da poliçede nüshayı düzenleyen TTK. m. 655‟e yollama yapılmadığından, bonoda 

nüsha olmaz. TTK. m. 730‟da ise, sureti düzenleyen TTK. m. 658‟e yollama yapılmadığından, çekte 

suret mümkün değildir. Çekte, TTK. m. 725‟teki sınırlandırmalar çerçevesinde nüsha tanzimine izin 

verilmiştir. Avalin suret veya nüsha üzerine de yazılabileceğine dair açıklama için bkz: Öztan, 

Kıymetli Evrak, s. 799; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 181, N. 293; Karayalçın, a.g.e., s. 223; Ertan 

Demirkapı, “Avalin Şekil Şartları”, DEÜHFD, 2004, C. 6, S. 2, s. 66-68. Senet dışında aval 

verilmesini kabul eden Fransız hukuku hakkında bkz: Demirkapı, a.g.m., s. 68-72. 
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Ayrıca, aval, senedin ön yüzünde yer alabileceği gibi, arka yüzüne de 

yazılabilir. Muhatap ve keşideci (düzenleyen) dışında senedin ön yüzüne konan her 

imza aval sayılır
458

 (TTK. m. 613/III).  Senedin arka yüzünde yer alan imzalar ise, 

avali ifade eden bir kayıt içermedikleri takdirde, beyaz ciro sayılacaktır (TTK. m. 

595/II)
459

. Bu nedenle, senedin ön yüzünde yer alan imzanın beyaz ciro olduğu, arka 

yüzündeki imzanın ise aval olduğu açıkça belirtilmelidir
460

. 

Aval kaydının unsurlarına değinmek gerekirse, bir aval kaydında öncelikle 

avali ifade eden “aval içindir” veya buna benzer bir ibarenin yer alması gerekir. 

“Aval içindir” dışında avali ifade eden ibarelere örnek olarak, “temin ettim”, 

“taahhüt ederim”, “teminattır” vb. ibareler
461

 gösterilebilir. “Kefil” ibaresi de aval 

olarak nitelendirilmektedir
462

.  

Buna ek olarak, aval kaydında, lehine aval verilen kimsenin de gösterilmesi 

gerekir. Ancak, lehine aval verilen kimse gösterilmediği takdirde aval, keşideci 

(düzenleyen) lehine verilmiş sayılır (TTK. m. 613/IV, 690/III)
463

. Muhatap veya 

                                                 
458

 Senedin ön yüzünde birden fazla imza bulunması ve bu imzaların hangi sıfatla atıldığının belli 

olmaması, yani senedin hangi sıfatla imzalandığını konusunda tereddüt duyulan hâllerde bu imzaların 

bonoyu düzenleyen sıfatı ile atıldığının kabul edilmesi gerektiğine ilişkin bkz: Kendigelen, 

Mütalaalar VI, s. 270-271.  
459

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 138; Kendigelen, Çek, s. 129-130; Öztan, Kıymetli 

Evrak, s. 806-807; Öztan, 2009, s. 171. Kınacıoğlu, a.g.e., s. 209; Demirkapı, a.g.m, s. 84; Bahtiyar, 

a.g.e., s. 70. Ayrıca bkz: Yargıtay İİD.‟nin 13.11.1967 tarih ve 9790/9977 sayılı kararı: “…Bononun 

arkasına atılan imzalar avali tazammun eden herhangi bir meşruhatı ihtiva etmediklerine göre beyaz 

ciro niteliğindedir. İmzalar senetlerin yüzüne atılmadıklarından TK 613/II uyarınca aval verme 

niteliğinde kabul edilemeler…” (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 549). Bununla birlikte, avali ifade 

eden bir kayıt içermeyen senedin arka yüzüne atılan imzaların beyaz ciro sayılamayacağı, bu 

imzaların hiç atılmamış kabul edileceği hakkındaki görüş için bkz: Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 181, N. 

294. Senedin arka yüzüne atılan imzanın mahiyeti hakkında doktrindeki farklı görüşler ve Yargıtay 

kararları için bkz: Demirkapı, a.g.m, s. 82-84. 
460

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 138. 
461

 Avali ifade eden çok sayıda ibare için bkz: Öztan, Kıymetli Evrak, s. 800-801; Demirkapı, a.g.m., 

s. 77-78. Demirkapı, muhatap dışındaki üçüncü kişiler tarafından yazılan “ödeyeceğim”, “kabul 

ediyorum” ibarelerinin de teminat iradesini gösterdiğini belirtmektedir. 
462

 Yargıtay İİD.‟nin 12.12.1966 tarih ve 12530/12491 sayılı kararı: “…Bir kambiyo senedini 

mücerret (kefil) kaydı altında imzalamış olan, aval veren durumunda kimse olup adî kefil sayılmaz…” 

(Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 549). “Müşterek borçlu ve müteselsil kefil” ibaresinin avali ifade 

ettiğine ilişkin bkz: Ömer Teoman, “Bonoda Ödeme İçin İbrazın Keşideci Yerine Avaliste 

Yapılmasının Sonucu ve Sakat Bir Protestoya Dayanılarak Tahsil Edilen Masrafların Geri Verilmesi”, 

Otuz Yıl Ticaret Hukuku, -Tüm Makalelerim-, Cilt I, 1971-1982, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2000, 

s. 385.  
463

 Bu karinenin aksinin ispat edilebilip edilemeyeceği tartışmalıdır (Bkz: Öztan, Kıymetli Evrak, s. 

802-806; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 208-209; Demirkapı, a.g.m., s. 80-82).  Kanaatimizce, imzanın atıldığı 

yer, ilk ciro, poliçenin çoğul bir ifade taşıması gibi hususlar dikkate alınarak bu karinenin çürütülmesi, 

her somut olay bakımından ayrı bir değerlendirmenin yapılması sonucunu doğurur. Şekle ilişkin 
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keşideci (düzenleyen) imzaları dışında senedin ön yüzüne atılan her imza aval 

sayıldığından ve lehine aval verilen senette gösterilmediği takdirde keşideci 

(düzenleyen) lehine aval verildiği kabul edildiğinden, avalin salt imzadan ibaret 

olabileceği sonucuna varılır
464

. Ancak, bu varsayım, senedin ön yüzüne atılan 

imzalar için geçerli olup, yukarıda da belirttiğimiz üzere senedin arka yüzüne atılan 

salt imza beyaz ciro sayılacaktır
465

. 

Avalin şekil unsurları ile ilgili son olarak, senetteki diğer imzaların olduğu gibi 

avalistin imzasının da el ile atılması gerektiğini belirtelim (TTK. m. 668/I, Yeni 

TTK. m. 1526/I).  

Avalist, kimin lehine aval vermiş ise onun gibi sorumlu olur (TTK. m. 614/I). 

Bu nedenle, avaliste müracaat, ancak lehine aval verdiği kişiye karşı müracaat 

hakkının doğması hâlinde mümkündür
466

. Ancak, avalistin sorumluluğu, keşidecinin 

(düzenleyenin) ödemeden kaçınması hâlinde işlemeye başlar
467

. Ayrıca, avalistin 

kambiyo taaahüdü, lehine aval verdiği kişinin taahhüdünden bağımsızdır. Bu 

bakımdan, avalistin temin ettiği borç şekle ait noksandan başka bir sebepten batıl 

olsa dahi, avalistin taahhüdü geçerlidir (TTK. m. 614/I). Yine taahhüdün 

bağımsızlığı nedeniyle avalist, lehine aval verdiği kişinin def‟ilerini ileri sürmek 

hakkını haiz değildir
468

.  

                                                                                                                                          
hükümlerin ve şekil unsurlarının eksikliği hâlinde Kanunda öngörülen varsayımların işlerliğini 

ortadan kaldıracak bu tür bir yorum tarzını benimsemenin mümkün olmadığı görüşündeyiz. 
464

 Yargıtay 12. HD.‟nin 16.10.2008 tarih ve 13618/17551 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., 

s. 550). TTK. m. 613/III‟te düzenlenen karine nedeniyle, tüzel kişiliği temsilen imza atılması ve aynı 

kişiye de ait olsa birden fazla imzadan birinin temsil şerhi ile diğerinin ise temsil şerhi bulunmadan 

atılması hâlinde, ikinci imza keşideci (düzenleyen) lehine aval hükmündedir. Bu bakımdan, temsilen 

atılan imzalarda temsil şerhinin bulunmasına dikkat edilmelidir (Kendigelen, Çek, s. 129). Tüzel 

kişinin temsilcisi dışında imzası bulunanların aval vermiş sayılacağına ilişkin Yargıtay 12. HD.‟nin 

24.04.2002 tarih ve 7211/8470 sayılı kararı için bkz: Eriş, a.g.e., s. 210. 
465

 Poroy ve Tekinalp ise, senedin arka yüzüne atılan aval şerhli imzalarda aval verilen kişi 

gösterilmemişse, keşideci (düzenleyen) lehine aval verilmiş sayılacağını ifade etmektedirler 

(Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 181; N. 294). Kanaatimizce de,  bu ihtimalde, senedin arka yüzüne atılan ve 

aval şerhi içeren bir imzanın keşideci (düzenleyen) lehine verilmiş bir aval olarak nitelendirilmesi 

yerindedir. Ancak, senedin arka yüzüne atılan salt imza ise beyaz ciro hükmündedir.  
466

 Muhatabın (düzenleyenin) senet kendisine ibraz edildiği zaman avaliste başvurulmasını talep 

edemeyeceği hakkındaki açıklama için bkz: Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 139-140. 
467

 Teoman, Avalist, s. 387. Yazar, avalistin sorumluluğunun keşidecinin ödemeden kaçınması 

hâlinde başlayacağını, ödeme için ibrazın keşideciye başvurmadan doğrudan avaliste yapılmasının 

kabul edilemeyeceğini, aksi hâlde aval verenin müşterek keşideciden bir farkı kalmayacağını haklı 

olarak ifade etmektedir.  
468

 Avalistin ileri sürebileceği def‟iler ile avaliste karşı ileri sürülebilecek def‟iler hakkında ayrıntılı 

bilgi için bkz: Ayşe Boztosun, “Avalde Def‟iler”, THD, 2007, S. 11, s. 53-69. 
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Avalist, senet bedelini ödediği takdirde, aval verdiği kişiye ve ona karşı 

sorumlu olan diğer müracaat borçlularına karşı senetten doğan haklara sahip olur 

(TTK. m. 614/III). 

c- Protestodan Muafiyet Kaydı 

Keşideci, ciranta veya avalist, poliçe üzerine yazacağı “masrafsız iade”, 

“protestosuz” veya buna benzer ibareler ile hamili müracaat hakkını kullanmak için 

kabul etmeme veya ödememe protestosu keşidesinden muaf tutabilirler (TTK. m. 

634/I)
469

. 

Hamil, bu kayıt ile, protesto işlemi yapmaksızın müracaat hakkını 

kullanabilecektir. Ancak, bu kayda rağmen hamil, poliçeyi vaktinde ibraz etmek ve 

gereken ihbarları yapmakla yükümlüdür (TTK. m. 634/II).  

Protestodan muafiyet kaydı keşideci tarafından yazılmışsa, senetle taahhüt 

altına girmiş herkese karşı hüküm ifade eder; bir ciranta veya avalist tarafından 

yazılması hâlinde ise, sadece kaydı koyan ciranta veya avalist bakımından hüküm 

doğurur (TTK. m. 634/III). 

4- Diğer Kayıtlar 

a- KarĢılığın Devrine ĠliĢkin Kayıt  

Kambiyo senetlerindeki soyutluk ilkesi gereği, kambiyo senedinin içerdiği hak, 

senedin oluşumuna neden olan alt ilişkiden bağımsızdır. Bu nedenle, kambiyo 

senedini iktisap eden kişi, senetten doğan haklara sahip olur.  

Bununla birlikte, keşideci, “karşılık münasebetinden dolayı haiz olduğu 

haklarını devrettiğini poliçede beyan etmiş olursa” alt ilişkiden doğan haklar da 

poliçe ile birlikte senedi devralan hamile geçer (TTK. m. 645/II)
470

. 

                                                 
469

 TTK. m. 634, TTK. m. 690 yollaması ile bono, TTK. m. 730 yollaması ile çek hakkında da 

uygulanacaktır. Ancak, belirtmek gerekir ki, bonoda ve çekte kabul müessesesi bulunmadığından, 

bunlar hakkında protestodan muafiyet kaydı sadece ödememe protestosuna ilişkin olacaktır.  
470

 Karşılığın devrine ilişkin TTK. m. 645 hükmü, TTK. m. 730/I, b. 15 uyarınca çek hakkında da 

uygulanacaktır. Karşılığın devrinin gerçekleştiği bir diğer hâl ise, TTK. m. 645/I‟de düzenlenmiştir. 

Buna göre, “Keşideci hakkında iflâs açılmasıyla beraber, poliçe karşılığının veya keşidecinin 

muhatap hesabına matlûp olarak geçirdiği diğer paraların geri verilmesi hususunda keşidecinin 

muhataba karşı poliçe münasebetinden başka bir hukuk münasebetinden dolayı haiz olduğu talep 

hakkı poliçe hamiline geçmiş olur”. Karşılığın devri konusunda ayrıntılı bir inceleme ve özellikle 

Fransız Hukuku, Alman Hukuku, İsviçre-Türk Hukukunda kabul edilen sistemler için bkz: Hayri 
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b- Retrete ĠliĢkin Kayıt 

Retret, müracaat hakkı sahibinin kendisine karşı sorumlu olan kişilerden biri 

üzerine çekeceği yeni bir poliçedir
471

. Müracaat hakkı sahibi, poliçeden doğan 

müracaat hakkından kaynaklanan kalemlerin toplam tutarını içeren yeni bir poliçe 

düzenleyebilir. Ancak, retret düzenlenmesi için, poliçede aksinin öngörülmemiş 

olması, yani retretin yasaklanmamış olması gerekir (TTK. m. 641/I)
472

.   

c- Nüsha Tanzimine ĠliĢkin Kayıt  

Poliçenin birbirinin aynı olan birden fazla nüsha hâlinde keşide edilmesi 

mümkündür (TTK. m. 655/I). Bu durumda, nüshalardan her birine birbirini takip 

eden sıra numaraları konulmalıdır. Aksi hâlde, nüshaların her biri, ayrı bir poliçe 

hükmündedir (TTK. m. 655/II).  

Çekin de, TTK. m. 725‟te sayılan koşullar çerçevesinde birden fazla nüsha 

olarak keşide edilmesi mümkündür.  

d- Faiz Kaydı 

Görüldüğünde ya da görüldüğünden belli bir süre sonra vadeli poliçe ve 

bonoya faiz kaydı konabilir (TTK. m. 587/I, 690). Vadesi diğer bir şekilde gösterilen 

(belli bir günde veya keşide (düzenleme) tarihinden belli süre sonra vade) poliçe ve 

bonoya faiz kaydının konulması ise senedin geçerliliğini etkilemez, ancak faiz kaydı 

yazılmamış sayılır (TTK. m. 587/I). 

Ayrıca, görüldüğünde ya da görüldüğünden belli bir süre sonra vadeli poliçe ve 

bonoda faiz miktarının da açıkça gösterilmesi lazımdır, faiz miktarı açıkça 

gösterilmemişse faiz kaydı yazılmamış sayılır (TTK. m. 587/II). 

Faizin işlemeye başlayacağı gün senet üzerinde gösterilebilir, gösterilmemişse 

faiz, poliçenin keşide edildiği (bononun düzenlendiği) günden itibaren işlemeye 

başlar (TTK. m. 587/III). 

                                                                                                                                          
Bozgeyik, “Poliçede Temel İlişki ve Karşılığın Devri”, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e 

Armağan, Cilt I, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2003, s. 715-737.  
471

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 199, N. 316. 
472

 TTK. m. 614 hükmü, TTK. m. 690/I yollaması ile bono hakkında da uygulanacaktır.  
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Çek ise kural olarak bir ödeme aracı olduğundan ve kısa ibraz sürelerine tabi 

bulunduğundan, çekte faiz kaydına izin verilmemiştir
473

. Bununla birlikte, çeke faiz 

kaydının konulması, çekin kambiyo senedi vasfına etkili değildir; faiz kaydı 

yazılmamış sayılır (TTK. m. 698). 

Görüldüğünde ya da görüldüğünden belli bir süre sonra vadeli poliçe ve 

bonolara konulmasına izin verilen faiz kaydı, ana para faizine (kapital faiz) ilişkindir. 

Dolayısıyla, vadesi bu iki tür vade dışında gösterilmiş poliçe ve bonolara konulması 

yasaklanan faiz kaydı, anapara faizini içeren faiz kaydıdır. Vadesi hangi şekilde 

gösterilmiş olursa olsun her poliçe ve bonoya temerrüt faizine ilişkin bir kayıt 

konulması mümkündür. Nitekim, Yargıtay da, aşağıdaki 13.06.1967 tarih ve 

5855/5959 sayılı kararında, belli bir günde vadeli veya keşide tarihinden belli bir 

süre sonra vadeli poliçe ve bonolara ana para faizine ilişkin bir kaydın konulmasının 

yasak olduğunu, temerrüt faizine ilişkin bir kaydın ise vadesine bakılmaksızın her 

poliçe ve bonoya yazılabileceğini kabul etmiştir: 

“…Görüldüğünde veya görüldüğünden muayyen bir müddet sonra ödenmesi 

şart kılınanlar müstesna, sair şekillerde vadeye bağlanmış poliçe ve bonolar için 

(anapara faizi) istenemez. Senede böyle bir şart konulmuşsa yazılmamış sayılır. 

Fakat kambiyo senetlerinin ödenmemeleri hâlinde temerrüt faizi istenmesi 

mümkündür. Temerrüt faiz haddinin gösterilmiş oluşu senedin vasfını 

etkilemez…”
474

. 

Benzer şekilde, çeke konulması yasak olan faiz kaydı anapara faizine ilişkindir, 

çekin süresinde ödenmemesi hâline yönelik olarak temerrüt faizine ikişkin bir kaydın 

çeke konulması ise geçerlidir
475

. Ayrıca, ileri keşide tarihli bir çekte faiz tutarının 

önceden hesaplanarak çek bedeline eklenmesi de mümkündür
476

. 

                                                 
473

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1078-1079; Kendigelen, Çek, s. 142. 
474

 Yargıtay İİD.‟nin 13.06.1967 tarih ve 5855/5959 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 502). 
475

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1078-1079; Kendigelen, Çek, s. 142-143. 
476

 Kendigelen, Çek, s. 142; Pulaşlı, Kıymetli Evrak, s. 212. 
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Çeke anapara faizine ilişkin bir kaydın konulması hâlinde, kural olarak bu kayıt 

yazılmamış sayılmaktadır. Ancak, tahvil yolu ile, anapara faizine ilişkin kaydın 

temerrüt faizine ilişkin bir kayıt olarak kabulü mümkündür
477

. 

Yukarıda belirtildiği üzere, belli bir günde veya keşide tarihinden belli bir süre 

sonra vadeli poliçe ve bonolara konan faiz kaydı yazılmamış sayılır. Ancak, 

Yargıtay, bu iki tür vadeli poliçe ve bonolarda, senet dışında taraflar arasında yapılan 

faiz anlaşmasını ise geçerli kabul etmektedir. Nitekim, Yargıtay 12. HD.‟nin 

03.10.2000 tarih ve 13273/14228 sayılı kararı şu şekildedir: 

“…TK‟nın 690. maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması 

gereken aynı Kanunun 587. maddesi uyarınca görüldüğünde veya görüldüğünden 

muayyen bir müddet sonra ödenmesi şart kılınan bir bonoya faiz şartı konulabilir. 

Diğer bütün bonolardaki böyle bir şart yazılmamış sayılır. Ancak alacaklı ile borçlu 

arasında daha önce faiz konusunda yapılmış olan anlaşma tarafları bağlar. 3095 

sayılı Kanunun 2. maddesine göre de sözleşme ile yasal faizin aksi 

kararlaştırılabilir…”
478

.    

Çekte yazılı bir faiz kaydı da yazılmamış sayılır. Ancak, Yargıtay, poliçe ve 

bonoda olduğu gibi çekte de, taraflar arasında çek dışında yapılan bir faiz 

anlaşmasının geçerli olduğu ve tarafları bağladığı sonucuna varmıştır
479

.  

Son olarak faiz başlığı altında değerlendirebileceğimiz bir diğer husus ise, 

kambiyo senetlerinde cezai şart öngörülmesidir. Doktrinde çoğunluk ve Yargıtay 

tarafından benimsenen görüşe göre, kambiyo senetlerinde öngörülen cezai şart, 

                                                 
477

 Kendigelen, Çek, s. 143. Yazar, anapara faizine ilişkin kaydın tahvil yolu ile temerrüt faizi 

sayılabileceğine ilişkin görüşünü Faiz Kanunu‟ndaki düzenlemeler ile gerekçelendirmektedir. Yazar, 

kapital faizine yönelik bir irade açıklamasının temerrüt faizini de kapsayacağının öngörüldüğünü 

belirtmekte ve bu nedenle Faiz Kanunu m. 2/III‟te kanunda öngörülen oranlardan daha yüksek 

belirlenen akdî (anapara) faiz oranının, sözleşme ile kararlaştırılmamış olsa bile, temerrüt açısından da 

aynen geçerli olacağının hükme bağlandığına işaret etmektedir (Kendigelen, Çek, s. 143, dpn. 369). 

Karşı görüş için bkz: Pulaşlı, Kıymetli Evrak, s. 212, dpn. 668. Pulaşlı‟ya göre, anapara faizine 

ilişkin bir kaydın tahvil ile temerrüt faizine ilişkin bir kayıt olarak kabulü mümkün değildir; çünkü, 

keşideci ile lehtarın iradeleri anapara faizine yöneliktir.  
478

 Yargıtay 12. HD.‟nin 03.10.2000 tarih ve 13273/14228 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., 

s. 502).  
479

 Yargıtay 12. HD.‟nin 30.12.1997 tarih ve 14367/14802 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 141). 

Kendigelen,  çek dışında ayrı bir sözleşme ile öngörülen faiz kaydının kambiyo senetlerine mahsus 

takibe konu olamayacağını ve bu takip yolu ile sözleşmeye dayalı faiz oranının talep edilemeyeceğini 

belirtmektedir (Kendigelen, Çek, s. 143, dpn. 368).  
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senedin kambiyo senedi niteliğini etkilemez
480

, ancak yazılmamış sayılır
481

. 

Kendigelen ise, temerrüt faizi gibi senedin süresinde ödenmemesi hâlinde hamilin 

zararını tazmin etmeye yönelik bir cezai şartın geçerli olması gerektiği 

kanaatindedir
482

. 

 

B- KANUN’DA ÖNGÖRÜLMEYEN ĠHTĠYARĠ KAYITLAR 

1- Bedele ĠliĢkin Kayıtlar 

a- Bedeli Nakden/Malen AlınmıĢtır Kaydı 

Her kambiyo ilişkisinde, bir temel ilişki bulunmakta ve keşideci (düzenleyen) 

bu temel ilişkiye dayanarak senedi lehtara vermektedir. Taraflar arasında bir borç 

ilişkisi bulunmadığı hâllerde bile, bir temel ilişki (hatır ilişkisi) mevcuttur.  

Kambiyo senetlerindeki soyutluk ilkesi gereği senedin düzenlenmesine neden 

olan temel ilişkinin hukuki nedeni senette gösterilmez (açıklanmaz). Ancak, 

uygulamada kambiyo senetlerine, taraflar arasındaki temel ilişkiye işaret eden, 

“bedeli nakden alınmıştır”/“bedeli malen alınmıştır” şeklinde kayıtlar konulmaktadır. 

Bu kayıtlar, kambiyo senedinde bir temel ilişki bulunduğunu, keşidecinin 

(düzenleyenin) bu temel ilişki gereğince para ya da mal aldığını, bu bakımdan 

senedin bedelsiz veya karşılıksız olmadığını ifade eder
483

. 

Bedeli nakden/malen alınmıştır kaydı, kambiyo senedinin bedelsizliğinin ileri 

sürüldüğü davalarda ispat yükü açısından önem taşır
484

. Şöyle ki, soyutluk ilkesi 

                                                 
480

 Karayalçın, a.g.e., s. 114.  
481

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 115; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 137, N. 217; Pulaşlı, 

Kıymetli Evrak, s. 212. Ayrıca bkz: Yargıtay 12. HD.‟nin 08.11.1982 tarih ve 7794/8093 sayılı kararı 

(Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 502) ve Yargıtay 12. HD.‟nin 29.11.1990 tarih ve 7506/7661 sayılı 

kararı (Eriş, a.g.e., s. 39).  
482

 Kendigelen, Çek, s. 143. 
483

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 114. Yazar, bu kayıtların taraflar arasındaki ispat 

mücerretliğini etkilemediğini, kayda rağmen düzenleyenin senedin hatır senedi olduğunu iddia 

edebileceğini ve iddiasını kanıtlamakla yükümlü olduğunu belirtmektedir. Hatır senedi iddiası 

açısından bu kayıtların ispat mücerretliğine etki etmediğini söylemek mümkündür. Ancak, nakden 

kaydı bulunan bir senette bedelin malen verildiğinin, malen kaydı bulunan bir senette ise bedelin 

nakden verildiğinin ileri sürülmesi hâlinde ispat yükü yer değiştirmektedir.  
484

 Senedin bedelsiz kaldığı hâller için bkz: Adnan Deynekli, “Bonoda Bedel Kaydının Bedelsizlik 

İddiası Yönünden Önemi”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler-

Tartışmalar), XXII, 15 Aralık 2006, BTHAE, s. 119;  Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1003-1005.  
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gereği, kural olarak, ispat yükü, senedin bedelsiz olduğunu ileri süren tarafa aittir
485

. 

Ancak, senette bu tür bir bedel kaydının bulunması hâlinde, ispat yükü yer 

değiştirmekte ve kaydın aksini iddia eden taraf iddiasını ispatla yükümlü 

olmaktadır
486

. Ayrıca, kaydın aksini iddia eden tarafın, HUMK. m. 290 uyarınca 

iddiasını yazılı delille kanıtlaması gerekir
487

. 

Senette malen kaydı bulunması hâlinde, senedi düzenleyen, temel ilişki 

uyarınca malı teslim aldığını ikrar etmiş sayılır. Bu nedenle, malın teslim edilmediği 

hususu, lehtar değil, düzenleyen tarafından ispat edilmelidir
488

. Senette nakden kaydı 

bulunması hâlinde de, lehtar, keşideciye (düzenleyene) nakit verdiğini ispat etmekle 

yükümlü değildir, ispat yükü keşidecidedir
489

. 

Bedel kaydının aksinin iddia edilmesine “talil” denilmektedir. Bedel kaydının, 

borçlu, alacaklı veya her ikisi tarafından aksinin ileri sürülmesi mümkündür. Borçlu, 

malen veya nakden kaydı bulunan bir senedin bu kaydın aksine hatır veya teminat 

amaçlı verildiğini ileri sürebilir. Bu durumda, ispat yükü borçlunun üzerindedir. 

Diğer yandan, bedel kaydının lehtar tarafından talil edilmesi de mümkündür. 

Bu durumda, ispat yükü lehtar üzerinde olup, lehtarın bu iddiasını yazılı delille 

kanıtlaması gerekir
490

. 

                                                 
485

 Yargıtay 11. HD.‟nin 15.11.1988 tarih ve 3484/6824 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

633): “…Bono hukukî nitelikçe sebebini ihtiva etmeyen bir borç ikrarı senedidir. 12.04.1993 tarih ve 

30/6 sayılı Yargıtay İBK‟ya göre, mücerret borç ikrarını içeren senedin bedelsizliğini ileri süren taraf 

önce bu senedin muayyen bir sebebi olduğunu, sonra da bu sebebin gerçekleşmediğini yazılı delille 

ispat etmek durumundadır. Böyle bir delille iddiasını kanıtlayamayan senet borçlusunun ancak 

hasmına bir yemin teklif etmeye hakkı vardır…”. 
486

 Yargıtay 19. HD.‟nin 11.03.2003 tarih ve 2002-6178/3691 sayılı kararı: “…Dava konusu bonoda 

“mâlen” kaydı bulunduğu hâlde, davalı alacaklı senedin verilen borç para karşılığı düzenlendiğini 

savunarak senedin ihdas nedenini ta‟lil etmiştir. Bu durumda alacağı ispat yükü yer değiştirerek 

davalıya geçtiğinden, davalıdan delilleri sunulup sonucuna göre hüküm kurulması gerekir…” 

(Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 637).  
487

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 114. Ayrıca bkz: Yargıtay 19. HD.‟nin 01.04.2008 

tarih ve 7955/3287 sayılı kararı: “...Bononun düzenleniş nedeninin nakden olduğu gözetildiğinde 

davacıların bononun kira bedelinin ödenmesinin teminatı olarak davalıya verildiği ve kira borcu 

ödendiği için bedelsiz kaldığı yolundaki iddiasını HUMK‟un 290 vd. maddeleri gereğince yazılı delille 

kanıtlamaları gerekir…” (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 640).  
488

 Adnan Deynekli, “Bonoda Bedel Kaydının ve Talilin (Bedel Kaydının Aksini İddia Etmenin) İspat 

Yüküne Etkisi”, GÜHFD, 2005, C. IX, S. 1-2, s. 157; Deynekli, “Bedelsizlik İddiası”, s. 120-121. 
489

 Deynekli, Bedel Kaydı, s. 159; Deynekli, Bedelsizlik Ġddiası, s. 123.  
490

 Lehtar, bedel kaydının borçlu tarafından talil edilmesi üzerine veya borçlu tarafından bir talil 

bulunmadığı hâlde bedel kaydını talil etmiş olabilir. Her durumda, lehtar, iddiasını yazılı delille 

ispatla yükümlüdür. Bedel kaydını içeren senedin yazılı delil başlangıcı kabul edilmesi ve davalının 



 

123 

 

 

Senetteki bedel kaydının her iki tarafça talil edilmesi hâlinde, bedel kaydının 

aksini ispat yükü borçlu üzerindedir
491

. 

b- Teminat Kaydı  

Bir borcun (örneğin bir satım, kira, sigorta sözleşmesinden doğan bir borcun) 

ifası amacıyla kambiyo senedi düzenlenebileceği gibi, bir borcun teminatını 

oluşturmak üzere de kambiyo senedi düzenlenmesi mümkündür. 

Bir borcun teminatı amacıyla düzenlenen kambiyo senetlerine uygulamada 

sıklıkla teminatı ifade eden (“bedeli teminattır”, “teminat senedi”, “teminat içindir” 

gibi) kayıtların yazıldığı görülmektedir. Teminat kaydının kambiyo senedinin 

geçerliliğine etkisi değerlendirilirken, üçlü bir ayırım yapılabilir: İlk olarak, senette, 

asıl borç ilişkisi ile bağlantı kurulmadan sadece senedin teminat olarak verildiğine 

ilişkin “teminat içindir”, “teminat senedi” şeklinde ibareler yer alabilir. İkinci olarak, 

senedin ödenmesini teminatını oluşturduğu asıl ilişkideki bir edimin ifasına bağlayan 

bir teminat kaydı söz konusu olabilir. Üçüncü ve son olarak, senette, hangi borcun 

teminatı olduğu belirtilerek, yani asıl borç ilişkisi ile bağlantı kurulmak suretiyle bir 

teminat kaydına yer verilebilir. 

                                                                                                                                          
savunmasını tanıkla ispat edebileceği yönündeki Yargıtay TD.‟nin 06.05.1958 tarih ve 770/1215 sayılı 

kararı için bkz: Deynekli, Bedel Kaydı, s. 162-163; Deynekli, Bedelsizlik Ġddiası, s. 132-134.  
491

 Deynekli, Bedel Kaydı, s. 166; Deynekli, Bedelsizlik Ġddiası, s. 135. Bununla birlikte, Yargıtay, 

borçlunun “malen” kaydına rağmen senedin hatır için (veya teminat olarak) verildiğini, alacaklının ise 

senedin nakit karşılığı verildiğini ileri sürdüğü durumda, alacaklının senedin malen düzenlenmediğini 

kabul ettiğini, bu nedenle malen kaydının doğru olmadığının her iki tarafça kabul edilmiş olduğunu, 

borçluya nakit verildiği iddiasının ise alacaklı tarafından ispat edilmesi gerektiğini kabul etmektedir: 

“…Davacı/borçlu, davalı/alacaklının icra takibinin dayanağı olan senette malen kaydı bulunmasına 

karşın aralarında bir mal alışverişi bulunmadığını, senedin bankadan kırdırılarak kendisine bedelinin 

verilmesi amacıyla düzenlendiğini, ancak senedin bankaya ibraz edilmediği gibi, kendisine de bir 

ödeme yapılmadığı iddiasıyla, bonodan dolayı borçlu olmadığının tespitini istemiştir. Davalı/alacaklı 

taraf ise, bonoda malen kaydı bulunmasına karşın borçlu ile aralarında mal alışverişi olmadığını 

kabulle, borcun nedeninin elden nakit olarak verilen para olduğunu ifade etmiştir. Şu durumda, 

takibin dayanağını teşkil eden dolayısıyla da alacaklının alacağını ispat aracı durumundaki bonoda 

bulunan „malen‟ kaydının doğru olmadığı yönündeki borçlu iddiası alacaklı yanca da kabul edilmiş, 

temeldeki hukukî ilişki yönünden bonodaki bu ispat kaydı bizzat alacaklı tarafından değişikliğe 

uğratılmıştır. Alacağın varlığını ve dayandığı temel ilişkinin senettekinden farklı olduğunu iddia eden 

alacaklı artık kendi dayandığı ve senetten anlaşılmayan elden para verilme olgusunu ispat yüküyle 

karşı karşıyadır…” (Yargıtay HGK‟nın 04.04.2007 tarih ve 13-153/183 sayılı kararı 

(Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 630). Ayrıca bkz: Yargıtay HGK‟nın 09.04.2003 tarih ve 19-290/286 

sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 628). Yargıtay, bazı hâllerde, karşılıklı talil 

bulunmadığını kabul etmektedir (Bkz: Deynekli, Bedel Kaydı, s. 166-167, dpn. 34; Deynekli, 

Bedelsizlik Ġddiası, s. 136-137‟de yer verilen Yargıtay kararları).  
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Birinci ihtimalde, yani asıl borç ilişkisi ile bağlantı kurulmadan, sadece senedin 

teminat için verildiğine yönelik ibareler, senedin geçersizliğine neden olmaz
492

. 

Mücerret teminat kaydı olarak nitelendirebileceğimiz bu kayıtlar, bedele ilişkin 

yukarıdaki diğer kayıtlar gibi (nakden ve malen kaydı) sadece ispat açısından ve 

taraflar arasında hüküm doğuracak şekilde işlev görebilir
493

. 

İkinci ihtimalde, yani senedin ödenmesini asıl borç ilişkisindeki bir edimin 

ifasına bağlayan bir teminat kaydı, kambiyo senetlerindeki mücerretlik ilkesi ve bu 

ilkenin uzantısı olan kayıtsız şartsız havaleye (ödeme vaadine) aykırılık 

oluşturduğundan,  senedin geçersizliğine neden olacaktır
494

. 

Üçüncü ve senedin geçerliliğine etkisi konusunda farklı görüşler ileri sürülen 

ihtimal ise, asıl borç ilişkisine işaret eden, teminatı olduğu hukuki ilişkinin de senette 

gösterildiği teminat kayıtlarıdır. Bir görüş uyarınca asıl borç ilişkisini gösteren, 

ancak bedelin ödenmesini şarta bağlamayan bu tür bir teminat kaydı senedin 

geçerliliğini etkilemez
495

. 

İkinci görüşe göre ise, teminat kaydına ek olarak senette asıl borç ilişkisine de 

yollama yapılması senedi geçersiz kılar
496

. Bu görüşü paylaşan yazarların çoğu, 

teminat kaydına ilişkin bir ibare dışında asıl borç ilişkisinin de senette 

gösterilmesinin senedi geçersiz kılacağını belirtmekle yetinmiştir. Kendigelen ise, 

                                                 
492

 Kendigelen, Çek, s. 134, s. 136; Pulaşlı, Kıymetli Evrak, s. 213-214; Eriş, a.g.e., s. 25; Reisoğlu, 

a.g.e., s. 76-77; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1075-1076. Nitekim, Yargıtay da  senette sadece “teminat 

senedidir” kaydının bulunmasının senedin geçerliliğini etkilemeyeceği görüşündedir. Bkz: Yargıtay 

12. HD.‟nin 29.06.2004 tarih ve 13519/17138 sayılı kararı: “…İcra takibinin dayanağı olan bonoların 

ön yüzünde ve sadece „teminat senedidir‟ ibaresinin bulunması onun kambiyo senedi vasfını ve bu 

senetlere ilişkin özel yol ile takibe dayanak yapılmasını engellemez. HGK‟nın 14.03.2001 tarih ve 

2001/12-233 sayılı ve yine HGK‟nın 20.06.2001 tarih ve 2001/12-496 sayılı kararlarında da dayanak 

belgenin (hangi ilişkinin) teminatı olduğu yazılı bir belge ile kanıtlanmadığı sürece „teminat senedi‟ 

sözcüklerinin tek başına bononun kayıtsız ve şartsız belli bir bedelin ödenmesi vaadini içeren 

niteliğini etkilemeyeceği kabul edilmiştir…” (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 637). 
493

 Kendigelen, Çek, s. 134, dpn. 338; Ayşe Odman Boztosun, “Kambiyo Senetlerinde Teminat 

Kaydı”, LHD, 2007, C. 5, S. 53, s. 1497-1498. 
494

 Kendigelen,  Çek, s. 136; Boztosun, Teminat Kaydı, s. 1492. 
495

 Boztosun, Teminat Kaydı, s. 1492. Yazar, bu tür bir teminat kaydının, senette belirli bir bedelin 

ödenmesini şarta bağlamayan ve senedin geçersizliğine neden olmayan diğer kayıtlar (örneğin, bedeli 

nakden/malen alınmıştır kaydı) gibi değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir.  
496

 Kendigelen, Çek, s. 134, 136; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1076; Reisoğlu, a.g.e., s. 76-77. 

Reisoğlu, teminat kaydının, neyin teminatı olduğunu göstermediği sürece çeki şarta bağlı, dolayısıyla 

geçersiz kılmayacağını ifade etmektedir. Dolayısıyla, yazarın, neyin teminatı olduğunun senette 

belirtilmesi durumunda senedin geçersiz sayılması gerektiği görüşünü paylaştığını söylemek 

mümkündür.  
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her kambiyo senedi altında bir temel ilişkinin bulunduğunu ve senette mücerret bu 

temel ilişkiye yollama yapılmasının, yani sadece temel ilişkinin senette 

gösterilmesinin senedin geçersizliğine yol açmayacağını belirttikten sonra, teminat 

kaydına ilişkin farklı durumu şu şekilde açıklamaktadır: “…Teminat kaydını içeren 

senetler bakımından farklı bir değerlendirme yapılması kaçınılmazdır. Zira mücerret 

teminat kaydının taraflar arasındaki temel ilişki açısından senedin ödenmesini 

herhangi bir şarta bağlamadığı, tıpkı diğer bedel kayıtlarında olduğu gibi, sadece 

ispat hukuku açısından bir etki doğuracağı kabul edilebilir. Buna karşılık teminat 

kaydına ek olarak, senet metninde temel ilişkiye de açıkça yollama yapılması, 

teminat amacı ile verilen bu senedin ödenmesinin temel ilişkiye bağlanması 

konusunda keşideci/düzenleyen ile lehtarın mutabakatını ortaya koymakta, böylece 

kambiyo senedinin tedavül yeteneğini açıkça zedelemektedir. Öte yandan yapılacak 

yorumlarda, teminat kaydı dışındaki diğer bedel kayıtlarının açıkça karşı edimin ifa 

edildiği anlamını taşıdığı, oysa teminat kaydına böyle bir anlam yüklenmesinin 

mümkün olmadığı, aksine bu kaydın bir edimin ifasını teminat altına almak için 

kambiyo senedine başvurulduğu anlamına geleceği, işte bu nedenledir ki, teminat 

kaydına ek olarak temel ilişkiye yollama yapılmasının senedin ödenmesini şarta 

bağlamak olarak kabul edilmesi gerektiği göz ardı edilmemelidir”
497

. 

Yargıtay, mücerret teminat kaydının senedin geçerliliğini etkilemeyeceği 

görüşündedir
498

. Yargıtay‟ın asıl borç ilişkisine yollama yapılması hâline ilişkin 

olarak açıkça senedin geçersizliğini kabul ettiği bir kararını tespit edememekle 

birlikte, verilen kararlarda yer alan “neyin teminatı olduğu belirli olmadığından (veya 

hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı bir belge ile kanıtlanamadığı sürece) anılan 

kayıt senedin geçerliliğine etkili değildir” ibarelerinin karşıt anlamından, Yargıtay‟ın 

da senedin geçersizliği görüşüne katıldığı şeklinde bir yorum yapılabilir
499

. Nitekim, 

Yargıtay 12. HD.‟nin 07.07.1994 tarih ve 9134/9342 sayılı ve 09.06.2006 tarih ve 

9668/12385 sayılı kararları da bu yorumu destekler niteliktedir: 

                                                 
497

 Kendigelen, Çek, s. 137. 
498

 Yargıtay 12. HD.‟nin 07.07.1994 tarih ve 9134/9342 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 45). 
499

 Kendigelen, a.g.e., s. 136, dpn. 345. 
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“…Takip dayanağı çek üzerinde „teminat çekidir‟ şeklinde bir kayıt var ise de, 

neyin teminatı olduğu belirli olmadığı gibi, ayrı bir belge ile de kanıtlanamamıştır. 

Bu durum, çekin kambiyo senedi vasfına etkili değildir…”
500

. 

“…Takip dayanağı 2 bononun arka yüzünde sadece (bedeli teminattır) 

ibaresinin bulunması onun kambiyo senedi vasfını ve bu senetlere ilişkin özel yol ile 

takip yapılmasını engellemez. HGK‟nın 14.03.2001 tarih ve 2001/12-233 sayılı ve 

yine HGK‟nın 22.06.2001 tarih ve 2001/12-496 sayılı kararlarında da açıkça 

belirtildiği üzere dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı bir belgeyle 

kanıtlanmadığı sürece „teminat senedi‟ sözcükleri tek başına bononun kayıtsız şartsız 

bir bedelin ödenmesi vaadini içeren niteliğini etkilemez…”
501

. 

Bununla birlikte, Yargıtay, asıl borç ilişkisine yollama yapan teminat kayıtları 

açısından verdiği kararlarında, bu hususun senetten anlaşılan bir def‟i olduğunu 

kabul ederek, sonraki hamillere karşı da ileri sürülebileceğini kabul etmektedir. 

Nitekim, Yargıtay 12. HD.‟nin 02.05.1995 tarih ve 6472/6884 sayılı kararı şu 

şekildedir:  

“…Takip dayanağı 22.6.1994 keşide tarihli 750.000.000.-TL‟lik çekin 

üzerinde, „İşbu çek teminattır‟ ibaresinden başka, „31.8.1994 günlü sözleşme teminat 

çeki‟ sözcüklerine de yer verilmiştir. Ciro ile çeki eline geçiren alacaklı sözleşmeyle 

bağlı ve onun teminatı olduğu ibaresini görerek çeki almıştır. Alacaklının sözleşmede 

taraf olmaması çekin teminat çeki niteliğini değiştirmez. Zira, sözleşmeye çek 

üzerindeki yazı ile açıkça atıf yapılmıştır…”
502

. 

Yargıtay 12. HD.‟nin anılan kararı doktrinde konuyu inceleyen yazarların 

tamamı tarafından eleştirilmektedir 
503

. Reisoğlu ve Boztosun, teminat kaydının ileri 

sürülmesinin senet metninden anlaşılan bir def‟i değil, bir şahsi def‟iye konu 

oluşturacağını kabul etmektedirler
504

. Bu çerçevede, teminat kaydının senet hamiline 

                                                 
500

 Yargıtay 12. HD.‟nin 07.07.1994 tarih ve 9134/9342 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 45). 
501

 Yargıtay 12. HD.‟nin 09.06.2006 tarih ve 9668/12385 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

639).  
502

 Yargıtay 12. HD.‟nin 02.05.1995 tarih ve 6472/6884 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 56). 
503

 Kendigelen, Çek, s. 136; Reisoğlu, a.g.e., s. 77; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1076; Boztosun, 

Teminat Kaydı, s. 1494-1495.  
504

 Reisoğlu, a.g.e., s. 77; Boztosun, Teminat Kaydı, s. 1494-1495. Her iki yazar da, konuyu, şahsi 

def‟ilerin bilerek borçlu zararına hareket etmiş olmadıkça sonraki hamillere karşı ileri sürülmesinin 
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karşı ileri sürülmesi, hamilin bilerek borçlu zararına hareket etmesi şartına bağlıdır
505

 

(TTK. m. 599/I).  

Hangi borcun teminatı olduğunun senette gösterilmesinin senedi geçersiz 

kılacağını savunan Öztan ise, senet metninden anlaşılan def‟ilerin her hamile karşı 

ileri sürülebilmesinin mümkün olduğunu, ancak bunun, senede istenilen her hususun 

yazılabileceği ve sonradan da hamile karşı ileri sürülebileceği anlamına gelmediğini 

ifade etmektedir
506

. 

Teminat kaydı hakkındaki görüşleri kısaca özetlemek gerekirse, mücerret 

teminat kayıtlarının senedin geçerliliğini etkilemeyeceği konusunda doktrin ve 

Yargıtay kararlarında bir görüş birliği bulunduğunu, asıl borç ilişkisine yollama 

yapan bir teminat kaydının senedi geçersiz kılacağı görüşünün doktrinde Boztosun 

dışındaki yazarların tümü tarafından benimsendiğini, Yargıtay‟ın ise bu tür teminat 

kayıtlarını bir anlamda geçerli sayarak bu kayıtlara def‟iler bakımından sonuç 

bağladığını söyleyebiliriz.  

Kanaatimizce, mücerret teminat kayıtları senedin geçerliliğine etkili değildir; 

bu kayıtların, bedele ilişkin diğer kayıtlar gibi, ispat bakımından ve sadece taraflar 

arasında bir işlev görebileceğini söylemek mümkündür. Hangi hukuki ilişkinin 

teminatı olduğunun da gösterildiği teminat kayıtlarının mücerretlik ilkesine açıkça 

aykırı olduğu ve bu nedenle senedi geçersiz kılacağı görüşündeyiz. Yargıtay‟ın  asıl 

borç ilişkisine yollama yapan teminat kayıtlarına def‟iler bakımından sonuç 

bağlamasının hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurması da geçersizlik görüşümüzü 

destekler niteliktedir.  

                                                                                                                                          
mümkün olmadığını düzenleyen TTK. m. 599 çerçevesinde değerlendirmektedirler. Ancak, 

hatırlatalım ki, Reisoğlu, asıl borç ilişkisine yollamada bulunan teminat kayıtlarının senedi geçersiz 

kılacağı, Boztosun ise belirli bir meblağın ödenmesini şarta bağlamadığı sürece asıl borç ilişkisine 

yollama yapan teminat kayıtlarını geçerli kabul etmektedirler.  
505

 Boztosun, bilerek borçlu zararına harekete örnek olarak, keşideci (düzenleyen) ile lehtar arasındaki 

temel ilişkideki sakatlığı veya temel ilişkide borçlunun borcunu ifa ettiğini, bu nedenle lehtar 

tarafından senedin keşideciye (düzenleyene) iadesi gerektiğini, diğer bir ifade ile “temel ilişkinin 

akıbetini” bilerek senedin devralınmasını göstermektedir (Boztosun, Teminat Kaydı, s. 1494-1495). 
506

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1076.  Kanaatimizce, Kendigelen de, asıl borç ilişkisine yollama yapan 

teminat kayıtlarının senedi geçersiz kılacağını kesin biçimde ifade etmekle birlikte, bir ihtimal olarak 

bu kaydın geçerli sayılması hâlinde, bunun senet metninden anlaşılan bir def‟i olduğu görüşündedir. 

Nitekim, yazar, Boztosun‟un def‟ilerin ileri sürülmesini hamilin bilerek borçlu zararına hareketi 

şartına bağlayan görüşünü, “temel ilişkiye yollama yapan teminat kaydının senet üzerinde yer aldığını 

göz ardı ettiği” gerekçesi ile eleştirmektedir (Kendigelen, Çek, s. 138, dpn. 348). 
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2- Ödemeye ĠliĢkin Kayıtlar 

a- Muacceliyet Kaydı 

Muacceliyet kaydı, bir borç nedeniyle birden fazla kambiyo senedinin 

düzenlenmesi ve bunlardan birinin zamanında ödenmediği takdirde diğerlerinin de 

muaccel olacağına yönelik, genellikle “işbu bono (veya poliçe yahut çek) vadesinde 

ödenmediği takdirde müteakip bonolar da muacceliyet kesbedecektir” şeklinde ifade 

edilen bir kayıttır
507

. 

Doktrinde, muacceliyet kaydının geçerli olup olmadığı ve bu kaydın senedin 

geçerliliğine etkisi konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Birinci görüşe göre, 

muacceliyet kaydı, senede alternatif ikinci bir vade getirmektedir ve bu nedenle 

senedin hükümsüzlüğü sonucunu doğurur
508

.  

Kanaatimizce, muacceliyet kaydının ikinci bir alternatif vade olarak 

nitelendirilmesi mümkün değildir. Şöyle ki, muacceliyet kaydı, üzerinde bulunduğu 

senede ilişkin bir kayıt değildir, senet vadesinde ödenmediği takdirde diğer senetlerin 

muaccel olmasını öngören bir kayıttır. Ayrıca, gerek kaydın üzerinde bulunduğu 

senette gerek diğer senetlerde genellikle tek bir vade bulunmaktadır, muacceliyet 

kaydının bu bakımdan da ikinci bir vade olarak nitelendirilmesi mümkün 

gözükmemektedir
509

. 

İkinci görüş, muacceliyet kaydının geçerli olduğu ve senedin de geçerliliğine 

etki etmeyeceği yönündedir
510

. 

Doktrinde çoğunluk ve Yargıtay tarafından benimsenen görüşe göre ise, 

muacceliyet kaydı senedin geçerliliğine etkili değildir, ancak kayıt yazılmamış 

sayılır
511

.  

                                                 
507

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 114; Mehmet Bahtiyar, “Muacceliyet Şartının Bonoya 

Etkisi Ve Geçerliliği Sorunu”, Prof.Dr. Ömer Teoman’a 55. YaĢ Günü Armağanı, Beta Yayıncılık, 

İstanbul, 2002, C. I, s. 100. 
508

 İmregün, a.g.e., s. 115. 
509

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 114; Bahtiyar, Muacceliyet ġartı, s. 104-106. 
510

 Bu görüşün ayrıntılı gerekçeleri için bkz: Bahtiyar, Muacceliyet ġartı, s. 107-109. 
511

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 114; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1002; Öztan, 2009, s. 

222; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 114; Bahtiyar, Muacceliyet ġartı, s. 110-111; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 

137, N. 217; Uyar, TBBD, s. 324. Ayrıca bkz: Yargıtay İİD.‟nin 16.03.1967 tarih 2451/2664 sayılı 

kararı: “…Kambiyo senedine (senetlerden biri ödenmediği takdirde diğer senet bedellerinin de 
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Bununla birlikte, senet dışında taraflar arasında senetlerden birinin 

ödenmemesi hâlinde diğer senetlerin de muaccel olacağına yönelik bir anlaşma ise 

geçerlidir ve taraflar arasında hüküm doğurur
512

.  

Ancak, muacceliyete ilişkin anlaşma sadece tarafları bağlamaktadır, senet ciro 

edilmiş ise keşideci (düzenleyen) senet dışında öngörülen muacceliyet kaydını iyi 

niyetli hamile karşı ileri süremez
513

.  

Son olarak belirtmek gerekir ki, taraflar arasındaki anlaşma, ispat bakımından 

yazılı şekilde yapılmalıdır
514

. 

b- Provizyon ve Ġhbar Kaydı 

Provizyon kaydı, çekin hangi hesaptan ödeneceğine ilişkin bir talimat 

niteliğindedir
515

. Keşidecinin muhatap banka nezdinde bir hesabının bulunması 

hâlinde, ÇekK. m. 2/7 uyarınca çek yaprağı üzerinde çek hesabının numarası yer 

alacağından, provizyon kaydına gerek bulunmadığı söylenebilir
516

. Ancak, provizyon 

kaydı, keşidecinin, muhatap banka nezdinde birden fazla hesabının bulunması 

durumda önem kazanmaktadır. Şöyle ki, keşidecinin muhatap banka nezdinde birden 

fazla hesabı var ise, çekin, üzerine keşide edildiği hesaptan değil de bir başka 

hesaptan ödenmesi için keşidecinin bu yönde bir talimatı bulunmalıdır
517

. 

                                                                                                                                          
muacceliyet kesbedeceği) şeklinde konulan kayıt kambiyo hukuku ile bağdaşmadığından geçersizdir. 

Bu kayıt bononun muteberiyetini etkilemeyip yazılmamış sayılır…” (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 

6319). 
512

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 115; Yargıtay 12. HD.‟nin 25.03.2008 tarih ve 

3353/5864 sayılı kararı: “…Öte yandan bono haricinde düzenlenen ve bonoya açık atıf yapan bir 

sözleşme ile belirlenen muacceliyet koşulu geçerlidir. Somut olayda takip dayanağı bonoların borç 

tasfiyesi amacıyla düzenlenen 10.01.2007 tarihli protokol uyarınca verildiği tarafların kabulünde 

olup, anılan sözleşmede senetlerden birinin vadesinde ödenmemesi hâlinde diğerlerinin muaccel 

olacağı kararlaştırılmış olmakla, sözleşmede düzenlenen bu muacceliyet şartı geçerlidir…” 

(Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 639-640). 

 
513

 Senedin ciro edilmiş olması hâli ile senedin ciro edilmemiş olması hâline bağlanan farklı sonuçlar 

için bkz: Bahtiyar, Muacceliyet ġartı, s. 114-115.  Taraflar arasındaki senet dışında yapılan 

anlaşmanın satım sözleşmesi ve diğer sözleşmelerdeki görünümü için ayrıca bkz: Bahtiyar, 

Muacceliyet ġartı, s. 112-113. 
514

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 115.  
515

 Kendigelen, Çek, s. 132. 
516

 Kendigelen, Çek, s. 132.  
517

 Bu noktada belirtmek gerekir ki, provizyon kaydı sadece keşideci ile muhatap arasındaki ilişkiyi 

ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, provizyon kaydına rağmen süresinde ibraz edilen ve çekin üzerine 

keşide edildiği hesapta yeterli karşılığı bulunan bir çeki muhatap banka ödemekle yükümlüdür 

(Kendigelen, a.g.e., s. 133).  
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Provizyon kaydı, poliçede muhatabın ödeme için ne tür bir karşılığa sahip 

olduğunu belirlemeye yarar
518

. Ödemenin üçüncü bir kişi hesabına yapıldığı 

durumlarda senede provizyon kaydı yazılabilir.  

İhbar kaydı ise, poliçe ve çekte, senedin ibrazından sonra keşideciye ihbar 

edileceği ve keşidecinin ödeme talimatı üzerine senedin ödeneceğine ilişkin bir 

kayıttır. Bu bakımdan, keşideci ile muhatap, ibraz üzerine muhatabın keşideciye 

ihbar edilmesinden sonra senedin ödeneceği konusunda anlaşırlar. Bu kayda rağmen 

keşideciye ihbarda bulunmadan ödeme yapan muhatabın keşideciye karşı 

sorumluluğu söz konusu olabilir. Bununla birlikte, ihbar kaydı, sadece keşideci ile 

muhatap arasındaki bir anlaşmadan ibaret olup, kambiyo ilişkisinin dışındadır
519

. 

Dolayısıyla, muhatabın süresinde ibraz edilen ve karşılığı bulunan bir çeki ödeme 

yükümlülüğü bu kayda rağmen devam eder. Poliçede de hamil, ihbar kaydına 

rağmen, poliçenin ödenmesini derhal talep edebilir.  

Son olarak, poliçe ve çeke, ihbarsız kaydı (“ihbarsız ödeyiniz”) da 

konulabilir
520

.  

c- Çekte Teyit (Bloke) Kaydı 

Yukarıda açıkladığımız üzere, çekte muhatabın kabul eden, aval veren ya da 

ciro eden sıfatı ile kambiyo taahhüdünde bulunması mümkün değildir
521

. Bununla 

birlikte, muhatabın kambiyo ilişkisi dışında çekin ödeneceğine ilişkin borçlar hukuku 

kaynaklı taahhütleri gibi, kabul yasağının dolanılmaması ve bir kambiyo taahhüdü 

niteliğinde olmamak kaydıyla çek üzerine konan bu tür kayıtlar da geçerli 

sayılmaktadır
522

. 

Görüldüğü üzere, çekte kabul yasak olmakla birlikte, kambiyo taahhüdü 

niteliğinde olmayan ve kabul yasağının dolanılması sonucunu doğurmayan gerek 

muhatabın çek dışı beyanlarına gerekse çek üzerine konan (garanti, kefalet, ödeme 

vaadi gibi beyanlar) kayıtlara sonuç bağlanmaktadır. 

                                                 
518

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 486.  
519

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 485.  
520

 İhbarsız kaydı, muhatap ile keşideci arasında keşidecinin düzenlediği her senet için ihbarda 

bulunacağına dair bir anlaşmanın bulunması hâlinde önem kazanır (Öztan, Kıymetli Evrak, s. 485).  
521

 Çekte kabul yasağı için bkz: Üçüncü Bölüm, II, A, f, (3).  
522

Geçersiz sayılan bir kabul beyanının borçlar hukuku kaynaklı bir garanti beyanı olarak 

nitelendirilmesinin mümkün olduğuna dair açıklama için bkz. Kendigelen, Çek, s. 141-142. 
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Nitekim, kabul beyanının dar yorumu sayesinde, kanunda özel bir düzenleme 

bulunmamakla birlikte teyitli çeklerin geçerliliği, doktrinde çoğunluk ve Yargıtay 

tarafından kabul görmüştür
523

. 

Teyit kaydı ile muhatap banka, çek karşılığının banka nezdinde bulunduğunu, 

ibraz müddeti içinde karşılığın hamil lehine ayrı bir hesaba aktarılıp bloke edildiğini 

ve süresinde ibraz edilmesi hâlinde çekin ödeneceğini taahhüt etmektedir
524

.  

Çekte teyit, muhatap banka tarafından “teyit edilmiştir”, “bloke edilmiştir”, 

“karşılığı hamil emrine amadedir” ve benzeri kayıtların çekin ön veya arka yüzüne 

yazılması şeklinde yapılmaktadır
525

. Teyit kaydının banka yetkililerince imzalanmış 

olması gerekmektedir, aksi hâlde teyit kaydı, muhatap banka açısından bağlayıcı 

olmayacaktır
526

. Buna ek olarak uygulamada, teyidin yapıldığı tarihin de teyit 

kaydında yer alması, bir geçerlilik şartı sayılmaktadır
527

. 

                                                 
523

 Cenevre Konvansiyonu‟nun II numaralı ekinin 6. maddesinde, taraf devletlerin çekte kabul 

sonucunu doğurmamak koşuluyla muhatabın çek üzerine teyit, tasdik, vize veya bunlara denk başka 

bir beyanda bulunabilecekleri hususunu ve bu tür beyanların hukuki neticelerini düzenlemeye yetkili 

oldukları belirtilmiştir. Bu hükme uygun olarak taraf devletlerin yaptıkları hukuki düzenlemeler için 

bkz: Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 83-88; Karayalçın, a.g.e., s. 287-288; Kendigelen, Çek, s. 

382-383; Durgut, a.g.m., s. 993.  İsviçre ise, anılan hükmü tasdik etmemiştir ve konuya ilişkin bir 

düzenlemede bulunmamıştır. TTK. hükümleri İsviçre BK.‟dan aynen alındığından, TTK.‟da da çekin 

teyidine ilişkin bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, teyitli çeklerin Türk 

hukukunda da geçerli olduğuna ilişkin açıklama için bkz: Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1131; Reisoğlu, 

a.g.e., s. 138; Kendigelen, Çek, s. 382-383; Durgut, a.g.m., s. 994-995; Sungurtekin, a.g.m., s. 31; 

177-178; Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 88-89, Ömer Teoman, YaĢayan Ticaret Hukuku, C. I: 

Hukuki Mütalaalar, Kitap 1: 1989-1991, İstanbul, Kazancı Kitap Ticaret A.Ş., 1992, s. 25. Aksi 

yönde: Kınacıoğlu, a.g.e., s. 276; Karayalçın, a.g.e., s. 289; Domaniç, TTK ġerhi, s. 587. Ayrıca bkz: 

Yargıtay İİD.‟nin 18.11.1968 tarih ve 11105/10596 sayılı kararı: “…Bu şerh, poliçelerde olduğu gibi 

bir kabul meşruhatı değil, çek bedelinin banka nezdinde mevcudiyetini, hesap sahibi ile çek keşidesi 

hususunda mütekaddim bir anlaşmanın varlığını ve çek bedelinin bloke suretiyle hamil lehine garanti 

edildiğini teyit edici bir muameledir…” (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 663). Yeni TTK.‟da teyitli 

çeke ilişkin bir düzenlemeye ihtiyaç olup olup olmadığı konusunun incelenmemesinin bir eksiklik 

olduğu konusunda bkz: Kendigelen, TTK Tasarısı, s. 65. 
524

 Durgut, a.g.m., s. 997-998; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1134.; Göle, a.g.e., s. 54; Teoman, I-1, s. 

26. Biçer ise çekin teyiti ile vizesini birbirine karıştırmakta ve karşılığın bankada bulunduğunu 

gösteren herhangi bir ifadenin çekin teyitine yettiğini, ayrıca bloke işleminin yapılmasının bankanın 

takdirinde olduğunu belirtmektedir (Biçer, a.g.m., s. 129).  
525

 Kendigelen, Çek, s. 384; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1132-1133; Durgut, a.g.m., s. 995. Teyidin 

söz konusu olabilmesi için ayrıca muhatabın çek karşılığını bloke ettiğine dair açık beyanına da 

ihtiyaç bulunmaktadır (Kendigelen, Çek, s. 385; Durgut, a.g.m.,  s. 995). Bununla birlikte, Pulaşlı, 

“karşılığı mevcuttur” ibaresini teyit kayıtları arasında saymaktadır (Pulaşlı, Kıymetli Evrak, s. 178). 
526

 Kendigelen, Çek, s. 384; Durgut, a.g.m., s. 995; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1133. 
527

 Buna karşılık Öztan, teyit şerhinde tarihin veya bir yer isminin gösterilmesinin zorunlu olmadığı 

görüşündedir (Öztan, 2009, s. 266). 
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Muhatap tarafından çeke teyit kaydı konulmasını keşideci talep edebilir
528

. 

Ayrıca, teyit kaydının çek lehtara teslim edilmeden önce çeke yazılması gerekir. 

Çek üzerine teyit kaydı konulabilmesi için, şeklen geçerli bir çek mevcut 

olmalıdır. Ayrıca, muhatabın teyitli bir çeki ödeme yükümlülüğü, çekin ibraz süresi 

içinde söz konusudur. Bu nedenle, muhatap banka, süresi içinde ibraz edilmeyen bir 

çeki ödemekten kaçınabilir
529

. 

Geçerli bir neden (ciro zincirinde kopukluk, çekte sahtecilik veya tahrifat) 

bulunmadığı hâlde süresi içinde ibraz edilen çeki ödemeyen banka, hamile karşı 

sorumlu olur. Muhatabın teyit kaydına ilişkin sorumluluğu ise bir kambiyo 

taahhüdüne değil, bir borçlar hukuku taahhüdüne dayandığından, burada genel 

hükümler (BK. m. 96 vd.) uygulanacaktır
530

. Bu nedenle, hamil, muhatap banka 

hakkında kambiyo senetlerine özgü yolla takip yapamaz
531

. 

Teyit beyanına rağmen karşılığın başka bir hesaba aktarılmaması veya hamilin 

iyiniyetli olması kaydı ile karşılığı olmayan bir çeke teyit şerhi verilmesi muhatabın 

sorumluluğunu bertaraf etmez
532

. Sorumluluk açısından muhatabın teyit beyanının 

hukuken geçerli olması yeterlidir. 

3- Diğer Kayıtlar 

a- Yetki ve Tahkim Kaydı  

Kambiyo senedine ilişkin ihtilafların çözümü konusunda senede konulacak bir 

kayıt ile belirli mahkemelerin yetkili kılınması mümkündür. Bu tür bir yetki kaydı, 

kamu düzenine aykırı olmadıkça geçerlidir
533

. Yetki kaydında belirli bir mahkeme 

                                                 
528

 Kendigelen, Çek, s. 385-386;  Domaniç, TTK ġerhi, s. 585. Bununla birlikte, hamilin de çekin 

teyidini talep edebileceği bazı yazarlarca ileri sürülmektedir. Bkz: Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1133; 

Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 82; Biçer, a.g.m., s. 130.  
529

 Kendigelen, Çek, s. 387; Durgut, a.g.m., s. 999.  Ayrıca bkz: Yargıtay TD‟nin 10.10.1970 tarih ve 

2786/3143 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 664); Yargıtay 11. HD.‟nin 21.05.2001 tarih 

ve 2359/4474 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 133). 
530

 Kendigelen, Çek, s. 390; Durgut, a.g.m., s. 1001. Muhatabın borçlar hukukuna dayalı taahhüdünün 

“garanti sözleşmesi” olarak nitelendirilemeyeceğine ilişkin görüş için bkz: Kendigelen, Çek, s. 390, 

dpn. 52. 
531

 Yargıtay 12. HD.‟nin 24.01.1995 tarih ve 16180/677 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 130).  
532

 Muhatap banka, hesapta karşılık olmadığı hâlde çeke teyit kaydının konulduğunu bilen hamile 

karşı ise sorumlu değildir. Yargıtay 11. HD.‟nin bu yöndeki 25.06.1998 tarih ve 3542/4875 sayılı 

kararı için bkz: Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 664. Ayrıca, teyit kaydı, çekin zorunlu unsurlarından 

olmadığından, karşılığı olmadığı hâlde bir çeke teyit kaydı konulması resmi evrakta sahtecilik suçu 

oluşturmaz (Teoman, I-1, s.  27-28). 
533

 Bkz: Öztan, Kıymetli Evrak, s. 484, dpn. 19‟da yer verilen Yargıtay 12. HD.‟nin kararları.  
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gösterilmiş olmakla birlikte, bu kayıt, icra mahkemeleri açısından da geçerli 

sayılacaktır
534

. Belirtmek gerekir ki, senetteki yetki kaydı, sadece senede ilişkin 

uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olup, alt ilişkiden doğan ihtilafların çözümünde 

yetkili mahkemeyi göstermez.  

Ayrıca senede ilişkin ihtilafların tahkimde görülmesine yönelik “tahkim kaydı” 

da geçerlidir. Bu kayda rağmen mahkemede dava açılması hâlinde, ilk itiraz olarak 

ileri sürülmedikçe, dava mahkemede görülmeye devam olunur.  

 b- Kambiyo Senedini Geçersiz Kılan Kayıtlar 

 Kambiyo senetlerinden poliçe ve çekin ödenmesine ilişkin havalenin, bonoda 

ise ödeme vaadinin kayıtsız ve şartsız olması gerekir (TTK. m. 583/II, 688/II, 

692/II). Bu nedenle, bedelin ödenmesini şarta bağlayan kayıtlar senedin 

geçersizliğine neden olur. Taksitle ödeme kaydı, senedi geçersiz kılan kayıtlara 

örnek gösterilebilir
535

. 

Ancak, senet üzerinde sadece temel ilişkiye atıf yapılmış olması, bedelin 

ödenmesini bir karşı edimin ifasına veya bir şartın gerçekleşmesine bağlı kılmadıkça 

senedin geçersizliğine neden olmaz
536

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
534

 İİD.‟nin 16.02.1968 tarih 1794/1610 sayılı kararı (Öztan, Kıymetli Evrak, s. 484, dpn. 19).  
535

 Yargıtay TD.‟nin 30.04.1965 tarih ve 1817/1490 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 631). 

Taksitle ödeme kaydını içeren senedin emre yazılı senet vasfını kaybettiği, adi senet sayılacağına 

ilişkin Yargıtay İİD.‟nin 21.09.1961 tarih ve 7779/8209 sayılı kararı için bkz: Moroğlu/Kendigelen, 

a.g.e., s. 631: “…Taksitle ödeme şartını havi senet emre muharrer senet sayılmaz. Böyle adî mahiyetli 

senedin TK‟ya değil BK‟nın alacağın nakline müteadir hükümlerine göre temliki bahis konusu 

olabilir. Bu takdirde, hiçbir meşruhatı ihtiva etmeyen mücerret bir imza ile alacağın nakli mümkün 

değildir…” 
536

 Kendigelen, Çek, s. 144-145. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TTK.’DA ĠġLEMLERĠN AYAKTA TUTULDUĞU DĠĞER HALLER VE 

ÖZEL KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN ġEKĠL HÜKÜMLERĠ 

 

I- GENEL OLARAK 

Yukarıda kambiyo senetlerinin zorunlu ve alternatif unsurları, bu senetlere 

konulabilecek ihtiyari kayıtlar ve bunlara ilişkin işlemlerin ayakta tutulduğu hâller 

incelenmiştir. TTK.‟da öngörülen bazı özel hükümler ile kambiyo senetlerinin ayakta 

tutulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu çerçevede imzaların bağımsızlığı ilkesi 

(TTK. m. 589), hamiline yazılı senedin, nama veya emre yazılı hâle 

dönüştürülmesinde ilgililerden birinin muvafakati bulunmazsa değişikliğin, 

değişikliği yapan alacaklı ile onun haklarına doğrudan halef olan şahıs arasında 

hüküm ifade edeceğini düzenleyen TTK. m. 562/II hükmü, senet metninde 

değişikliğe (tahrifata) ilişkin TTK. m. 660 ve kanuna uygun olarak tanzim edilmeyen 

veya içindeki kayıtlar yanlış olduğu takdirde dahi protestoyu geçerli sayan TTK. m. 

633, işlemlerin ayakta tutulduğu en belirgin örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ayrıca TTK.‟da açıkça düzenlenmemekle birlikte, çekte muhatabın ödememe 

durumunu tespit eden beyanında ibraz ve/veya beyan tarihinin bulunmaması ve ilk 

cironun lehtar tarafından yapılmaması hâlinde doktrin ve Yargıtay‟ın muhatabın 

beyanını ve ciro zincirini geçerli saymaya yönelik yaklaşımları da bu kapsamda 

değerlendirilmiştir.  

Öte yandan, bu bölümde, VUK. mükerrer m. 241, TKHK. m. 6/A/III, ÇekK. m. 

2/7‟de düzenlenen kambiyo senetlerinin şekline ilişkin hükümler ve bu hükümlere 

aykırılığın senedin geçerliliğine etkisi incelenmiştir.  
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II- TTK.’DA ĠġLEMLERĠN AYAKTA TUTULDUĞU DĠĞER HALLER 

A- ĠMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI ĠLKESĠ 

İmzaların bağımsızlığı ilkesi, kambiyo senedi üzerinde yer alan her bir imzanın 

(taahhüdün), diğer imzalardan (taahhütlerden) bağımsız olduğunu ve bunlardan 

birinin hükümsüz olmasının, diğer imzaları (taahhütleri) hükümsüz kılmayacağını 

ifade eder
537

. TTK. m. 589‟da düzenlenen ilkenin öngörülme amacı, kambiyo 

senetlerinin güvenilirliğini ve tedavül yeteneğini artırmaktır
538

.  

 “Muteber olmayan imzaların bulunması” kenar başlıklı TTK. m. 589‟a göre; 

“Bir poliçe, poliçe ile borçlanmaya ehil olmayan kimselerin imzasını, sahte 

imzaları, mevhum şahısların imzalarını yahut imzalayan veya namlarına imzalanmış 

olan şahısları, herhangi bir sebep dolayısıyla ilzam etmeyen imzaları taşırsa, diğer 

imzaların sıhhatine bu yüzden hâlel gelmez”.  

Görüldüğü üzere, kambiyo senedindeki imzalardan birinin, sahibini herhangi 

bir nedenle bağlamaması, kambiyo senedinin veya senetteki diğer imzaların 

geçerliliğini etkilemez. Ayrıca, senet üzerinde şeklen geçerli ve görünüş itibariyla 

sahibini bağlayan bir imzanın bulunması yeterlidir
539

, imzanın gerçekte o kişiye veya 

yetkili temsilcisine ait olmaması bir önem taşımaz
540

. Örneğin, keşidecinin 

(düzenleyenin) senette şeklen geçerli bir imzası bulunması hâlinde, bu kişinin 

gerçekte mevcut olmaması senedi geçersiz kılmaz. Bununla birlikte, şeklen dahi 

sahibini bağlamadığı açıkça anlaşılan imzalar bakımından kurucu imzalar ve diğer 

imzalar olmak üzere ikili bir ayrım yapılması gerekir. 

Kurucu imzaların (poliçe ve çekte keşidecinin, bonoda düzenleyenin imzası) 

görünüş bakımından dahi sahibine ait olmadığı açıkça anlaşılıyor ise senet, unsur 

eksikliği nedeniyle hükümsüzdür. Bu bakımdan, imzanın, görünüşte keşideciye 

(düzenleyene) ait olmadığının açıkça belli olması hâlinde senet, kambiyo senedi 

                                                 
537

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 121. İmzaların bağımsızlığı, kambiyo senetlerinin bir 

özelliği olan soyutluk ilkesinin sonucudur. Maddi soyutluk, kambiyo ilişkisinin temel ilişkiden 

bağımsızlığı gibi her bir kambiyo taahhüdünün diğerlerinden bağımsızlığını da ifade eder. 
538

 Moroğlu, Ġmza, s. 43; Fırat Öztan, “Ticari Senetlerde İmzaların İstiklâli İlkesi”, Batider,  Aralık 

1979, C. X, S. 2, s. 391. Öztan, kambiyo senetlerinin ödeneceğine dair güvenin tesisi için müteselsil 

sorumluluk esasının, senet üzerinde imzası bulunan kişilerin senedin ödeneceğini garanti etmelerinin 

(TK. m. 597) ve son olarak da imzaların istiklâli ilkesinin kabul edildiğini belirtmektedir.  
539

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 121-122. 
540

 Kendigelen, Çek, s. 102; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 144, N. 225.  
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vasfını kaybeder. Keşidecinin (düzenleyenin) gerçekte mevcut olmadığının (veya 

olamayacağının) açık ve kesin olarak anlaşılması (örneğin keşideci olarak yıllar önce 

yaşamış ünlü bir kişinin veya bir hayal kahramanının adının yazılması) bu duruma 

örnek olarak gösterilebilir
541

. 

Kurucu imzalar dışındaki imzalardan birinin herhangi bir nedenle sahibini 

bağlamaması, kambiyo senedinin geçerliliğini etkilemez. Ciranta imzasının sahibini 

bağlamaması, diğer imzaların geçerliliğini etkilemeyeceği gibi ciro zincirinin 

kopmasına da neden olmaz
542

. Buna karşılık, ciranta imzasının sahibine ait olmadığı 

görünüş itibariyle açık ise, bu hâlde ciro zincirinde kopukluk meydana gelir, ancak 

diğer imzaların geçerliliğine hâlel gelmez. 

Birden fazla kişinin borçlu sıfatı ile senedi imzalaması hâlinde bunlardan 

birinin imza yerine parmak izi ya da mühür basması, diğer imzaların geçerliliğine 

etki etmez
543

.  

İmzası kendisini bağlamayan kişi, bunu, hükümsüzlük def‟i olarak herkese 

karşı ileri sürebilir. Buna karşılık, geçerli imza sahipleri, geçersiz imzayı ileri sürerek 

sorumluluktan kurtulamazlar
544

.  

İmzaların bağımsızlığı ilkesinin uygulanabilmesi, senedin geçerliliğine 

bağlıdır. Şöyle ki; senedin herhangi bir nedenle, örneğin zorunlu unsurlardan birinin 

veya birkaçının eksikliği nedeniyle hükümsüz olması, senet üzerindeki tüm kambiyo 

taahhütlerinin hükümsüzlüğü sonucunu doğurur. Kısacası, hükümsüz bir senet 

üzerindeki bütün taahhütler de hükümsüzdür 
545

. 

                                                 
541

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 122; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 144, N. 225. 
542

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 122; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 143, n. 225. 
543

 Yargıtay‟ın 1478/1789 sayılı kararına (Batider, C. IV, S. 3, s. 563) konu olan olayda, birden fazla 

borçludan biri, senedi imzalamak yerine mühür basmış, diğerleri ise senedi geçerli bir biçimde el 

yazısı ile imzalamışlardır. Yargıtay, “kambiyo senetlerinde hak tamamen senette tecessüm ettiğinden, 

bir hakkın aynı senette hem kambiyo senedi hem de adi senet olarak iki türlü tecessüm etmesine imkan 

olmadığı” gerekçesiyle senedin kambiyo senedi vasfında olmadığına karar vermiştir. Ancak, 

Moroğlu, üç borçludan her birinin diğerlerinden  bağımsız olarak kambiyo taahhüdü altına girdiğini, 

bu nedenle borçlulardan birinin taahhüdünün herhangi bir sebeple geçersiz olmasının diğerlerinin 

kambiyo taahhütlerini ortadan kaldırmayacağını haklı olarak belirtmektedir (Moroğlu, Ġmza, s. 43). 
544

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 123. Keşidecinin imzasının sahte olmasının cirantanın 

sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağına ilişkin Yargıtay 12. HD.‟nin 30.12.1992 tarih ve 

10548/17546 sayılı kararı için bkz: Eriş, a.g.e., s. 41; Yargıtay 12. HD.‟nin 03.04.2001 tarih ve 

4804/5667 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 505). 
545

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 122. Ayrıca senet üzerindeki kambiyo taahhütlerinin 

birbirleri karşısındaki durumları için bkz: Öztan, Ġmzaların Ġstiklâli,  s. 392, 393. Her ne kadar senedi 

sonradan imzalayan kişilerin beyanları keşidecinin (düzenleyenin) beyanından bağımsız olarak sonuç 
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B- TAHVĠL 

Tahvil, nama, emre veya hamiline düzenlenmiş bir kıymetli evrakın, bir türden 

diğer bir türe çevrilmesidir
546

.  

Tahvil, kıymetli evrakın türünün diğer bir türe dönüştürülmesidir. Bu 

bakımdan, kıymetli evrakın bir türünü oluşturan kambiyo senetleri dışındaki diğer 

kıymetli evrakın tahvili de bu kapsamdadır. Ancak, çalışma konumuz itibariyle, 

tahvil aşağıda sadece kambiyo senetleri açısından değerlendirilmiştir.  

Kambiyo senedinin türünün değiştirilmesi şüphesiz ki senedin devir şeklinin, 

dolayısıyla devir şekline bağlanan hukuki sonuçların değiştirilmesi anlamına 

gelmektedir. Ayrıca, tahvil sonucunda, borçlu ile lehtar ve sonraki hamiller 

arasındaki hukuki ilişkiler de değişmektedir. Bu nedenle, tahvilin, maddi hukuk 

açısından bir değişiklik yarattığını söylemek mümkündür
547

. 

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, senedin türünün değiştirilmesi için, bu 

değiştirmeye kanuni bir engelin bulunmaması gerekir, bu nedenle, hamiline 

yazılmaları mümkün olmayan poliçe ve bononun hamiline yazılı hâle dönüştürülmesi 

mümkün değildir
548

.  

                                                                                                                                          
doğurmakta ve bu kişilerin sorumlulukları keşidecinin (düzenleyenin) beyanından bağımsız ise de, 

bazı durumlarda temel beyandaki aksaklık, senedi sonradan imzalayan kişilerin taahhütlerini de 

etkilemektedir. Öztan, bir taahhüdün temel senede sonradan ilave edilen bir diğer beyanın varlığına 

bağlı olarak senette yer alabileceğini açıkladıktan sonra, yapılış sırası itibariyle önceki beyanları 

“temel beyan”, sonrakileri ise “katma beyan” olarak nitelendirmektedir. Örneğin, poliçedeki bütün 

beyanlar (muhatabın kabul beyanı, lehdarın ciro beyanı), keşidecinin temel beyanına bağlıdır. 

Dördüncü cirantanın beyanı da kendisinden önceki cirantaların beyanlarına bağlıdır, bir ciranta lehine 

aval verilmesi veya araya girme suretiyle kabul de cirantanın sorumluluğunu doğuran bir taahhüdün 

varlığına bağlıdır.  
546

 Yeni TTK. m. 650‟nin kenar başlığı, “Tahvil” yerine “Senedin türünün değiştirilmesi” olarak 

değiştirilmiştir. Tasarı aşamasında “tahvil” yerine “kıymetli evrakın türünün değiştirilmesi”, veya “tür 

değiştirme” ifadesinin kullanılması önerisi için bkz: Bahtiyar, LHD, s. 2463. 
547

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 255; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 48. Ayrıca, senet ihdas edilmeden önce 

tahvilin mümkün olup olmadığı konusundaki tartışma için bkz: Öztan, Kıymetli Evrak, s. 255-256; 

Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 93, N. 128. Esasen, tahvilin senedin ihdasından önce mümkün olup 

olmadığına ilişkin tartışma, kanunen emre yazılı kambiyo senetlerinin nama yazılı olarak 

düzenlenmek istenmeleri hâlinde senede ihdas sırasında bir “menfi emre kaydının” konulması 

nedeniyle ortaya çıkmıştır. 
548

 Helvacı (Ülgen/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 63-64. Kambiyo senetleri dışında benzer bir durum, 

ipotekli borç senedi ve irat senedi açısından da söz konusudur. Bu senetler, nama ve emre yazılı olarak 

düzenlenebildiklerinden, bunların emre yazılı hâle dönüştürülmeleri mümkün değildir (MK. m. 914).  
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Ayrıca, tarafların anlaşarak eski senedi ortadan kaldırıp yeni bir senet 

düzenlemeleri veya senet içeriğinin değiştirilmesi tahvil değildir. Tahvil, düzenlenen 

senedin korunması suretiyle devir biçiminin değiştirilmesidir
549

.  

Kıymetli evrakın tahvili, kanun gereğince (kanuni tahvil) veya tarafların 

anlaşması sonucu (iradi tahvil) gerçekleşebilir. 

1- Kanuni Tahvil 

Kanuni tahvil, bir kıymetli evrakın yazılı olduğu türün başka bir türe kanun 

hükmü gereğince geçmesidir. 

Kanuni tahvile örnek olarak gösterilebilecek ilk düzenleme, 930 sayılı Kanun 

ile yürürlükten kaldırılan 223 sayılı Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil ve Tasarruf 

Bonoları İhracı Hakkında Kanun‟un 15. maddesidir. Bu maddede, 223 sayılı Kanun 

gereğince nama yazılı olarak ihraç edilecek tasarruf bonolarının, ihraçlarını takip 

eden yıldan itibaren beş yıl sonunda hamile yazılı bono hâline dönüşeceği 

öngörülmekte idi. 

Kanuni tahvile ilişkin olarak gösterilen ikinci örnek ise, ödememe 

protestosundan veya ödememe protestosunun düzenlenmesi için belirli olan sürenin 

geçmesinden sonra yapılan cironun alacağın temliki hükümlerine tâbi olduğunu 

öngören TTK. m. 602 hükmüdür
550

. Ancak, bu hüküm, emre yazılı bir senedin nama 

yazılı hâle dönüşmesini değil, sadece anılan sürelerin geçmesinden sonra yapılan 

cironun alacağın temliki hükümlerine tâbi olacağını öngörmektedir
551

. Nitekim, 

doktrinde de, bu durumda kanuni tahvilin söz konusu olmadığı, sadece emre yazılı 

senette def‟iler, teminat fonksiyonu ve izleyen devirler hususlarında alacağın temliki 

hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir
552

. Ayrıca, bu durumda, senedin devir 

bakımından nama yazılı senet hâline dönüşeceği, ancak müracaat borçluları 

bakımından emre yazılı senet vasfını korumaya devam edeceği de ileri 

                                                 
549

 Helvacı (Ülgen/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 64. 
550

 Hüküm, poliçeye ilişkin olmakla birlikte, TTK. m. 690/I yollaması ile bono, TTK. m. 705 uyarınca 

çek hakkında da uygulanacaktır.  
551

 Helvacı (Ülgen/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 63. Yazar, 233 sayılı Kanun‟un yürürlükten kalktığını 

ve TTK. m. 602 hükmünün de kanuni tahvil teşkil etmediğini belirterek, artık Türk hukukunda kanuni 

tahvilden söz etmenin mümkün olmadığı sonucuna varmıştır.  
552

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 93, N. 130. Yazarlar, bu sürelerin geçmesinden sonra yapılan cironun, 

türüne göre temlik, tahsil ve rehin işlevlerini yerine getirdiğini, temlik şeklinde de olsa zincir 

oluşturduğu için tahvilin söz konusu olmadığını belirtmektedirler.  
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sürülmektedir
553

. Biz de, ödememe protestosundan veya bu protestonun 

düzenlenmesi için belirli olan sürenin geçmesinden sonra yapılan cironun, ciro olma 

özelliğini koruduğu, sadece bu cironun alacağın temliki hükümlerine tâbi olduğu, 

gerek bu sürelerden önce gerek bu sürelerin geçmesinden sonra senedin emre yazılı 

olduğu görüşündeyiz.  

2- Ġradi Tahvil 

Taraf iradeleri sonucu senet türünün değiştirilmesi olarak tanımlanan iradi 

tahvil, TTK. m. 562‟de düzenlenmiştir. Buna göre; 

“Nama yahut emre yazılı senet, ancak kendisine hak verdiği ve borç yüklediği 

bütün kimselerin muvafakatıyla hamile yazılı bir senet hâline getirilebilir. Bu 

muvafakatin bizzat senet üzerine yazılması gerekir. 

Hamile yazılı senetlerin nama veya emre yazılı senet hâline getirilmesi 

hususunda da aynı esas caridir. Bu son hâlde hak veya borç sahibi kimselerden 

birinin muvafakati bulunmazsa bu değişiklik, ancak değişikliği yapan alacaklı ile 

onun haklarına doğrudan doğruya hâlef olan şahıs arasında hüküm ifade eder”. 

Görüldüğü üzere, nama veya emre yazılı senedin hamiline yazılı hâle 

dönüştürülmesi, bütün ilgililerin (borçlu, alacaklı, rehin veya intifa hakkı sahibi) 

senet üzerinde (veya senede bağlı alonj üzerinde) yazılı muvafakatinin bulunması 

suretiyle gerçekleşmektedir. İlgililerin muvafakati, senedi imzalamak suretiyle tespit 

olunur. 

Aynı şekilde, hamiline yazılı bir senedin nama veya emre yazılı hâle 

dönüştürülmesi için de bütün ilgililerin dönüştürmeye muvafakatleri aranmış, 

bununla birlikte ilgililerden birinin muvafakati bulunmazsa bu değişikliğin, 

değişikliği yapan alacaklı ile onun haklarına doğrudan hâlef olan kişi arasında hüküm 

ifade edeceği öngörülmüştür. Her ne kadar hükmün lafzında, değişikliğin sadece 

“alacaklı ile onun haklarına doğrudan doğruya hâlef olan şahıs arasında” hüküm 

                                                 
553

 Kınacıoğlu, a.g.e., s. 50; Karayalçın, a.g.e., s. 34; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 256-257. İmregün, 

burada kanuni bir tahvilden söz edilemeyeceği, bu sürelerden önce yapılan devirler açısından senedin 

emre yazılı niteliğini koruduğu, ayrıca sürelerin geçmesinden sonra da devir şeklinin ciro ve teslim 

olarak kaldığı, ancak cironun alacağın temliki hükümlerini doğurduğu görüşündedir (İmregün, a.g.e., 

s. 18). 
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doğuracağı ifade edilmişse de, değişikliğin, buna muvafakat eden kişiler ile onların 

hâlefleri arasında hüküm doğuracağı kabul edilmelidir
554

.  

Bu durumda, senet, bazı kimseler arasında hamiline, bazı kimseler arasında 

emre, bazıları arasında ise nama yazılı senet şeklinde tedavül edebilir
555

. Tahvilden 

sonra senedi devralan kişi, senedi devreden kişi bakımından senet hangi türde ise o 

şekliyle senedi devralmış olur.  

Konu ile ilgili olarak değerlendirilmesi gereken bir diğer husus ise, nama yazılı 

senedin emre, emre yazılı senedin ise nama yazılı hâle dönüştürülmesinin mümkün 

olup olmadığıdır. TTK. m. 562‟de düzenlenmemiş olmasına rağmen, doktrinde nama 

yazılı senedin emre, emre yazılı senedin de nama yazılı hâle dönüştürülmesinin 

mümkün olduğu kabul edilmektedir
556

. 

Gerçekten de, kanun koyucu, nama ve emre yazılı senetlerin, dolaşım hızı 

yüksek ancak borçlu bakımından güvenliği daha az olan hamiline yazılı senede 

dönüştürülmesine izin vermiştir. Ayrıca, tersi bir düşünce ile hamiline yazılı 

senetlerin, dolaşım hızı düşük ancak borçlu bakımından güvenliği daha fazla olan 

nama veya emre yazılı senede dönüştürülmesine de olanak tanınmıştır
557

. Bu 

nedenle, nama yazılı senedin emre, emre yazılı senedin de nama yazılı hâle 

dönüştürülebilmesi mümkündür. 

Nama yazılı senet emre, emre yazılı senet ise nama yazılı hâle dönüştürülürken 

dikkate alınması gereken, hangi senet türünün dolanım hızının daha yüksek fakat 

borçlu bakımından güvenliğinin daha az olduğudur. Bu bakımdan, emre yazılı 

senetlerin nama yazılı senede oranla dolanım hızları daha yüksek, borçlu bakımından 

güvenliği ise daha azdır. Dolayısıyla, hamiline yazılı senedin nama veya emre yazılı 

                                                 
554

 İmregün, yapılan değişikliğin, sadece değişikliği yapan alacaklı ile onun haklarına doğrudan hâlef 

olanlar dışında, değişikliğe muvafakat eden hak sahipleri ve risk yüklenenler açısından da hüküm 

doğuracağı görüşündedir (İmregün, a.g.e., s. 19). Yazarın “risk yüklenenler” olarak ifade ettiği kişiler 

ise, senetteki imzaları nedeniyle rücuya maruz kalabilecek kişilerdir (İmregün, a.g.e., s. 18). Aynı 

görüşte: Öztan, Kıymetli Evrak, s. 260. Öztan da, değişikliğin, buna muvafakat gösterenler ile 

hâlefleri arasında hüküm ifade edeceğini belirtmektedir.  
555

 Öztan, Kanun‟da bütün ilgililerin muvafakatinin bulunmasının aranmadığı, birden fazla tahvilin 

mümkün olduğu, tahville aynı türe çevirme mecburiyetinin bulunmadığı gerekçeleri ile bu sonuca 

varmıştır (Öztan, Kıymetli Evrak, s. 260). 
556

 Helvacı (Ülgen/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 65; İmregün, a.g.e., s. 19; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 

260-261; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 94, N. 131; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 49. 
557

 Helvacı (Ülgen/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 65. 
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hâle dönüştürülmesine ilişkin TTK. m. 562/II, emre yazılı senedin nama yazılı hâle 

dönüştürülmesinde de uygulanacaktır
558

. Bu nedenle, emre yazılı senet nama yazılı 

hâle dönüştürülürken bütün ilgililerin dönüştürmeye muvafakati aranacak, bununla 

birlikte bütün ilgililerin muvafakati bulunmadığı takdirde dönüştürme, muvafakatte 

bulunanlar ve onların haklarına doğrudan doğruya hâlef olanlar arasında hüküm 

doğuracaktır.  

Tersi durumda, yani nama yazılı senedin emre yazılı hâle dönüştürülmesinde 

ise nama veya emre yazılı senedin hamiline yazılı senede dönüştürülmesine ilişkin 

TTK. m. 562/I uygulanacak ve dönüştürme için bütün ilgililerin senet üzerinde yazılı 

muvafakatlerinin bulunması gerekecektir
559

.  

 

C- SENET METNĠNDE DEĞĠġĠKLĠKLER (TAHRĠFAT) 

“Senet Metnindeki Değişiklikler” kenar başlıklı TTK. m. 660 uyarınca; 

“Bir poliçe metni tahrif edildiği takdirde değiştirmeden sonra poliçe üzerine 

imza koymuş olan kimseler değişmiş metin gereğince ve ondan önce imzasını 

koyanlar ise eski metin gereğince mes‟ul olurlar”.  

TTK. m. 660;  TTK. m. 690/I yollaması ile bono, TTK. m. 730/I-b. 17 

yollaması ile çek hakkında da uygulanacaktır. 

Senet metninin değiştirilmesi çeşitli şekillerde söz konusu olabilir. Gerçekten 

de, değişiklik, ilgililerin muvafakati ile gerçekleşebileceği gibi ilgililerin iradelerinin 

tamamen dışında senet üzerine mürekkep dökülmesi, senedin suya düşmesi, senedin 

bazı kısımlarının yırtılması gibi nedenlerden de kaynaklanabilir
560

. Senet metnindeki 

                                                 
558

 Helvacı (Ülgen/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 65-66; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 94, N. 131; İmregün, 

a.g.e., s. 39. Nama yazılı senedin emre, emre yazılı senedin ise nama yazılı hâle dönüştürülmesi, TTK. 

m. 562‟de olduğu gibi Yeni TTK. m. 650‟de de düzenlenmemiştir. Moroğlu, TTK. döneminde nama 

yazılı senedin emre, emre yazılı senedin nama yazılı hâle dönüştürülmesi bakımından doktrinde kabul 

edilen bu çözümün, Yeni TTK.‟da hüküm hâline getirilmemesini eleştirmektedir (Moroğlu, Tasarı, s. 

365). 
559

 Helvacı (Ülgen/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 65-66; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 261; 

Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 94, N. 131; İmregün, a.g.e., s. 39. 
560

 Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 217, N. 362; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 861; Öztan, 2009, s.. 193; 

Erdem, a.g.e., s. 18, 23.  
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ciro edilemez kaydı, sorumsuzluk kaydı gibi kayıtların çizilmesi, silinmesi yahut 

bunların karalanması, bedelin azaltılması veya çoğaltılması, vadenin değiştirilmesi 

de “senet metninde tahrifat” kapsamındadır
561

. 

TTK. m. 660‟de geçen senet metni;  klasik tanımı ile poliçe ve çekte ödeme 

emrini, bonoda ödeme vaadini içeren cümle olarak algılanmamalıdır. TTK. m. 

660‟deki anlamıyla senet metni; ödeme emri veya ödeme vaadini içeren cümleye ek 

olarak, senedin zorunlu ve alternatif unsurlarını, senede konulabilecek ihtiyari 

kayıtları ve senet üzerinde yer alan bütün kambiyo taaahhütlerini kapsamaktadır
562

. 

Senet metninde ilgililerin tamamının muvafakati dışında gerçekleşen 

değişiklikler bakımından HUMK. m. 298/I uygulanacaktır. Buna göre, senetteki 

çıkıntı ve senet metninde veya eklentisindeki kazıntı ve silintiler ayrıca tasdik 

edilmemişlerse inkar hâlinde yok sayılacaktır. HUMK. m. 298/II‟de ise senet 

metnindeki değişikliklerin senedin sıhhat veya manasına etkili olması hâlinde 

senedin kısmen veya tamamen hükümsüz sayılabileceği öngörülmüştür.  

Senet metninin değiştirilmesi, kambiyo senedinin geçerliliği ile yakından 

ilgilidir. Şöyle ki; tahrifat sonucunda kambiyo senedinin zorunlu unsurlarından biri 

ortadan kalkmış ise senet, kambiyo senedi niteliğini kaybeder, bu durumda tahrifata 

değil, senedin ziyaı ve iptaline ilişkin hükümlerin uygulanması gerekir (TTK m. 669-

677)
563

. Diğer yandan, senet metninde gerçekleşen, ancak senedin zorunlu 

unsurlarından birini ortadan kaldırmayan değişiklikler, senedin geçerliliğine etkili 

değildir. Bu durumda, TTK. m. 660 uyarınca, değişiklikten sonra metni imzalayanlar 

değişik metin gereğince, değişiklikten önce imzalayanlar ise eski metin gereğince 

                                                 
561

 Erdem, a.g.e., s. 17; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 127-128. 
562

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 863; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 127; Karayalçın, a.g.e., s. 56; Erdem, a.g.e., 

s. 12. 
563

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 123; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 128; Öztan, Kıymetli 

Evrak, s. 864, Öztan, 2009, s. 193; İmregün, a.g.e., s. 60; Erdem, a.g.e., s. 69-70.  Diğer bir görüşe 

göre ise tahrifat sonucunda senedin zorunlu unsurlarının ortadan kalkması hâlinde zorunlu unsurlar 

mevcut iken senedi imzalayanlar, senedin tahrifattan önceki hâli kapsamında sorumludurlar. 

Sorumluluğun doğması için hamilin, senedin ilk metnini ispat etmesi gerekir. (Poroy/Tekinalp, a.g.e., 

s. 217; N. 363). Poroy ve Tekinalp, bu görüşün hakkaniyete uygun olduğunu belirtmekle birlikte 

kambiyo senetlerindeki sıkı şekilcilik nedeniyle bu fikre katılmamaktadırlar.  
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sorumlu olurlar. Dolayısıyla kanun koyucu, senedin zorunlu unsurlarını ortadan 

kaldırmayan değişiklikler bakımından senedi ayakta tutmayı tercih etmiştir
564

.  

Bu bakımdan, tahrifatın söz konusu olabilmesi için şeklen geçerli bir kambiyo 

senedi mevcut olmalıdır. Ayrıca, tahrifat ancak yukarıda tanımladığımız anlamıyla 

senet metnindeki unsurlara yönelik olarak gerçekleşebilir. 

İmza ise senet metninde dahil olmadığından, imzada sahtekarlık yapılması, 

senet metninde değişiklik kapsamında değildir
565

. Kambiyo senetlerinde keşidecinin 

(düzenleyenin) imzası zorunlu unsurlardan biri olduğundan, kurucu bu imzanın 

tahrifat sonucunda ortadan kalkması, senedi geçersiz kılar ve senedin ziyai ve iptalini 

gerektirir
566

. Öte yandan, keşidecinin (düzenleyenin) imzası dışındaki diğer 

imzalarda yapılan değişiklikler bakımından ise imzaların bağımsızlığı ilkesi 

uygulanacaktır
567

.  

Açık poliçenin (bono ve çekin) anlaşmaya aykırı olarak doldurulması da 

tahrifat kapsamında değerlendirilemez
568

. Açık poliçe (bono ve çek), keşidecinin 

(düzenleyenin) bazı unsurları daha sonra doldurulmak üzere düzenlediği bir senettir. 

Keşidecinin (düzenleyen) senedin bazı unsurlarını eksik bırakması, kural olarak 

keşideci (düzenleyen) tarafından bu unsurların tamamlanması konusunda lehtarı  

örtülü bir biçimde yetkilendirdiği anlamına gelir. Lehtar, kendisine verilen bu yetki 

kapsamında açık poliçenin (bono ve çekin) unsurlarını tamamlar. Dolayısıyla, bu 

hâlde TTK. m. 660 değil, açık poliçeye ilişkin TTK. m. 592 uygulama alanı bulur.  

 Senet metninin değiştirilmesi, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Uygulamada 

ise sıklıkla bedelde ve tarihte değişiklik yapılmaktadır. Bedelde değişiklik, genellikle 

bedelin hamil tarafından artırılması suretiyle gerçekleşmektedir. Ayrıca, matbu 
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 Kendigelen, Mütalâalar III, s. 341. 
565

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 123; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 863.  Anılan son 

yazar, imzada yapılacak değişikliklerin TTK. m. 660 kapsamında olmadığını belirtmekte, ancak 

devamında, imzada sahtekarlık yapılması hâlinde TTK. m. 660‟ın işin mahiyetine uygun olduğu 

ölçüde uygulanabileceğini ifade etmektedir. İmregün ise keşidecinin imzasının senet metnine dahil 

olduğu görüşündedir (İmregün, a.g.e., s. 60). 
566

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 123; Erdem, a.g.e., s. 16. 
567

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.e., s. 123; Erdem, a.g.e., s. 16. 
568

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 124; Öztan, a.g.e., s. 864; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 128; 

Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 218, N. 367; Erdem, a.g.e., s. 67-68. 
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senetteki para biriminin değiştirilmesi, örneğin TL ibaresinin çizilerek yerine 

Amerikan Doları yazılması da senet metninde değişiklik kapsamında 

değerlendirilmelidir
569

. Bedelde bu tür bir değişiklik de sorumluluk üstlenen kişi 

tarafından onaylanmadıkça onun için bağlayıcı olmayacaktır (HUMK. m. 298/I). 

Bununla birlikte Yargıtay, para biriminde yapılan değişikliklerin ayrıca 

onaylanmasını aramamaktadır. 

Ayrıca, bedelin yazı ve rakamla birden çok kez yazılması hâlinde yazı ile 

gösterilen bedeli, yalnız yazı veya yalnız rakamla birden çok kez gösterilmesi 

hâlinde ise küçük olanı geçerli sayan TTK. m. 558/I hükmü, senette tahrifat 

yapılması durumunda uygulanamayacaktır. 

Senette bedel değiştirilmişse değişiklikten önce senedi imzalayanlar 

değişiklikten önceki bedel ile, değişiklikten sonra senedi imzalayanlar ise değişik 

bedel ile sorumlu olurlar. Değişiklikten önce ve sonra senedi imzalayanların 

sorumluluğu açısından farklı bedeller söz konusu olduğundan, TTK. m. 660 hükmü, 

bedelin belirli olmasının bir istisnasıdır
570

.  

Keşide (düzenleme) tarihinde değişiklik yapılmış ise değişiklikten önce senedi 

imzalayanlara karşı ileri sürülebilecek talepler ve bunlara karşı yapılabilecek 

işlemlere (ibraz, protesto) ilişkin süreler değişiklikten önceki tarihe, değişiklikten 

sonra senedi imzalayanlara karşı ileri sürülebilecek talepler ve bunlara karşı 

yapılabilecek işlemlere ilişkin süreler ise değişiklikten sonraki tarihe göre 

hesaplanacaktır. Bununla birlikte, keşide (düzenleme) tarihi, kambiyo senedinin 

zorunlu unsurlarından olduğundan, tahrifat sonucunda keşide (düzenleme) tarihinin 

ortadan kalkması hâlinde TTK. m. 660 hükmü uygulanamayacaktır. Öte yandan, 

tahrifat sonucunda birden fazla keşide (düzenleme) tarihi ortaya çıkıyor ise bu 

durumda senet geçersiz sayılır. 

                                                 
569

 Kendigelen, Mütalâalar III, s. 344-345; Erdem, a.g.e., s. 51. Kendigelen‟in haklı olarak belirttiği 

üzere, bedelin sağına veya soluna rakam eklenmesi suretiyle bedelin değiştirilmesi ile para biriminin 

değiştirilmesi arasında sonuç açısından bir fark yoktur. Nitekim, para biriminin değiştirilmesi, bedelin 

artması veya azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bedel kısmı sonradan doldurulmak üzere açık bir 

senet düzenlenmesi varsayımında, bedel kısmında ve senet metninde TL olarak boş bırakılan kısmın 

lehtar tarafından yabancı bir para cinsinden doldurulması, keşideci ile lehtar arasındaki açık senet 

düzenleme anlaşmasına aykırılık teşkil eder (Kendigelen, Mütalâalar III, s. 345-346). 
570

 İmregün, a.g.e., s. 42; Erdem, a.g.e., 52. 
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 Son olarak, TTK. m. 724 uyarınca sahte veya tahrif edilmiş bir çeki ödemiş 

olmaktan doğan sorumluluğun muhatap bankaya yüklendiğini, keşidecinin kendisine 

bırakılan çek defterini iyi saklamamak gibi bir kusuru bulunduğu takdirde muhatap 

bankanın sorumluluktan kurtulacağını belirtmekle yetinelim
571

. 

 

D- MÜRACAAT HAKKININ KULLANILMASI 

1- Protesto Ġçeriği ve Sakat Protesto 

Süresinde ibraz edilen bir kambiyo senedinin kısmen veya tamamen 

ödenmemesi hâlinde hamil, senedin ödenmesini, senede imza atmak suretiyle 

sorumluluk üstlenen ve kendisinden önce gelen asıl borçlu (veya borçlular) dışındaki 

kişilerden (müracaat borçluları) talep edebilir. Müracaat borçlularına 

başvurulabilmesi için, 1) senedin ödeme için zamanında ve usulüne uygun olarak 

ibraz edilmesi, 2) asıl borçlunun bedeli kısmen veya tamamen ödememesi (maddi 

şart), 3) ödememenin bir ödememe protestosu ile tespit ettirilmesi (şekli şart) 

gerekir
572

. 

Protesto, “özellikle bonoda (veya poliçede) ödememe ve poliçede ise kabul 

etmeme durumu olmak üzere kambiyo senetlerine özgü belirli hâllerin noter 

tarafından (resmen) belge ile saptanması (tespiti) işlemidir”
573

. 

Protesto kavramı ilk olarak, ödememe durumunu tespit eden, noter tarafından 

düzenlenen belgeyi (protestoname) ifade eder. Geniş anlamıyla ise protesto, 

müracaat hakkının kullanılması ve protesto düzenlemesine ilişkin işlemleri (senedin 

                                                 
571

 Sahte ve  tahrif edilmiş çeke ilişkin bkz: Paslı, a.g.m., s. 635-672; Kendigelen, Çek, s. 248-257.  
572

 Ödememe keyfiyetinin müracaat borçlularına ihbar edilmesi ise müracaat hakkının düzen şartı 

olarak nitelendirilebilir. Müracaat borçlularına ihbarda bulunulmaması, hak yoksunluğuna neden 

olmaz (Kaya (Ülgen/Helvacı/Kendigelen), a.g.e., s. 163).  
573

 Kaya (Ülgen/Helvacı/Kendigelen), a.g.e., s. 165. Protestonun bu tanımı yeterli olmakla birlikte 

doktrinde daha kapsamlı tanımlar yapıldığı da görülmektedir. Örneğin, Bozgeyik‟in yaptığı protesto 

tanımı şöyledir: “Protesto, müracaatın maddi şartlarının tekemmül ettiğini tespit ederek bu hakkın 

kullanılmasını temin eden, hâmilin tek taraflı irade beyanına istinaden, kanun tarafından belirlenen 

içerikte ve belirli süreler içinde bu hususta yetkili ve görevli olan noter tarafından düzenlemesi 

gereken, içerdiği unsurları tam ve açık olarak ispatlayan, kıymetli evrak özelliği olmayan resmi 

nitelikte (TK. 626/I) bir belgedir” (Hayri Bozgeyik, Poliçede Müracaat Hakkı, Ankara, Seçkin 

Yayıncılık, 2003, s. 107). 
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ibrazı ve kısmen veya tamamen ödenmemesi), notere müracaatı, noter tarafından 

protesto düzenlenmesi ve gönderilmesi işlemlerini içerir
574

. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, kambiyo senetlerinde müracaat hakkının 

kullanılmasının ön koşulu, ödememe durumunun noter tarafından düzenlenecek bir 

protesto ile tespit ettirilmesidir (TTK. m. 626/I, m. 690/I, 720/I-b. 1). Çekte ise 

protestoya ek olarak TTK. m. 720‟de ödememe durumunun tespiti için iki imkan 

daha tanınmıştır. 

Ayrıca poliçede ödememe protestosu dışında, poliçenin kabul edilmemesi 

üzerine muhatabın kabulden kısmen veya tamamen kaçındığını tespit eden bir kabul 

etmeme protestosu da düzenlenebilir. Kabul etmeme protestosunun içeriğine ilişkin  

Kanunda özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, kabul etmeme protestosunun 

içeriği hakkında da TTK. m. 628 uygulanacaktır.  

Protestoda bulunması gerekli unsurlar TTK. m. 628‟de sayılmıştır. Buna göre 

protesto; 

1) Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen kimselerin ad ve soyadlarını 

veya ticaret unvanlarını, 

2) Kendisine protesto çekilen kimsenin, poliçeden doğan taahhüdünü yerine 

getirmeye davet edildiği hâlde taahhüdünü yerine getirmemiş veya kendisi 

bulunamamış yahut ticaret yerinin veya meskeninin tespit edilememiş olduğuna dair 

bir şerhi, 

3) Sözü geçen davetin yapıldığı veya davet teşebbüsünün akîm kaldığı yer ve 

güne ait bir şerhi, 

4) Protestoyu tanzim eden noterin imzasını içerir. 

Ayrıca kısmi ödeme yapılmış veya kabul için kendisine poliçe ibraz edilmiş 

olan muhatap, poliçenin ertesi gün yeniden ibrazını istemiş ise bunların da protestoya 

yazılması gerekir.  

                                                 
574

 Kaya (Ülgen/Helvacı/Kendigelen), a.g.e., s. 165. 
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Protestonun geçerliliği, ilke olarak yukarıda sayılan unsurları içermesine ve bu 

kayıtların gerçeği yansıtmasına bağlıdır. Bununla birlikte, TTK. m. 633‟te 

protestonun şekli hakkında istisnai bir hükme yer verilmiştir. TTK. m. 633‟e göre;   

“Noter tarafından imza edilen protesto kanuna uygun olarak tanzim edilmediği 

veya içindeki kayıtlar yanlış olduğu takdirde dâhi muteberdir. 

Noter hakkındaki inzibati hükümler mahfuzdur”. 

Bilindiği üzere kambiyo senetlerine hakim olan şekilcilik, Kanun‟da bir işlem 

için belirli bir şeklin öngörülmesi durumunda işlemin bu şekle uygun olarak 

yapılmasını gerektirir. Aksi hâlde şekle uyulmadan yapılan işlem geçersizdir. Ancak 

kanun koyucu, protesto bakımından sıkı şekilciliğe bir istisna getirmiş ve TTK. m. 

628‟de kanuna uygun olarak düzenlenmeyen veya içerdiği kayıtlar yanlış olan bir 

protestoyu dahi geçerli saymıştır. Hükmün öngörülme amacı ise protestonun 

geçersizliği nedeniyle hamilin müracaat hakkını kaybetmesini engellemek, diğer bir 

ifade ile hamilin senede dayanan alacak hakkını korumaktır
575

. 

“Kanuna uygun olarak tanzim edilmeyen” protesto kavramı, TTK. m. 628‟de 

sayılan unsurları içermeyen protestoyu ifade eder. TTK. m. 633‟ün lafzına göre, 

noterin imzasını taşıyan ancak diğer unsurları eksik bir protestonun geçerli olduğunu 

söylemek mümkündür
576

.  

Bununla birlikte doktrinde TTK. m. 633 eleştirilmekte ve protestonun geçerli 

olabilmesi için noter imzası dışında bazı unsurları mutlaka içermesi gerektiği ifade 

edilmektedir
577

. Nitekim doktrinde ilk olarak Domaniç tarafından ileri sürülen bu 

                                                 
575

 Yargıtay 11. HD.‟nin 30.04.1975 tarih ve 736/3069 sayılı kararı: “…TK‟nın 633. maddesinde noter 

tarafından imza edilen protestonun kanuna uygun olarak tanzim edilmediği veya içindeki kayıtlar 

yanlış olduğu takdirde dahi geçerli olacağı belirtilmektedir. Bununla beraber bu geçerlilik 642. 

maddede öngörülen cirantalara, keşideciye ve diğer borçlulara karşı hamilin haiz olduğu hakların 

kaybolmamasını temin ve mütedavil evraka dayanan alacak hakkının korunması ve bu yönden çıkacak 

ihtilâfları önleme amacı taşır…” (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 569).  
576

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 293; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 736, Bozgeyik, a.g.e.,  s. 149. 
577

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 293-294;  Bozgeyik, a.g.e., s. 150-151; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 736; 

Durgut, a.g.e., s. 75. Ayrıca bu düzenlemenin Türk Hukuk sistemine uygun olmadığı hakkında bkz. 

Karayalçın, a.g.e., s. 207-208.  
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görüş, diğer yazarlarca da benimsenmiştir
578

. Domaniç‟e göre; “…TK. 633 gereğince 

kanuna uygun olarak düzenlenmemiş bir protestonun geçerli olacağı keyfiyetini, 

628‟de belirtilen protestoya yazılması emredilen hususlardan, muameleye protesto 

nitelik ve şekli verecek ve protestoyu haklı gösterecek unsurların dışındakilere 

hasretmek gerekir…”
579

. Bu görüş gereğince, geçerli bir protestodan söz edebilmek 

için protestonun en azından “zorunlu unsurlar” olarak nitelendirebileceğimiz bazı 

unsurları içermesi gerekir. Buna göre, tarafların ad ve soyadları veya ticaret 

unvanları ve protestonun konusu zorunlu unsurlardır. Bu unsurların eksikliği 

protestoyu geçersiz kılar
580

. “Tali unsurlar” olarak adlandırılabilecek unsurların 

eksikliği ise protestonun geçerliliğine etki etmez. Tali unsurlara, kısmi ödemenin 

veya kabul için kendisine senet ibraz edilen muhatabın poliçenin ertesi günü ibrazını 

talebi örnek gösterilebilir
581

.  

Yanlış kayıtlara ilişkin de aynı esas geçerlidir. Dolayısıyla, protestonun 

zorunlu unsurların yanlış olması, gerçeği yansıtmaması durumda protesto 

geçersizdir. Zorunlu unsurlarda esasa etki etmeyecek yanlışların ise protestonun 

geçerliliğini etkilemeyeceği kabul edilebilir
582

. Tali unsurlardaki yanlışlıklar ise 

protestoyu hükümsüz kılmaz
583

.   

Kısacası, taraf ad ve soyadları veya ticaret unvanlarını, hangi senet için 

düzenlendiği, senedin zamanında, ödeme yerinde, hamil veya yetkili temsilcisi 

tarafından ödeme için ibraz edildiği, ödemenin reddedildiği hususlarını içermeyen bir 

protesto hüküm doğurmaz ve hamil, bu protestoya dayanarak müracaat hakkını 

kullanamaz
584

.  

Protestonun içeriği ile ilgili TTK. m. 628/I-b. 2‟de öngörülen, “kendisine 

protesto çekilen kimsenin, poliçeden doğan taahhüdünü yerine getirmeye davet 

                                                 
578

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 736; Bozgeyik, a.g.e., s. 150-151. Kınacıoğlu da kayıtlardaki eksikliğin 

“protestonun mahiyet ve gayesini” zedeleyecek nitelikte olmaması gerektiğini ifade etmektedir 

(Kınacıoğlu, a.g.e., s. 192). 
579

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 293; Domaniç, Kıymetli Evrak, s. 245-246. 
580

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 293; Bozgeyik, a.g.e., s. 150. 
581

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 294; Domaniç, Kıymetli Evrak, s. 246. 
582

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 294. 
583

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 294. 
584

 Bununla birlikte zorunlu unsurları eksik bir protestonun temerrüt hâlini ispat eden bir delil 

niteliğinde kabul edilebileceği de ileri sürülmektedir (Bozgeyik, a.g.e., s. 151). 
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edildiği hâlde taahhüdünü yerine getirmemiş veya kendisi bulunamamış yahut ticaret 

yerinin veya meskeninin tespit edilememiş olduğuna dair şerh”in ise ayrıca 

değerlendirilmesi gerekir. Davetin kimin tarafından yapılacağına ilişkin Kanunda bir 

açıklık yoktur. Doktrinde protestoya TTK. m. 628/I-b. 2‟de düzenlenen nitelikte bir 

kaydın konulabilmesi için senedin bizzat noter veya yetkili bir memuru eliyle 

muhataba ibraz edilmesi gerektiği, aksi hâlde noterin suçlu duruma düşeceği
585

 

savunulmaktadır
586

. Bununla birlikte uygulamada, protesto, noter tarafından hamilin 

tek taraflı beyanı üzerine düzenlenmekte ve hamilin beyanına dayanılarak protestoya 

borçlunun taaahhüdünü yerine getirmeye davet edildiği hâlde taahhüdünü yerine 

getirmemiş olduğu şerhi konulmaktadır
587

. Noter tarafından bu şerhin salt hamilin 

beyanı üzerine protestoya dercedilmesinin en büyük sakıncası ise süresinde ve 

usulüne uygun bir ibraz bulunmamasına rağmen, borçlunun protestoya muhatap 

olması ve kimi durumlarda bu nedenle borçlunun ticari itibarının haksız olarak zarar 

görmesidir
588

. Geçerli bir ibraz bulunmamasına rağmen protestoya ibraz 

gerçekleşmiş gibi bir şerh konulması durumunda, TTK. m. 633‟ün lafzına bağlı 

kalınması hâlinde bu tür protestoların da geçerli sayılması gerekir. Noter hakkında 

inzibati hükümler ise saklıdır. 

Diğer yandan, TTK. m. 628/I-b. 2‟de öngörülen şerhi, protestonun esaslı 

unsurlardan saymak ve bu şerhin yanlışlığı nedeniyle protestonun geçersizliği 

sonucuna varmak da mümkündür. 

Doktrinde ise bu tür protestoların akıbeti hakkında net bir görüş mevcut 

değildir. Karayalçın‟a göre, geçerli bir ibraz bulunmamasına rağmen düzenlenen bir 

protestoyu geçerli saymak, TTK. m. 628‟e aykırıdır ve bu protesto, evrakta 
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 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 727; Karayalçın, a.g.e., s. 207. 
586

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 723-724; İmregün, a.g.e., s. 94-95; Domaniç, TTK ġerhi, s. 291; 

Kınacıoğlu, a.g.e., s. 192. 
587

 Bozgeyik, a.g.e., s. 93; Kınacıoğlu, a.g.e., s. 192. 
588

 Bozgeyik, a.g.e., s. 93. Domaniç de hamilin kasten veya ihmalen senedi ibraz etmemiş olması 

durumunda protestonun muhatabı haksız ve gereksiz yere rahatsız etmesinin veya  muhataba zarar 

vermesinin mümkün olduğunu ve noterin bu yükümlülükleri, özellikle ibraz görevini bizzat veya 

yetkili memuru aracılığıyla yerine getirmesi gerektiğini belirtmektedir (Domaniç, TTK ġerhi, s. 291). 

Bozgeyik ise senedin ödeme için ibrazının yetkili hamil tarafından yapılacağı, TTK.‟da ödeme için 

ibraz dışında  protesto için ibraz olmak üzere ikinci ve farklı bir yükümlülük bulunmadığını, kısmen 

veya tamamen karşılıksız kalan senetler açısından noterin bu senetleri tekrar ibraz etmesinin notere 

izahı mümkün olmayan bir yükümlülük tevdi etmek anlamına geleceği görüşündedir (Bozgeyik, 

a.g.e., s. 97-98). 
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sahtekarlık suçuna konu olabilir
589

. Domaniç ise noterin ibraz görevini bizzat veya 

yetkili memuru aracılığıyla yerine getirmesi gerektiğini, aksi hâlde hamil ile birlikte 

noterin de sorumlu olacağını belirtmektedir
590

. Diğer bazı yazarlar ise sorunu ortaya 

koymakla birlikte haksız protestonun akıbeti hakkında bir görüş ileri 

sürmemişlerdir
591

.  

Süresinde ve geçerli bir ibraz bulunmamasına rağmen protesto 

düzenlenmesinin haksız protesto kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Haksız 

protesto; içerdiği kayıtlar gerçeğe uygun olmayan veya Kanunda öngörülen usule 

aykırı olarak düzenlenen protestodur. Geçerli bir ibraz bulunmadığı hâlde hamilin tek 

taraflı beyanına dayanılarak düzenlenen protestolar da bu kapsamdadır. Haksız 

protestonun en önemli olumsuz sonucu ise protestoya maruz kalan borçlunun ticari 

itibarının azalması ve bankalara yapılan bildirim nedeniyle kredilerin kesilmesi 

sonucunda borçlunun, maddi ve/veya manevi zarara uğramasıdır. 

Haksız protesto nedeniyle ticari itibarı zedelenen veya zarara uğrayan 

borçlunun tazminat talebine ilişkin TTK.‟da bir hüküm yer almamaktadır. Bu 

nedenle, hamilin borçluya karşı sorumluluğu genel hükümlere dayanır (MK. m. 2, 

BK. m. 41, 49)
592

. Bu durumda, TTK. m. 6+33/II‟e göre noterin de sorumluluğuna 

gitmek mümkündür. Ayrıca, Yargıtay uygulamasında, basiretli bir iş adamı gibi 

davranmakla yükümlü bankaların, ibraz olmadan düzenlenen protestoyu Merkez 

Bankası‟na bildirmemeleri gerektiği, aksi hâlde bundan doğan sorumluluğa 

katlanacakları kabul edilmektedir
593

.  
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 Karayalçın, a.g.e., s. 207. 
590

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 291.  
591

 Öztan, sorunu ortaya koymakla birlikte kişisel görüşünü bildirmemiş, Domaniç‟in protestonun 

zorunlu, tali unsurlar görüşünden alıntı yapmış ve meselenin hâlli için mevzuatta değişiklik 

yapılmasını önermiştir (Öztan, Kıymetli Evrak, s. 736).  Poroy veTekinalp bu uygulamanın kanuna 

aykırı olduğunu belirtmişler ancak haksız protestodan doğan sorumluluğa ilişkin bir açıklamada 

yapmamışlardır (Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 205-206; N. 331).  Çözüm önerisi için bkz: 

Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 206, dpn. 188. 
592

 Bozgeyik, a.g.e., s. 145. Maddi ve manevi tazminat taleplerinin şartları için bkz: Bozgeyik, a.g.e., 

s. 146-148. 
593

 Yargıtay 11. HD.‟nin 30.04.1975 tarih ve 736/3069 sayılı kararı: “… Ancak, protesto edilen senedi 

Merkez Bankasına bildirmekle yükümlü olan bir bankanın, TK hükümlerinin dışında BankK‟nın 

verdiği bir ödevi yerine getirirken basiretli ve müdebbir bir iş adamı gibi hareket ederek ibraz 

olmadan yapılan protestoyu bildirmemeleri, aksi takdirde bundan doğan sorumluluğa katlanması 

iktiza eder. Zira, protestonun Merkez Bankasına bildirilmesi ve bu suretle senedin ibrazına rağmen 
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2- Çekte Ödememe Durumunun Muhatap Beyanı ile Tespiti 

Kanun koyucu çekte, ödememe durumunun tespiti için protesto dışında iki 

imkan daha tanımıştır. “Hamilin Müracaat Hakları” kenar başlıklı TTK. m. 720 

uyarınca hamil, süresinde ibraz edilen çekin ödenmemiş olduğunu, 

1) Resmi bir vesika (protesto) ile; 

2) Muhatap tarafından ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine 

yazılmış olan tarihli bir beyanla, 

3) Bir takas odasının, çekin vaktinde teslim edildiği hâlde ödenmediğini tespit 

eden tarihli bir beyanı ile tespit ettirilebilir.  

Süresinde muhatap bankaya ibraz edilen çekin karşılığının kısmen veya 

tamamen ödenmemesi hâlinde ödememenin tespiti, uygulamada genellikle muhatap 

tarafından ibraz tarihini de içeren bir beyan ile yapılmaktadır
594

.  ÇekK. m. 3/4‟te, 

hamilin talebi üzerine karşılıksızdır işleminin muhatap banka tarafından, çekin 

bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu, bankanın yükümlülüğü çerçevesinde 

ödediği miktar ve ibraz eden gerçek kişinin adı ve soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel 

kişi adına bedeli tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek ve bu kişi ile birlikte 

banka yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle yapılacağı öngörülmüştür. Kısmi 

ödemenin hamil tarafından kabul edilmemesi hâlinde de karşılıksızdır işlemi yapılır, 

ibraz tarihi ve ödememe nedeni çekin üzerine yazılır ve çek, hamile geri verilir 

(ÇekK. m. 3/5). 

Diğer yandan, ödememe durumunun tespitinin noter tarafından düzenlenen bir 

protesto ile veya takas odasının beyanı ile tespit ettirilmesi de mümkündür. Çekte 

ödememe durumunun protesto ile tespiti hâlinde poliçenin protestosuna ilişkin TTK. 

                                                                                                                                          
borcunu ödemeyenin bültende yayınlanarak ilân edilmesi, ticarî ahlâkın korunması ve dürüstlüğün, 

iyiniyetin ve ahde vefanın hâkim kılınması içindir. Senet kendisine ibraz edilmeyen bir kimsenin, 

kanunun dahi yapılabileceğini ön gördüğü “sakat protestoya” müsteniden itibarın zedelenmesi, 

kredilerinin kesilmesini intacedecek bir şekilde protestoya sebebiyet verdiğinin ilânı, objektif iyiniyet 

kurallarına ve ticarî ahlâkın gereklerine uygun düşmez…” (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 569).  
594

 Muhatabın beyanı, hukuki mahiyeti bir irade beyanı değildir. Burada bir vakıanın tevsiki, bir 

bilginin izharı söz konusudur (Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1318; Savaş Bozbel/Murat Atalı, “Çekte 

İbraz Tarihinin Yer Almamasının Müracaat Hakkının Kullanılması Bakımından Sonuçları – Yargıtay 

HGK Kararları Işığında Eleştirel Bir Değerlendirme-“, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Cilt I, 

Ankara, Turhan Kitabevi, 2010, s. 447-448). 



 

152 

 

 

m. 627-629 ve 631-633 hükümleri uygulanacaktır (TTK. m. 730/I-b. 9). Bu üç yol 

dışında başka bir yol ile çekte ödememe durumunun tespiti ise mümkün değildir
595

.  

Ödememe durumununu tespit eden muhatap beyanının çek üzerinde yer alması 

ve ibraz tarihini içermesi gerekmektedir. Beyan, çekin ön veya arka yüzüne veya 

çekin uzantısı alonj üzerine yazılabilir
596

.  

Muhatabın çekin ödenmediğine ilişkin beyanında, 1) ibraz gününü gösteren 

tarih (ibraz tarihi), 2) beyanın ne zaman yapıldığını gösteren tarih (beyan tarihi) 

olmak üzere iki tarih bulunmalıdır. Ayrıca beyanın yazılı olması ve banka 

yetkilisince imzalanması gerekir. Bu nedenle, sadece kaşeden ibaret bir beyan geçerli 

değildir
597

. 

Muhatabın beyanında ibraz ve/veya ödememe durumunun tespit edildiği tarihin 

bulunmaması hâlinde hamil, müracaat borçlularına başvuru hakkını kaybeder
598

. 

Çekin süresinde ibraz edilmemesinde olduğu gibi karşılıksızlığın usulüne uygun 

olarak tespit edilmemesi hâlinde de hamil, müracaat hakkını kaybeder
599

. Yargıtay da 

aynı görüştedir
600

. Müracaat hakkını kaybeden hamil, temel ilişkiye dayanabilir veya 

bir sebepsiz zenginleşme davası açabilir
601

. Hakim, önüne gelen bir davada, icra 

                                                 
595

 Karşılıksızlığın mahkemede açılacak bir tespit davası veya bir ihtarname ile tespiti mümkün 

değildir (Kendigelen, Çek, s. 287, dpn. 19).  
596

 Bununla birlikte Öztan, muhatabın beyanının alonj üzerine yazılmasının mümkün olmadığı 

kanaatindedir ( Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1319). 
597

 Yargıtay 12. HD.‟nin 04.06.1998 tarih ve 6174/6781 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 283-284); 

Yargıtay 12. HD.‟nin 13.07.1994 tarih ve 9488/9734 sayılı kararı (Eriş, a.e., s. 273). Bu yönde bkz: 

Öztan, 2009, s. 330. 
598

 Kendigelen, Çek, s. 289, Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1317. 
599

 Çekin süresinde ibraz edilmemesi hâlinde hamilin müracaat hakkını kaybedeceğine ilişkin bkz: 

Yargıtay HGK‟nın 05.04.1995 tarih ve 12-13/264 sayılı kararı; Yargıtay 12. HD.‟nin 06.02.1991 tarih 

ve 90-8044/1330 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e.,  s. 691). 
600

 Bozbel/Atalı, a.g.m., s. 448. Bkz: Yargıtay 12. HD.‟nin 30.03.1993 tarih ve 863/5603 sayılı kararı: 

“…TK‟nın 720/II. maddesi uyarınca çekin muhataba ibraz edildiği, muhatap tarafından ibraz günü de 

gösterilmek suretiyle çekin üzerine yazılan bir beyanla anlaşıldığı takdirde hamil borçlulara karşı 

müracaat hakkını kullanabilir. Takip dayanağı çekin bankaya ibraz şerhi varsa da tarihi çek üzerinde 

belirtilmediğinden takip alacaklısı borçluya yönelemez. Bankadan sorulmak suretiyle yasada 

açıklanan hususun giderilmesi mümkün değildir…” Ayrıca bkz: Yargıtay HGK‟nın 25.06.2008 tarih 

ve 12-450/452 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 691-692).  
601

 Yargıtay 11. HD.‟nin 07.11.1994 tarih ve 4022/8328 sayılı kararı; Yargıtay 19. HD.‟nin 

24.01.1995 tarih ve 3820/146 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 273-274). Ayrıca bkz: Yargıtay 11 HD.‟nin 

05.07.1984 tarih ve 3061/3867 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 691). Hamilin temel 

ilişkiye dayanması veya sebepsiz zenginleşme davası açması hakkında bkz: Abuzer Kendigelen, 

“Müracaat Hakkını Kaybeden Hamilin Başvurabileceği Hukukî Yollar”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e 

Armağan, Birinci Cilt, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 727-740. 
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müdürü ise önüne gelen bir icra takibinde ibrazın süresinde yapılıp yapılmadığını ve 

beyanda ibraz tarihi ve/veya ödememe durumunun tespit edildiği tarihin bulunup 

bulunmadığını re‟sen nazara almak zorundadırlar
602

.  

Ancak, doktrinde muhatap beyanında ibraz ve/veya ödememenin tespit edildiği 

tarihin bulunması zorunluluğu konusunda farklı yorumlar da yapılmaktadır. Özellikle  

beyanda ödememenin tespit edildiği tarihin yer almasının yeterli olacağı ve bu tarihin 

çekin süresinde ibraz edildiğine delalet edeceği bir çok yazarca ileri sürülmektedir
603

. 

Tersi bir durumda, yani beyanda ödememe durumunu tespit tarihinin yer almaması, 

buna karşılık ibraz tarihinin bulunmaması hâlinde, ödememe tarihi ibraz müddeti 

içinde kalmak kaydıyla beyanın geçerli sayılmasının mümkün olduğu da kabul 

edilmektedir
604

. Kanaatimizce de beyanda, iki tarihten birinin bulunması, geçerli bir 

ibraz ve usulüne uygun bir ödememe durumunun tespiti açısından yeterlidir. 

Böylelikle, muhatap bankanın ihmali ile beyandaki tarih eksikliği nedeniyle hamilin 

müracaat hakkını kaybetmesi de engellenmiş olacaktır. Her iki tarihin de eksikliği 

durumunda ise hamilin müracaat hakkını kaybettiğinin kabulü gerekir. Ayrıca, tarih 

eksikliğinin bankadan sorulmak suretiyle giderilmesi de mümkün değildir
605

.  

Yargıtay ise muhatabın ödememe durumunun tespitine yönelik beyanında ibraz 

ve/veya beyan tarihinin yer almaması hâlinde hamilin müracaat hakkını 

kaybedeceğini kabul etmektedir. Bununla birlikte, Yargıtay, 25.03.2003 tarih ve 

3794/6340 sayılı kararında, karşılıksız kaydında tarih bulunmamasına rağmen çekin 

                                                 
602

 Yargıtay 19. HD.‟nin 13.03.1996 tarih ve 6191/2538 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 277). 
603

 Kendigelen, Çek, s. 289-290; Kalpsüz (Erem/Çelebican), a.g.e., s. 128; Domaniç, TTK ġerhi, s. 

761; Domaniç, Kıymetli Evrak, s. 471; Bozbel/Atalı, a.g.m., s. 453. Domaniç, çekte tarihsiz 

ciroların, protesto veya aynı nitelikte bir tespitin icrasından veya ibraz müddetinin geçmesinden önce 

yapılmış sayıldığı karinesinin kıyasen burada da uygulanabileceğini belirtmektedir. Yazar, karşı görüş 

olarak ise TTK. m. 720‟de muhatap beyanında tarih bulunmasının öngörüldüğünü ve buna aykırılığın 

bir müeyyidesinin olması gerektiğinin de ileri sürülebileceğini ifade etmektedir.  
604

 Domaniç, TTK ġerhi, s. 761; Domaniç, Kıymetli Evrak, s. 471-472; Bozbel/Atalı, a.g.m., s. 453.  
605

  Yargıtay 12. HD.‟nin 30.03.1993 tarih ve 863/5603 sayılı kararı. Ayrıca bkz: Yargıtay 12. HD.‟nin 

12.02.2007 tarih ve 2006-24202/2024 sayılı kararı (Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 694). Bununla 

birlikte, doktrinde beyanda herhangi bir tarih bulunmamakla birlikte beyanın içeriğinden, çekin ibraz 

süresi içinde bankaya ibraz edildiği belirtilmişse veya bu tarihler banka kayıtları veya HUMK. m. 290 

çerçevesinde ispat edilebiliyor ise  TTK. m. 720/I-b. 2‟e uygun bir ibrazın gerçekleştiği ve hamilin 

müracaat hakkını kullanabileceği yönünde bir görüş de mevcuttur (Bozbel/Atalı, a.g.m., s. 454).  
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ibraz süresi içinde takibe konulmuş olması nedeniyle hamilin müracaat hakkını 

kullanabileceği sonucuna varmıştır
606

. 

 

E- DEVĠR ġEKLĠ BAKIMINDAN CĠRO VE ALACAĞIN TEMLĠKĠ  

1- Emre Yazılı Kambiyo Senedinin Devri Ġçin Gerekli ĠĢlem (Ciro) 

a- Genel Olarak 

Emre yazılı kambiyo senetleri, açıkça emre yazılı olmasalar dahi ciro ve 

zilyetliğin nakli ile devredilebilir. Ciro, kural olarak poliçeye ilişkin hükümler 

arasında TTK. m. 593-602‟de düzenlenmiştir. TTK. m. 593-602, TTK. m. 690/I 

yollaması ile bono, TTK. m. 595-597 ise TTK. m. 730/I-b. 4 yollaması ile çek 

hakkında da uygulanacaktır. Ayrıca çekin cirosuna ilişkin olarak TTK. m. 700-705‟te 

özel hükümler öngörülmüştür.  

Belirtildiği üzere emre yazılı kambiyo senedinin devri, senet üzerindeki 

zilyetliğin nakli ve ciro ile gerçekleştirilir. Her ne kadar TTK. m. 593/I ve 700/I‟de 

“teslim” ibaresi kullanılmış ise de bu ibarenin zilyetliğin nakli olarak anlaşılması 

gerekir
607

. Nitekim Yeni TTK. m. 681 ve 788‟de isabetli bir biçimde “teslim” ibaresi, 

“zilyetliğin geçirilmesi” olarak değiştirilmiştir
608

. 

Emre yazılı kambiyo senetlerinin devir şekli olan ciro, “senedin içerdiği hakkı 

devretmeye yönelik yazılı bir irade beyanıdır”
609

. Ciro ile senetten doğan haklar 

devredilir, daha açık bir ifadeyle ciro eden, ciro ile kendi sahip olduğu hakları değil, 

senetten doğan hakları devreder, senet kendisine ciro edilen kişi de ciro edenin sahip 

olduğu hakları değil, senetten doğan hakları devralmış olur.  

TTK. m. 595/2 uyarınca ciro, lehine ciro edilen kişi gösterilerek, yani “tam 

ciro” ile ya da lehine ciro edilen kişi gösterilmeden yani “beyaz ciro” ile 

gerçekleştirilebilir. Beyaz ciro da iki şekilde yapılabilir. Beyaz ciro, ciro edenin 

                                                 
606

 Yargıtay 12. HD.‟nin 25.03.2003 tarih ve 3794/6340 sayılı kararı: “… Somut olayda, ibraz 

şerhinde tarih yazılı değil ise de, 25.12.2002 keşide tarihli çekin 6.1.2003 tarihinde ve tatil gününü 

takiben on günlük ibraz süresinin son gününde icra takibine konulduğu, icra dairesinde yapılan resmi 

nitelikli işlemle takibe başlandığı kanıtlanmış olduğundan, anılan madde gereğince çekin süresinde 

muhatap bankaya ibraz edildiğinin kabulü gerekir…” (Eriş, a.g.e., s. 288-289). 
607

 Kendigelen, Çek, s. 164-165.  
608

 Kendigelen, TTK Tasarısı, s. 52.  
609

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 124 
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senedi sadece imzalaması veya imza dışında ayrıca senedin beyaz ciro ile 

devredildiğine dair  bir ifadenin de kullanılması suretiyle gerçekleştirilir.  

Cironun senedin üzerine (ön veya arka yüzüne) veya senede bağlı olan alonj 

üzerine yazılması ve ciro eden yani ciranta tarafından imzalanması gerekir (TTK. m. 

595/I). Alacağın temlikinden farklı olarak cironun senet dışında ayrı bir kağıt üzerine 

yazılması mümkün değildir. Senedin ön yüzünde muhatap veya keşideci imzaları 

dışındaki imzalar keşideci lehine verilmiş aval hükmünde olduğundan (TTK. m. 

613/III), senedin ön yüzüne salt imza atmak suretiyle beyaz ciro yapılması mümkün 

değildir.   

Cironun kayıtsız ve şartsız olması gerekir (TTK. m. 594/I, 701/I). Ciro 

herhangi bir kayıt ve şarta tâbi tutulmuş ise ciro geçerlidir, ancak bu kayıt ve şart 

yazılmamış sayılır (TTK. m. 594/I, 701/I).  

Kısmi ciro batıldır (TTK. m. 594/II, 701/II). Hamiline yazılı ciro ise beyaz ciro 

hükmündedir (TTK. m. 594/III, 701/III).  

Poliçeden farklı olarak çekte, muhatabın cirosuna izin verilmemiş ve 

muhatabın cirosunun batıl olduğu hükme bağlanmıştır (TTK. m. 701/II). Hükmün 

öngörülme amacı, kabul ve aval yasağında olduğu gibi muhatabın ciro ile bir 

kambiyo taahhüdünde bulunmasını, yani kambiyo ilişkisine dahil olması 

engellemektir
610

. Öte yandan, TTK. m. 701/III uyarınca muhatap lehine yapılan ciro 

makbuz hükmündedir. Bu kuralın istisnası ise muhatap bankanın birden fazla 

şubesinin bulunması ve cironun çekin üzerine keşide edildiği şubeden başka bir 

şubeye yapılmasıdır
611

.  

b- Düzgün Ciro Zinciri ve Ġlk Ciro 

TTK. m. 558 uyarınca, kıymetli evrakın borçlusu, ancak senedin kendisine 

teslimi ve kıymetli evrakın niteliğine göre alacaklı olduğu anlaşılan kimseye, hile 

veya ağır kusuru bulunmakdıkça vadede yapacağı ödeme ile borcundan kurtulur. 

Kambiyo senetleri, çifte ibraz kaydı içerdiğinden, ödeme için senedin alacaklı 

tarafından borçluya ibrazı ve borçlunun da ibraz üzerine ödemede bulunması gerekir. 

                                                 
610

 Kendigelen, Çek, s. 172.  
611

 Kendigelen, bu tür bir cironun makbuz hükmünde olmamakla birlikte olağan bir cironun cirantaya 

sağladığı tüm imkanları muhatap bankaya tanımayacağını, çek lehine ciro edilen şubenin de çeki 

ancak ve sadece ödeme amacı ile üzerine çek keşide edilen şubeye ibraz edebileceğini ve en fazla yine 

makbuz hükmünde sayılabilecek bir ciro yapabileceğini, üçüncü kişiler lehine yapılan bir cironun ise 

batıl olacağını belirtmektedir (Kendigelen, Çek, s. 174).  



 

156 

 

 

Senedin kendisine ibrazında borçlunun, ibraz edenin ciro zincirine göre  şeklen 

meşru hamil veya hamilin yetkili temsilcisi olup olmadığını incelemesi gerekir. 

Senedi ibraz edenin meşru hamil sıfatı, emre yazılı senetlerde düzgün ciro zinciri, 

nama yazılı senetlerde ise birbirini takip eden yazılı temlik beyanlarına göre 

belirlenir.  

Düzgün ciro zinciri ve meşru hamilin ne anlama geldiği konusunda TTK. m. 

598 hükmü esas alınacaktır. Buna göre; “Bir poliçeyi elinde bulunduran kimse, son 

ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan 

anlaşıldığı takdirde salâhiyetli hâmil sayılır. Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış 

hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro takip ederse son ciroyu imzalayan 

kimse, poliçeyi beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır”. Görüldüğü üzere, düzgün bir ciro 

zincirinde, senet kendisine ciro edilen kişinin bir sonraki ciroda ciro eden olması ve 

bunun hamile kadar birbirini takip edecek şekilde devam etmesi gerekir
612

. Ayrıca, 

senet keşideci (düzenleyen) tarafından düzenlenip lehtara teslim edileceğinden, ilk 

cironun lehtar tarafından yapılması gerekir. Nitekim, şeklen meşru hamilin 

belirlenmesi ve düzgün bir ciro zincirinin varlığı açısından ilk cironun lehtar 

tarafından yapılmış olması aranmaktadır
613

. Bununla birlikte, uygulamada ilk cironun 

lehtar tarafından yapılmadığı durumlar ile karşılaşılmaktadır. En sık karşılaşılan 

durum ise keşidecinin (düzenleyenin) senedi lehtara teslim etmeden ayrıca bir de ciro 

etmesidir. Ciro zincirindeki ilk imzanın keşideci veya lehtar dışında üçüncü bir 

kişiye ait olması da mümkündür. 

İlk cironun lehtara ait olmadığı durumlarda kural olarak düzgün bir ciro 

zincirinin varlığından söz edilemez. Bununla birlikte doktrinde ilk cironun lehtar 

tarafından yapılmamış olmasının ciro zincirini koparmayacağı, keşidecinin senedi 

teslim etmeden önce ayrıca bir de senedin arkasına imza atmasının, poliçe ve çekteki 

havale beyanını, bonoda ödeme vaadini tekrar etmekten başka bir anlam 

taşımayacağı ve keşidecinin senet arkasındaki imzasının yazılmamış sayılması 

                                                 
612

 Kaya (Ülgen/Helvacı/Kendigelen), a.g.e., s. 143; Alihan Aydın, “Kambiyo Senetlerinde Düzgün 

Ciro Zinciri Bakımından İlk Ciro”, HPD, Aralık 2006, s. 196; Ömer Teoman, YaĢayan Ticaret 

Hukuku, Cilt I: Hukukî Mütalâalar, Kitap 11: 2003, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, s. 102; 

Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 166, N. 270.   
613

 Kaya (Ülgen/Helvacı/Kendigelen), a.g.e., s. 143.  
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gerektiği savunulmaktadır
614

. Diğer yandan, keşideci dışında bir üçüncü kişinin 

senedin arkasını imzalaması hâlinde bu imzanın hukuki niteliği konusunda ise görüş 

birliği yoktur. Bir görüşe göre, keşideci dışında üçüncü bir kişiye ait senet arkasında 

ilk sırada yer alan imza, garanti amacına yönelik bir beyaz cirodur
615

. İkinci görüşe 

göre bu imzanın ciro olarak nitelendirilmesi, ciroya bağlanan hukuki sonuçlar 

nedeniyle mümkün değildir, bu imzanın keşideci lehine aval olarak nitelendirilmesi 

gerekir
616

. 

Yargıtay, bazı kararlarında ilk cironun lehtar tarafından yapılmaması hâlinde 

ciro zincirinin kopacağını ve lehtar dışında çekte hamil olanların, yetkili hamil 

sayılamayacağını belirtmiştir
617

. Buna karşılık, diğer bazı kararlarında ise Yargıtay, 

lehdarın ciro zincirinde olması kaydıyla ilk ciro onun tarafından yapılmamış olsa da 

lehdardan önceki ciroların geçersiz sayılmasını ve böylelikle ciro zincirine sıhhat 

kazandırılmasını kabul etmiştir. Nitekim, Yargıtay 12. HD.‟nin 02.12.2003 tarih ve 

19921/23381 sayılı kararında, “Her ne kadar ilk ciro lehdar tarafından yapılmamış 

ise de, sonraki cironun lehdar tarafından takip alacaklısına yapılmış olması 

karşısında, ilk cironun yok hükmünde sayılacağına…” denilmiştir
618

. Kanaatimizce 

de Yargıtay‟ın lehtardan önceki ciroları yok sayarak ciro zincirini ayakta tutmaya 

yönelik görüşü, kopuk bir ciro zincirinin yaratacağı hak kaybının engelleyecek en 

uygun çözümü yansıtmaktadır.  

 

                                                 
614

 Aydın, a.g.m., s. 198-199; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 166, N. 270; Öztan, Kıymetli Evrak, s. 585. 

Aksi yönde bkz: Teoman, YTH I-11; s. 102-104. Teoman‟a göre, ilk cironun lehtar tarafından 

yapılmamış olması, sadece şekil açısından dahi kambiyo senedinin tedavüle çıkarılmadığı konusunda 

kesin bir kanıt oluşturur, ayrıca sonraki cirolar arasında teselsülün bulunması, ciro zincirindeki mevcut 

kopukluğu ortadan kaldırmaz veya yeni bir ciro zincirinin ortaya çıkmasına neden olmaz. Sonuç 

olarak yazar, ilk cironun lehtar tarafından yapılmamış olması hâlinde ciro zincirinde bir kopukluğun 

meydana geleceğini ve kopuk bir ciro zincirinin herhangi bir şekilde düzelmesinin mümkün 

bulunmadığı kanaatindedir.  
615

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 585-586.  Doktrinde bu imzanın hukuki niteliğine ilişkin görüşler için 

bkz: Aydın, a.g.m., s. 196-197.  
616

 Bu tür bir imzanın ciro olarak nitelendirilmesinin mümkün bulunmadığına ve keşideci lehine aval 

hükmünde olduğuna  ilişkin bkz: Kendigelen, Çek, s. 169-170; Aydın, a.g.m., s. 198-202.  
617

 Yargıtay 12. HD.‟nin 29.04.1999 tarih ve 4940/5527 sayılı kararı (Eriş, a.g.e., s. 174).  Ayrıca bkz: 

Yargıtay 12. HD.‟nin 17.11.2001 tarih ve 16418/ 17643 sayılı kararı (YKD, Haziran 2001, C. 27, S. 6, 

s. 863); Yargıtay 19. HD.‟nin 06.10.2009 tarih ve 2008-12249/8942 sayılı kararı 

(Moroğlu/Kendigelen, a.g.e., s. 526-527).  
618

 Yargıtay 12. HD.‟nin 02.12.2003 tarih ve 19921/23381 sayılı kararı  (www.kazanci.com.tr, 

çevrimiçi, 05.05.2011). Ayrıca bkz: Kaya (Ülgen/Helvacı/Kendigelen), a.g.e., s. 143.  

http://www.kazanci.com.tr/
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2- Nama Yazılı Senedin Devri 

Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetlerdir, bu senetlerin nama yazılı 

hâle getirilebilmesi ancak senede bir menfi emre kaydı konulmak suretiyle 

mümkündür. 

Böylelikle nama yazılı hâle gelen bir kambiyo senedi, zilyetliğin devri ve 

alacağın temliki ile devredilir (TTK. m. 700/I-II, m. 559/I-II)
619

.  

BK. m. 163/I uyarınca alacağın temliki sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça 

geçersizdir. Temlikin geçerliliği için yazılı şeklin, işlemin esaslı unsurlarını 

kapsaması gerekmektedir
620

. Temlikin geçerli olabilmesi için devreden ve devralanın 

kimler olduğu, temlike konu olan alacak ve tarafların devre yönelik iradelerinin 

temlik beyanından anlaşılabilmesi gerekir
621

. Bununla birlikte, devredenin sadece 

imza atarak devralanın ismi sonradan yazılmak üzere bir temlik beyanında bulunması 

da (beyaza temlik) mümkündür
622

.  

Alacağın temlikinin şekli dışında devrin sonuçları açısından da BK. m. 162 ve 

devamı hükümleri uygulama alanı bulacaktır. BK. m. 167-169 uyarınca borçlu, 

devredene karşı temlik anına kadar haiz olduğu kişisel def‟ilerini devralana karşı da 

ileri sürebilecektir.  

Cironun aksine, temlik beyanının mutlaka senette veya senedin uzantısı alonjda 

yer alması zorunlu değildir. Temlik beyanı, senet dışında ayrı bir kağıt üzerine de 

yazılabilir (TTK. m. 559/II). 

Nama yazılı senedin, emre yazılı senetlerin devir şekli olan ciro ile 

devredilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, nama yazılı senedin ciro edilmesi 

hâlinde bu cironun alacağın temlikine tahvil edilip edilemeyeceğinin 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

                                                 
619

 BK. m. 162 ve devamında düzenlenen alacağın temlikine ilişkin bütün hükümlerin nama yazılı 

senedin devrinde uygulanması mümkün değildir. TTK. m. 567 karşısında BK. m. 165‟in uygulama 

alanı bulamayacağına ilişkin bkz. Helvacı (Ülgen/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 43. 
620

 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 928. 
621

 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 928. 
622

 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 928; Kendigelen, Çek, s. 158.  Ayrıca, senet dışında ayrı bir belgede yer 

alan temlik beyanı bakımından imzanın TTK. m. 688‟de öngörülen el yazısı ile imza edilme kuralının 

geçerli olmadığına ilişkin bkz. Kendigelen, Çek, s. 157, dpn. 32. 
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Doktrinde cironun alacağın temlikine tahvili  Kendigelen ve Kaneti tarafından 

incelenmiştir
623

. Yazarlarca da belirtildiği üzere, tahvilin söz konusu olabilmesi için 

aranan “tarafların, yaptıkları işlemin geçersizliğini bilselerdi bu ikinci işlemi 

yapacakları” şartı, cironun alacağın temlikine tahvilinde mevcuttur
624

. Gerçekte de, 

taraf iradelerinin, işlemin hükümsüzlüğü yerine cironun alacağın temlikine tahvili 

yönünde olacağını söylemek mümkündür. Ayrıca cironun aksine alacağın temlikinin 

teminat fonsiyonu bulunmamaktadır. Bu nedenle, alacağı temlik eden kişi, ciro eden 

kişiye oranla daha az sorumluluk altına girmektedir
625

.  

Öte yandan, cironun alacağın temlikine tahvili için cironun, alacağın temlikinin 

şekli unsurlarını içermesi gerekmektedir. Şekli olarak alacağın temlikinin unsurlarını 

içermeyen bir cironun alacağın temlikine tahvili mümkün değildir
626

. 

II- ÖZEL KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN ġEKĠL HÜKÜMLERĠ 

A- VUK.’DA ÖNGÖRÜLEN ġEKĠL HÜKMÜ 

VUK.‟ya 28.01.1991 tarih ve 3762 sayılı Kanun ile
627

 eklenen mükerrer m. 241 

uyarınca; 

                                                 
623

 Belirtelim ki Kendigelen, konuyu nama yazılı senedin ciro ile devredilmesi, Kaneti ise şekil şartları 

eksikliği nedeniyle adi bir borç ikrarı sayılan bir bononun cirosu, diğer bir ifade ile adi borç ikrarının 

içerdiği alacak hakkının ciro ile devri açısından incelemiştir. Ancak, farklı noktalardan hareket 

etmekle birlikte her iki yazar da sonuç olarak cironun alacağın temlikine tahvilinin mümkün olup 

olmadığını tartışmışlardır. Yazarların ayrıldığı bir diğer nokta ise cironun alacağın temlikine tahvilinin 

mümkün olup olmadığı sorusuna verdikleri cevaptır.  Kendigelen, konu ile ilgili kesin bir tavır 

alınmaması ve her somut olaydaki şartlar incelenerek bir sonuca varılması gerektiği görüşünde iken 

Kaneti, tereddütsüz bir biçimde cironun alacağın temlikine tahvilinin mümkün olduğunu kabul 

etmektedir. 
624

 Kendigelen, Çek, s. 159; Kaneti, a.g.e., s. 230. 
625

 Kendigelen, Çek, s. 160; Kaneti, a.g.e., s. 230. Kendigelen ciro ile alacağın temlikini def‟iler 

açısından da karşılaştırmış ve senedi alacağın temliki ile devralan kişinin hukuki konumunun senedi 

ciro ile devralan kişiye oranla daha elverişli olmadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca yazar, ibraz 

müddetinin dolmasından veye ödememe durumunun tespitinden sonra yapılan cironun alacağın 

temliki hükmünde olduğunu öngören TTK. m. 705/I‟den hareketle kanun koyucunun bu konuda 

şekilci bir yaklaşım benimsemediğini ve benzer bir yorumun nama yazılı senedin cirosu bakımından 

da yapılabileceğini ifade etmektedir. 
626

 Kendigelen, Çek, s. 159, 161. Kaneti‟ye göre, ciroda senedi devralan kişinin adı, “ciro ettim” 

ibaresi ve borçlunun imzasının bulunması hâlinde alacağın temlikinin bütün unsurlarının mevcuttur ve 

“temlik” ibaresi yerine “ciro” kelimesinin kullanılması da tahvile engel değildir. Öte yandan, salt 

imzadan ibaret bir beyaz ciro da yazara göre beyaza temlike tahvil edilebilir (Kaneti, a.g.e., s. 230). 
627

 RG 07.09.1991/20984. 
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“Mükelleflerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler nedeniyle ortaya çıkan 

alacak ve borçları için bono veya poliçe düzenlemeleri hâlinde, bu poliçe veya 

bonoların Türk Ticaret Kanunu uyarınca bulunması gereken bilgilerin yanısıra 

aşağıdaki hususları da ihtiva etmesi zorunludur. 

    1. Müteselsil seri ve sıra numarası. 

    2. Alacaklı ve borçlunun adı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap 

numarası. 

    Bono, poliçe, çek, senet, tahvil, hisse senedi, finansman bonosu, kar ortaklığı 

belgesi ve benzeri kıymetli evrakın vergi belge düzenini sağlamak açısından ihtiva 

edeceği bilgileri belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir”. 

Bu hükme göre, mükelleflerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler nedeniyle 

ortaya çıkan alacak ve borçları için düzenleyecekleri poliçe ve bonolarda, poliçe için 

TTK. m. 583‟de ve bono için TTK. m. 688‟de öngörülen unsurlar dışında; 1) 

müteselsil seri ve sıra numarası, 2) Alacaklı ve borçlunun adı, adresi, bağlı olduğu 

vergi dairesi ve hesap numarası bulunacaktır.  

Ayrıca, aynı maddenin 2. fıkrasında, kambiyo senetleri ve diğer bazı kıymetli 

evrak türleri, “ve benzeri” ifadesi ile tüketici olmayan şekilde sayılmış ve bu  

kıymetli evrak türlerinin içereceği unsurları belirleme konusunda Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Burada açıklığa kavuşturulması gereken husus, mükelleflerin keşide ettikleri 

poliçe ve düzenledikleri bonolarda VUK. m. 241‟de öngörülen unsurların 

bulunmamasının yaptırımının ne olacağıdır, bir diğer ifadeyle, TTK. m. 583 ve TTK. 

m. 688‟deki unsurları içeren ancak VUK. mükerrer m. 241‟de düzenlenen unsurları 

taşımayan bir poliçe veya bononun hükümsüz sayılıp sayılmayacağıdır.  

Bu noktada, kambiyo senetlerine hakim olan sıkı şekilcilik dikkate alınarak 

Kanunda (sadece TTK. ile sınırlı olmamak üzere) kambiyo senetleri açısından 

öngörülen şekil şartlarına uymamanın yaptırımının senedin geçersizliği olduğu ileri 
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sürülebilir. Gerçekten de, kambiyo senetlerinde sıkı şekilcilik esası ile amaçlanan, bu 

senetlerin tedavül güvenliğini sağlamaktır. Dolayısıyla, Kanunda öngörülen unsurları 

taşımayan bir kambiyo senedi hükümsüzdür. Yorum kuralları ile şekil unsurları 

eksikliklerinin giderilmesi ise kural olarak mümkün değildir. 

Bununla birlikte, Moroğlu‟nun belirttiği üzere, TTK. m. 583 ve TTK. m. 

688‟de poliçe ve bono açısından öngörülen şekil unsurları, bu senetlerin tedavül 

güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır
628

. Bu nedenle, TTK.‟da belirtilen unsurları 

taşımayan senetler açısından geçersizlik yaptırımı öngörülmüştür. Ancak, VUK. m. 

241‟de öngörülen unsurların amacının ise daha çok vergi düzenini sağlamaya yönelik 

olduğu açıktır. Dolayısıyla, VUK. m. 241‟deki unsurları taşımayan bir poliçe ve 

bononun hükümsüz olduğu sonucuna varmak mümkün değildir
629

. VUK. m. 241‟e 

aykırılık senedin geçersizliğine neden olmaz, ancak bu durumda VUK.‟da öngörülen 

yaptırımlar uygulanacaktır
630

. 

Ayrıca, VUK. mükerrer m. 241 ile getirilen şekil unsurları sadece vergi 

yükümlüsü olan kişiler için öngörülmüştür. Bilindiği üzere, poliçe ve bono sadece 

vergi mükellefleri tarafından düzenlenmemektedir. Vergi mükellefi olsun veya 

olmasın herkes poliçe ve bono düzenleyebileceğinden, anılan hükmün vergi 

mükellefi olmayanlara uygulanması düşünülemez
631

.  

Son olarak, VUK. m. 214/II‟de tüketici olmayacak şekilde sayılan kıymetli 

evrak türlerine ilişkin şekil unsurlarını belirleme yetkisinin Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı‟na bırakılmasının hukuk güvenliğini zedelediğini belirtmek gerekir
632

.  

 

 

                                                 
628

 Erdoğan Moroğlu, “Bono ve Poliçelerde Yeni Şekil Koşullarının Hukukî Anlamı”, Makaleler I,  

3. Tıpkı Bası, İstanbul 2006, Arıkan Yayıncılık, s. 182. Aynı yönde bkz: Teoman, YTH I-6, s. 79.  
629

 Moroğlu, Yeni ġekil KoĢulları, s. 182; Kendigelen, Çek s. 106.; Teoman, YTH I-6, s. 79. 
630

 Moroğlu, Yeni ġekil KoĢulları, s. 182; Kendigelen, Çek, s. 106.; Teoman, YTH I-6, s. 79; Sabih 

Arkan, “3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 

Kanun‟da Yapılan Değişiklikler”, Batider, Haziran 2003, C. XXII, S. 1, s. 9; Poroy/Tekinalp, a.g.e., 

s. 120, dpn. 1. 
631

 Moroğlu, Yeni ġekil KoĢulları, s. 183; Teoman, YTH I-6, s. 79. 
632

 Moroğlu, Yeni ġekil KoĢulları, s. 183.  
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B- TKHK.’DA ÖNGÖRÜLEN ġEKĠL HÜKMÜ 

4077 sayılı TKHK.‟ya 4822 sayılı Kanun ile
633

 eklenen 6/A maddesinin 

üçüncü fıkrasında
634

, tüketicilerin taraf olduğu taksitle satım sözleşmelerinde, 

sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senedin, 

her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olması 

gerektiği, aksi hâlde kambiyo senedinin geçersiz olacağı düzenlenmiştir
635

.  

Kanun koyucu, her bir taksit için ayrı ayrı olacak şekilde kıymetli evrak 

düzenlenmesini öngörerek taksitlerden birinin ödenmemesi hâlinde, tüketicinin tüm 

satış bedeli üzerinden takibe maruz kalmasının önüne geçmeyi amaçlamıştır. Diğer 

yandan, düzenlenecek kıymetli evrakın nama yazılı olması da def‟iler açısından 

alacağın temliki hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak ve tüketici, BK. m. 167 

uyarınca temel ilişkiden doğan şahsi def‟ilerini senedi devralan kişiye karşı, iyi 

niyetli olup olmadığına bakılmaksızın ileri sürebilme imkanına sahip olacaktır
636

. 

Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı olduklarından, tüketicilerin taraf 

olduğu taksitle satım sözleşmeleri için düzenlenecek senedin bir menfi emre kaydı ile 

nama yazılı hâle getirilmesi gerekmektedir.  

 Her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve nama yazılı olarak 

düzenlenmeyen senedin ise geçersiz olacağı hükme bağlanmıştır. Geçersizliğin 

anlamı, def‟iler açısından görünümü konusunda doktrinde farklı görüşler ileri 

sürülmüştür. 

Senedin geçersizliğine ilişkin birinci görüşe göre, buradaki geçersizlik, senet 

metninden anlaşılabilen bir def‟i olmamakla birlikte, kanun gereği ileri sürülebilecek 

                                                 
633

 RG 14.03.2003/25048. 
634

 TKHK.‟nın 6/A maddesinin birinci fıkrasında, taksitle satış; “satım bedelinin en az iki taksitle 

ödendiği ve malın veya hizmetin sözleşmenin düzenlendiği anda teslim ve ifa edildiği satım türü” 

olarak tanımlanmış; aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde 

yapılması öngörülerek, sözleşmede bulunması gereken asgari koşullar sayılmıştır. 
635

 TKHK. m. 6/A/III hükmünde, sözleşmeden ayrı olarak düzenlenecek “kıymetli evrak”ın her bir 

taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenmesi 

öngörülmüşken, aynı fıkranın ikinci cümlesinde “kambiyo senedi”nin hükümsüzlüğünden söz 

edilmesi doktrinde eleştirilmektedir (Kendigelen, Çek, s. 125, dpn. 304; Sevilay Uzunallı Eroğlu, 

“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‟un Kıymetli Evrak Hukukuna Etkileri”, DEÜHFD, 2004, 

C. 6, S. 1, s. 123-124, dpn. 34).  Bu bakımdan, Uzunallı Eroğlu, maddede öngörülen hükümsüzlüğün 

sadece kambiyo senetleri açısından değil, tüm kıymetli evrak açısından uygulanması gerektiğini 

belirtmektedir.  
636

 Kendigelen, a.g.e., s. 125; Eroğlu-Uzunallı, a.g.m., s. 125-126.  
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bir geçersizlik hâlidir; geçersizlik, bir mutlak def‟i olarak herkese karşı ileri 

sürülebilmelidir
637

. 

İkinci görüşe göre ise, TKHK. m. 6/A/III‟e aykırılık, senedin kambiyo senedi 

vasfını kaybetmesine neden olmaz, ancak temel ilişkinin tarafları arasında kişisel 

def‟i olarak ileri sürülebilir
638

. 

Kendigelen tarafından savunulan üçüncü görüşe göre ise, kambiyo senedinin 

tedavül güvenliğinin sağlanması için buradaki geçersizliğin dar yorumlanması 

gerekir. Ancak, kanun koyucunun tüketicinin korunmasına yönelik amacı dikkate 

alınarak, tüketiciye, senet emre veya hamiline düzenlenmiş olsa bile, kişisel 

def‟ilerini temel ilişkinin tarafı olan satıcı dışında üçüncü kişilere, senedi 

devralanlara da ileri sürme imkanının tanınması gerekir. Nitekim, TKHK. m. 

6/A/III‟te senedin nama yazılı olması öngörülerek, tüketiciye kişisel def‟ilerini 

üçüncü kişilere ileri sürme imkanı tanımak amaçlanmıştır. Sonuç olarak senet, 

hükme aykırı biçimde emre veya hamiline düzenlenmiş olsa bile, tüketiciye kişisel 

def‟ilerini üçüncü kişilere karşı ileri sürebilme imkanının tanınması, anılan hükmün 

amacına da uygun olacaktır
639

. 

C- ÇEK K.’DA ÖNGÖRÜLEN ġEKĠL HÜKÜMLERĠ 

1- 19.03.1985 Tarihli 3167 Sayılı ÇekK. ile Getirilen Düzenleme 

19.03.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3167 sayılı ÇekK. m. 3 uyarınca; 

“ Bankalar çek karnelerinin her yaprağına çekle işleyen hesabın bulunduğu 

şubenin adını ve keşidecinin hesap numarasını yazmaya mecburdurlar. 

                                                 
637

 Aydın Zevkliler/Murat Aydoğdu, Tüketicinin Korunması Hukuku - Açıklamalı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun, Tümüyle Yenilenmiş 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004, s. 

180. 
638

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 106. Yazar, görüşünü Yargıtay HGK‟nın 12-357/303 

sayılı kararı ile pekiştirmektedir. Bu kararda, vergi kimlik numarasının TTK. m. 692‟de öngörülen 

unsurlara ek bir zorunlu unsur olup olmadığı tartışılmış ve sonuç olarak vergi kimlik numarasının 

sadece ÇekK. çerçevesinde çekin geçerlilik koşulu olduğuna, vergi kimlik numarası bulunmayan bir 

çekin geçersizliğinin ise sadece muhatap ile hesap sahibi arasındaki ilişkide sonuç doğuracağına karar 

verilmiştir. Eroğlu Uzunallı ise, emre yazılı bir senede güvenerek iyiniyetle kambiyo senedini iktisap 

eden kişinin korunmasında satıcı karşısında zayıf konumda olan tüketicinin korunması kadar kamu 

yararının söz konusu olduğunu, bu bakımdan TKHK. m. 6/A/III hükmüne aykırı şekilde emre yazılı 

olarak düzenlenen senedi iktisap eden iyiniyetli hamilin korunması gerektiğini belirtmektedir (Eroğlu 

Uzunallı, a.g.m., s. 134-135). 
639

 Kendigelen, Çek, s. 126. 
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Çek karneleri bankalar tarafından basılır ve bastırılır. 

Çek karnelerinin şekline dair esaslar Türkiye Bankalar Birliğinin görüşü 

alınarak T.C. Merkez Bankası‟nca tespit edilir. 

Bankalar çek karnesi verdikleri müşterilerinin açık kimlik ve adresleri ile vergi 

kimlik numaralarını T.C. Merkez Bankası‟na bildirmek ve bunlara ilişkin belgeleri 

hesapların kapatılmalarını izleyen beşinci yılın sonuna kadar saklamak 

zorundadırlar”.  

Görüldüğü üzere, 3167 sayılı ÇekK.
640

 m. 3/I‟de bankaların çek karnelerinin 

her yaprağına çekle işleyen hesabın bulunduğu şubenin adı ile keşidecinin hesap 

numarasını yazması öngörülmüştür. Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında ise, çek 

karnelerinin bankalar tarafından basılacağı veya bastırılacağı, çek karnelerinin baskı 

şekline dair esasların da Türkiye Bankalar Birliği‟nin görüşü alınarak T.C. Merkez 

Bankasınca tespit edileceği düzenlenmiştir.  

Kanunun yürürlüğe girmesi ile çekle işleyen hesabın bulunduğu şubenin adı ile 

keşidecinin hesap numarasının çekin zorunlu bir unsuru hâline gelip gelmediği, diğer 

bir ifade ile TTK. m. 692 ve TTK. m. 693‟te sayılan unsurlar dışında bu iki unsurun 

da çekin zorunlu unsurlarından sayılıp sayılmaması konusunda doktrinde farklı 

görüşler ortaya çıkmıştı. TTK. m. 692‟de sayılan unsurları taşıyan ancak çekle 

işleyen hesabın bulunduğu şube adı ile keşidecinin hesap numarasını içermeyen veya 

bankalarca bastırılmayan çeklerin geçerli olmadığı görüşü
641

 dışında, bu iki unsurun 

zorunlu unsurlar değil, tamamlayıcı unsurlar niteliğinde olduğu, anılan unsurların 

çekle ödemelerin kolaylaştırılması nedeniyle öngörüldüğü, bu nedenle çekle işleyen 

hesabın bulunduğu şubenin adı ile keşidecinin hesap numarasını içermeyen çeklerin 

de hem TTK., hem de 3167 sayılı ÇekK. bakımından geçerli olduğu ve karşılıksız 

çek keşide etmek suçuna konu olabileceği, ÇekK. m. 15 uyarınca  bu durumda 

                                                 
640

 RG 03.04.1985/18714. 
641

 Bu görüş hakkında bkz: Şafak Narbay, “3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 

Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun‟da Değişiklik Yapan 4814 Sayılı Kanunun „Çekte Şekil 

Şartları‟ ve „Muhatabın Ödeme Yükümlülüğü‟ Konuları Açısından İncelenmesi”, AÜEHD, Haziran 

2003, C. VII, S. 1-2, s. 476-478 ve orada anılan yazarlar. 
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bankanın ağır para ile cezalandırılacağı şeklinde bir görüş de mevcuttu
642

.  Bununla 

birlikte, cezai sorumluluk açısından, özellikle ÇekK.‟daki karşılıksız çek keşide 

etmek suçuna ilişkin cezai yaptırımların uygulanabilmesi için çekin TTK. m. 692 

dışında ayrıca ÇekK. m. 3/I‟de öngörülen unsurları da içermesi gerektiği de 

savunulmuştu
643

. 

2- 08.03.2003 Tarihli 4814 Sayılı Kanun ile Getirilen Düzenleme 

3167 sayılı ÇekK. m. 3, 4814 sayılı Kanun
644

 m. 2 ile değiştirilmiştir. ÇekK. m. 

3‟ün değişiklikten sonraki hâli ise şu şekildedir: 

“Çek defterleri bankalarca bastırılır. 

Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, Türkiye Bankalar Birliğinin 

görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca Resmî Gazetede   

yayımlanacak bir tebliğle düzenlenir. Çek defterlerinin her yaprağına, çek hesabının 

bulunduğu şubenin adı, hesap numarası ve hesap sahibinin vergi kimlik numarası 

yazılır; ancak, hesap sahibinin vergi kimlik numarası hariç olmak üzere bunların 

yazılmamış olması veya bankalarca baskı şekline ilişkin esaslara aykırı davranılması 

çekin geçerliliğini etkilemez. 

29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 692 inci maddesinde 

belirtilen unsurları taşımayan senetler bu Kanun kapsamında kabul edilmez; ancak 

aynı Kanunun 693 üncü maddesi hükmü saklıdır. 

Bankalar, çek hesabı açtıranların açık kimlik ve adreslerini saptamak için 

fotoğraflı nüfus cüzdanı örnekleri ile yerleşim yeri belgelerini, tacir olanların ayrıca 

ticaret sicil kayıtlarını almak, bunların açık kimliklerini, adreslerini, vergi kimlik 

numaralarını ve çek hesabının kapatılma hâllerini onbeş gün içinde Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirmek ve bunlara ilişkin belgeleri hesapların 

                                                 
642

 O dönemde doktrinde, anılan unsurları taşımayan çekin geçerliliği konusunda lehe ve aleyhe  

görüşler hakkında toplu bir değerlendirme ve çekin geçerliliği konusundaki gerekçeler için bkz: Göle, 

Çekin Unsurları, s. 237-243; Kendigelen, Çek, s. 119-120. Bu unsurları taşımayan çeklerin de 

geçerli olduğu yönünde bkz: Sıtkı Eroğlu, “3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 

Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile İlgili Olarak T.C. Merkez Bankası Açısından 

Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Tespit ve Öneriler”, Batider, Aralık 1989, C. XV, S. 2, s. 14. 
643

 Öztan, Kıymetli Evrak, s. 1068; Hamdi Yaver Aktan, “Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunda 

Çekte Bulunması Gereken Zorunlu Koşullar”, MBD, Ocak 1991, Y. 10, S. 36, s. 27. 
644

 RG 08.03.2003/25042. 
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kapatılmalarını izleyen beşinci yılın sonuna kadar saklamak zorundadırlar. Çekin 

karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması hâlinde hamilin talebi üzerine 

keşidecinin bankaca bilinen adresleri kendisine verilir”.  

Görüldüğü üzere, yeni düzenleme ile, çekle işleyen hesabın bulunduğu şubenin 

adı ve hesap numarasının çeke yazılmamış olmasının çekin geçerliliğini 

etkilemeyeceği açıkça hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, çekin hem TTK. hem de 

ÇekK. kapsamında geçerli sayılması için,  TTK. m. 693 saklı kalmak kaydıyla TTK. 

m. 692‟deki unsurları içermesi yeterlidir. Dolayısıyla, artık şube adı ile hesap 

numarasını çekin zorunlu unsurları arasında saymak mümkün değildir. 

Yapılan değişiklik ile şube adı ve hesap numarası açısından doktrindeki 

tartışma sona erdirilmiştir. Buna karşılık, anılan iki unsura, hesap sahibinin vergi 

kimlik numarasının eklenmesi ve “ancak, hesap sahibinin vergi kimlik numarası 

hariç olmak üzere bunların yazılmamış olması”nın çekin geçerliliğini 

etkilemeyeceğinin öngörülmesi, bu kez de vergi kimlik numarasına ilişkin yeni bir 

tartışma başlatmıştır. Şöyle ki, kanun koyucu, ikili bir ayırım yaparak, üç unsurdan 

şube adı ile hesap numarasının yazılmamış sayılmasının çekin geçerliliğini 

etkilemeyeceğini açıkça vurgulamış; buna karşılık, vergi kimlik numarasını bu 

düzenlemeden hariç tutmuştur
645

.  Dolayısıyla, diğer iki unsurdan farklı olarak vergi 

kimlik numarasının çekin zorunlu unsurlarından olduğunu ve vergi kimlik 

numarasının bulunmamasının yaptırımının geçersizlik olduğunu söylemek 

mümkündür
646

. 

                                                 
645

 Düzenlemenin eleştirisi ve çözüm önerisi hakkında bkz: Narbay, ġekil ġartları, s. 486-487. Madde 

gerekçesi ise şu şekildedir: “3167 sayılı Kanunun yürürlükteki 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

bankaların, çek karnelerinin her yaprağına, çekle işleyen hesabın bulunduğu şubelerinin adını ve 

keşidecinin hesap numarasını yazmak zorunda oldukları hükmü yer almaktadır. 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanununun 692 inci maddesinde çekin asli unsurları, 693 üncü maddesinde ise istisnaî 

durumlar gösterilmektedir. 3167 sayılı Kanunun yürürlükteki 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilen unsurların mevcut olmaması hâlinde, çek niteliğinin devam edip etmediği uygulamada 

tereddütlere neden olmaktadır. Yapılan değişiklikle, bu tereddütleri gidermek bakımından, çek 

hesabının bulunduğu şubenin adının, hesap numarasının ve hesap sahibinin vergi kimlik numarasının 

çek defterinin her yaprağına yazılması hükme bağlanmakta, ancak, hesap sahibinin vergi kimlik 

numarası hariç olmak üzere bunların yazılmamış veya bankalarca baskı esaslarına uyulmamış 

olmasının çekin geçerliliğini etkilemeyeceği öngörülmektedir”.  
646

 Bununla birlikte, 3167 sayılı ÇekK.‟nın değiştirilmesine ilişkin ilk Tasarıda çek defterlerinin her 

yaprağına, çek hesabının bulunduğu şubenin adının, hesap numarasının ve hesap sahibinin vergi 

kimlik numarasının yazılması öngörülmüş; ancak, bunların yazılmamış olmasının çekin geçerliliğini 

etkilemeyeceği hükme bağlanmıştı. Tasarıdaki bu hüküm Adalet Komisyonu tarafından da kabul 
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Bununla birlikte, Yargıtay HGK, 08.06.2005 tarih ve 12-357/363 sayılı 

kararında, vergi kimlik numarasının çekin geçerlilik unsuru sayılmasının nedeninin 

kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması olduğu, muhatap bankanın kendisine ait 

bir yükümlülüğü yerine getirmemeye dayanarak TTK.‟nın 692. maddesinde sayılan 

unsurları içeren bir çeki salt vergi kimlik numarası bulunmaması nedeniyle 

ödememesinin 3167 sayılı ÇekK.‟nın amacına ve genel yapısına aykırı olacağı, 

meşru hamilin kendisi dışında bir alana ilişkin eksiklikten dolayı çek bedelinden 

mahrum kalmasının çek hamillerini korumayı amaçlayan Kanunun amacını tamamen 

ortadan kaldıracağı gerekçeleri ile, vergi kimlik numarasının çekin zorunlu 

unsurlarından olmadığına hükmetmiştir
647

.  

Anılan HGK kararı, doktrinde iki farklı görüşün ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Çek hamillerinin korunması açısından vergi kimlik numarası eksikliğinin 

çekin geçerliliğini etkilemeyeceğine ilişkin bu karar, bazı yazarlarca isabetli 

bulunmuştur
648

. Buna karşılık, aynı karar, vergi kimlik numarasının çekin zorunlu 

unsurlarından olduğuna işaret eden ÇekK. m. 3/II‟nin lafzına aykırı olduğu ve diğer 

bazı gerekçeler ile Kendigelen ve karara muhâlefet şerhi veren Yargıtay üyeleri 

tarafından eleştirilmiştir
649

.  

 

 

                                                                                                                                          
edilmiştir (1/970 E. 32 K.) Ancak, gerek ilk Tasarıda gerekse ikinci Tasarıda yer alan bu hüküm, 

yukarıda yer verdiğimiz şekli ile kanunlaşmamıştır. Vergi kimlik numarasının 4814 sayılı Kanun ile 

geçerlilik şartı hâline getirilmesinin eleştirisi hakkında bkz: Moroğlu, DeğiĢiklikler, s. 118. 
647

 Yargıtay HGK‟nın 08.06.2005 tarih ve 12-357/363 sayılı kararı (LMHD, Eylül 2005, s. 2497-

2511). Aynı yöndeki kararlar için bkz: Tekin Memiş, “Vergi Kimlik Numarasının Çekin Geçerliliğine 

Etkisi”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler-TartıĢmalar, XXI, 9-10 

Aralık 2005, s. 168, dpn. 9, s. 169, dpn. 10‟da yer verilen Yargıtay 12. HD.‟nin kararları. Ayrıca bkz: 

Kendigelen, Çek, s. 110, dpn. 257. 
648

 Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), a.g.e., s. 106; Memiş, a.g.m., s. 174-176.  Belirtelim ki, Memiş, 

anılan kararı eleştirmekle birlikte, salt vergi kimlik numarası bulunmadığı gerekçesi ile muhatap 

banka tarafından çekin geçersizliğinin ileri sürülmesinin hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceğini 

kabul ederek bu kararı isabetli bulmaktadır. Kararın verilmesinden önce konu Helvacı tarafından 

değerlendirilmiştir. Yazar, incelemesinde vergi kimlik numarasının çekin zorunlu bir unsuru olmadığı, 

vergi kimlik numarası içermeyen çeklerin de geçerli sayılacağı sonucuna varmıştır (Mehmet Helvacı, 

“Breve Comparaison sur la Forme du Cheque et le Résultant pour la Turquie”, Annales de la Faculté 

de Droit d’Istanbul, 2004, V. 36, N. 53, p. 422). Ayrıca bkz: Helvacı, Değerlendirme, s. 244. 
649

 Yargıtay 9. HD.‟den Mustafa Kılıçoğlu ile 15. HD.‟den Musa Tekin‟in karşı oyları için bkz: 

LMHD, Eylül 2005, s. 2510-2511.  Kararın eleştirisi ve özellikle yorum teknikleri açısından bkz: 

Kendigelen, Çek, s. 111-114.   
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3- 20.12.2009 Tarihli 5941 sayılı ÇekK.
 
 ile Getirilen Düzenleme 

3167 sayılı ÇekK., 20.12.2009 tarihli 5941 sayılı ÇekK.
650

 ile yürürlükten 

kaldırılmıştır. Yukarıda değerlendirdiğimiz unsurlara ilişkin yeni düzenleme, ÇekK. 

m. 2/7-9 arasında yer almaktadır. Buna göre; 

“(7) Çek defterinin her bir yaprağına; 

a) Çek hesabının numarası, 

b) Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, 

c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı, 

ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası, 

yazılır.  

(8) Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı, düzenlenen çek 

üzerine açıkça yazılır. 

(9) Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin bu 

maddede yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez”.  

Görüldüğü üzere, yeni düzenleme ile 4814 sayılı Kanundaki üç unsura, çek 

hesabı sahibi gerçek kişinin ad ve soyadı, tüzel kişinin adı unsuru da eklenmiştir. Bir 

diğer değişiklik ise, hesap numarası, şube adı dışında vergi kimlik numarasının 

yazılmamış sayılmasının çekin geçerliliğini etkilemeyeceğine ilişkin ÇekK. m. 2/9 

hükmüdür. Böylelikle, çek yaprağında hesap numarası ve şube adı (ve artık çek 

hesabı sahibi gerçek kişinin ad ve soyadı, tüzel kişinin adı) gibi vergi kimlik 

numarasının yazılmamış olması da TTK. m.693 hükmü saklı kalmak kaydıyla, TTK. 

m. 692‟deki unsurları içeren çekin geçerliliğine etki etmeyecektir
651

.  

Bununla birlikte, ÇekK. geçici m. 1/3 uyarınca bankaların müşterilerine 

verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak 3167 sayılı ÇekK. uygulanmaya devam 

olunacağından, bu çeklerle ilgili olarak vergi kimlik numarası eksikliğinin çekin 

geçerliliğine etkisi hususunun tartışılabileceğini belirtelim. Ancak, yukarıda da yer 

verdiğimiz üzere, 3167 sayılı ÇekK.‟nın yürürlükte bulunduğu tarihte Yargıtay 

                                                 
650

 RG 20.12.2009/27468. 
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 Helvacı, yeni düzenlemeyle bu sefer de müeyyidesiz bir hüküm ortaya konulmasını eleştirmektedir 

(Helvacı, Değerlendirme, s. 244). 
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HGK‟nın vergi kimlik numarasını çekin zorunlu unsurlarından saymayan ve vergi 

kimlik numarası bulunmayan çekleri de geçerli sayan uygulaması yeknesak hâle 

gelmişti. Bu nedenle, eski çek yaprakları açısından, Yargıtay‟ın o dönemdeki 

uygulaması, yeni ÇekK. m. 2/7-9 hükmü ile paralellik göstermektedir. Nitekim, yeni 

düzenlemenin doktrindeki eleştiriler ve Yargıtay uygulaması ile şekillendiği açıktır. 

Ayrıca, ÇekK. geçici madde 1/1 ve 2 uyarınca bankaların, Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankasınca ÇekK.‟nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, 2. 

maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak yeni çek 

defterleri bastırmaları ve 1/7/2010 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini 

vermeleri ve ellerindeki eski çek defterlerini imha etmeleri gerekmektedir. 

Dolayısıyla, maddedeki tarihler dikkate alındığında günümüzde eski çek defterlerinin 

varlığı olasılığının çok az olduğu görülecektir. Bununla birlikte, eski çek 

defterlerinin hâlen kullanılmasının mümkün olduğunu ve bu defterlere ilişkin 3167 

sayılı ÇekK.‟nın uygulanmaya devam olunacağını hatırlatalım. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, 5941 sayılı ÇekK. m. 2/7 ile çek defterlerinin her 

bir yaprağında bulunması gereken unsurlar arasına hesap sahibi gerçek kişinin ad ve 

soyadı, tüzel kişinin unvanı da eklenmiştir. Bu unsurun eksikliği de, diğer unsurlarda 

olduğu gibi, TTK. m. 692‟deki unsurları taşıyan bir çekin geçerliliğini 

etkilemeyecektir
652

. 

ÇekK.‟nın çekin unsurlarına ilişkin getirdiği bir diğer yeni düzenleme, tüzel 

kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadının düzenlenen çekin üzerine açıkça 

yazılmasını öngören ÇekK. m. 2/8‟dir. Madde gerekçesinde bir tüzel kişi adına çek 

düzenleyen gerçek kişinin kimliğinin çoğu zaman çek yaprağı üzerindeki bilgilerden 

anlaşılamadığı ve bu nedenle bazen, ilgili tüzel kişinin, adına düzenlenen çek 

yaprağına sahip çıkmadığı ve çekin karşılıksız çıkması hâlinde yaptırım 

                                                 
652

 Hesap sahibi gerçek kişinin ad ve soyadı ile tüzel kişinin adı ve diğer unsurlara ilişkin madde 

gerekçesi şu şekildedir: “Yedinci fıkrada, çek defterinin her bir yaprağında yer alacak hususlar 

gösterilmiştir. Ancak, bu hükümle Türk Ticaret Kanununun çekin şekil şartlarında yani kurucu 

unsurlarında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Bu hususlar, çekin şekil şartlarına ilave olarak 

çek yaprağı üzerinde bulunmalıdırlar. Buna göre, çek defterinin her bir yaprağına, çek hesabının 

numarası, çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve 

soyadı, tüzel kişinin tam adı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası 

yazılmalıdır. Burada özellikle, çek hesabı sahibi tüzel kişinin tam adının çek yaprağı üzerine yazılı 

olmasına dikkat edilmelidir. Çek hesabı sahibinin tacir olması şart olmadığı için, tüzel kişi ile 

bağlantılı olarak „unvan‟ ibaresi kullanılmamıştır”.  
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uygulanmasına engel teşkil edebilecek bu durumun önlenmesi için bu hükmün 

düzenlendiği belirtilmiştir. ÇekK. m. 2/8 de bir düzen hükmü niteliğinde olup, 

hükme aykırılık ÇekK. m. 2/9 uyarınca çekin geçerliliğini etkilemeyecektir. 
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SONUÇ 

Çalışmamızda tespit ettiğimiz önemli hususları ve ulaştığımız sonuçları şu 

şekilde özetleyebiliriz: 

I. Kambiyo senetleri, TTK.‟nın kıymetli evraka ayırdığı üçüncü kitabının 

dördüncü faslında düzenlenmiştir. Bunlar poliçe, bono ve çektir. Kambiyo senetleri, 

kıymetli evrakın bir bölümünü oluşturur, bu nedenle kıymetli evrakın unsurlarını 

taşır ve özelliklerini gösterir. Dolayısıyla kıymetli evrak gibi kambiyo senetlerinin de 

maddi (somut) unsuru senet, maddi olmayan (soyut) unsuru ise devredilebilir 

nitelikte bir haktır. Ayrıca kambiyo senetleri, kıymetli evrakın özellikleri olarak 

nitelendirdiğimiz hak ve senet birlikteliği ve devredilebilirlik (tedavül/dolanım 

yeteneği) özelliklerine sahiptir. Kambiyo ilişkisinin temel ilişkiden soyutluğu, sınırlı 

sayıda olma ve sıkı şekil şartlarına tâbi bulunma ise kambiyo senetlerinin kendine 

özgü özellikleridir. 

II. Kambiyo senetleri, sıkı şekil şartlarına tâbidir. Kanunda öngörülen şekil 

şartlarının yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi hâlinde Kanunda başka 

bir sonuç öngörülmemişse senedi; poliçe, bono veya çek olarak nitelendirmek 

mümkün değildir. Sıkı şekil şartları, kambiyo senetlerinin tedavülünde senet 

alacaklısının aradığı güveni temin eder. Emre ve hamiline yazılı kambiyo senetleri, 

kamu güvenliğine sahiptir. Senedi devralan iyiniyetli üçüncü kişi, devredenin devir 

yetkisini haiz olduğu ve senedin içerdiği hakkın geçerliliği konusunda yaratılan 

hukuki görünüşten yararlanır. Kambiyo senedindeki beyanların yorumunda senet 

belirleyicidir, diğer bir ifade ile “senet nasılsa ve ne diyorsa ona göre işlem yapılır”. 

Bu nedenle, senet içeriğinin, tarafların muhtemel iradelerine göre veya senet dışı 

olgular dikkate alınarak yorumlanması kural olarak mümkün değildir. Öte yandan, 

şekle aykırılık nedeniyle geçersiz olan bir kambiyo senedinin yorum yoluyla ayakta 

tutulması imkanı neredeyse yok denecek kadar azdır. Bununla birlikte, gerek kanun 

koyucunun, gerek Yargıtay ve doktrinin sıkı şekilciliğin sakıncalarını ortadan 

kaldırmak amacıyla bazı çözüm yolları bulduklarını söylemek mümkündür. 

III. Poliçenin unsurları TTK. m. 583‟te, bononun unsurları TTK. m. 688‟de, 

çekin unsurları ise TTK. m. 692‟de düzenlenmiştir. Kanun koyucu, bu unsurlardan 
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bazılarının mevcudiyetini ise belirli şartlarla varsaymıştır (TTK. m. 584, 689, 693). 

Poliçeye ilişkin TTK m. 583 ve 584 dikkate alınarak yapılan bir ayrımda, kambiyo 

senedinde mutlaka yazılı bulunması gereken unsurların (zorunlu unsurlar), poliçe 

(bono veya çek) kelimesi, belirli bir bedelin ödenmesi konusunda kayıtsız şartsız 

havale (bonoda ödeme vaadi), muhatap, lehtar, keşide (bonoda düzenleme) tarihi ve 

keşidecinin (bonoda düzenleyenin) imzası olduğu görülmektedir.  

IV. TTK.‟da poliçe için öngörülen unsurlardan “poliçe” kelimesi dışındakileri 

içeren ve açıkça emre yazılı olan senet, emre yazılı havale; TTK.‟da bono için 

öngörülen unsurlardan “bono” kelimesi dışındakileri içeren ve açıkça emre yazılı 

olan senet ise emre yazılı ödeme vaadi hükmündedir (TTK. m. 738, 742/I). Çek 

kelimesinin eksikliğine dair özel bir hüküm bulunmamasına rağmen çekin unsurlarını 

taşıyan ve emre yazılı olan, ancak “çek” kelimesini içermeyen senedin emre yazılı 

havale sayılması mümkündür. 

V. Poliçe ve çek belirli bir bedelin ödenmesi konusunda kayıtsız ve şartsız 

havaleyi, bono ise belirli bir bedelin ödenmesi konusunda kayıtsız ve şartsız ödeme 

vaadini içerir. Bedel, kesin bir rakam olarak verilmeli ve miktarı belirli bir paranın 

ödenmesine ilişkin olmalıdır. TTK. m. 588 uyarınca, bedelin hem yazı hem de 

rakamla gösterilmesi ve aralarında fark bulunması hâlinde yazı ile gösterilen bedel, 

yalnız rakam veya yalnız yazı ile birden çok kez gösterilmesi hâlinde ise en küçük 

bedel esas alınacaktır. Ancak bedelde tahrifat yapıldığı durumlarda bu hüküm 

uygulama alanı bulmaz. Poliçe ve çekte havalenin, bonoda ödeme vaadinin kayıtsız 

ve şartsız olması gerekir, bu nedenle, bedelin ödenmesinin bir karşı edimin ifasına 

tâbi kılınması, havalenin taliki veya infisahi bir şarta bağlanması kambiyo senedinin 

geçersizliği sonucunu doğurur. Bedel, Türk parası cinsinden gösterilebileceği gibi 

miktarı ve hangi ülke parası olduğu açıkça belirli olmak kaydıyla yabancı para 

cinsinden de gösterilebilir. Bedelin alternatifli olarak, örneğin “bin TL ya da bin 

Amerikan Doları” şeklinde gösterilmesi mümkün değildir, buna karşılık bedelin, “bin 

Amerikan Doları veya karşılığı TL” olarak gösterilmesi geçerli kabul edilmektedir. 

VI. Poliçe ve çeke muhatabın adının yazılması gerekir. Poliçede gerçek veya 

tüzel kişiler muhatap olabilme ehliyetine sahip iken, çekte muhatap olarak ancak bir 
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banka gösterilebilir. TTK. m. 727‟de Bankalar Kanunu (5941 sayılı Kanun‟da 

Bankacılık Kanunu) hükümlerine tâbi olan müesseselerin banka olarak 

nitelendirileceği hükme bağlanmıştır. Kalkınma ve yatırım bankalarının çekte 

muhatap olabilme ehliyetine sahip olup olmadıkları ise tartışmalıdır. Poliçe ve çekte 

birden fazla muhatap gösterilmesi mümkündür, muhatabın alternatifli olarak, örneğin 

“K veya Y” ya da “K kabul etmezse Y” şeklinde gösterilmesi ise senedi geçersiz 

kılar. Poliçe ve çekte  keşidecinin kendi üzerine poliçe veya çek keşide etmesi 

mümkündür (TTK. m. 585). Keşidecisi ve muhatabı aynı banka olan ve “banka çeki” 

olarak adlandırılan çeklerin hukuken geçerli olup olmadığı konusunda görüş birliği 

yoktur. 

VII. Poliçe ve bonoda zorunlu unsurlardan bir diğeri ise lehtarın adıdır. Çek ise 

poliçe ve bonodan farklı olarak hamiline yazılı olarak da düzenlenebileceğinden 

çekte lehtar, zorunlu unsurlar arasında sayılmamıştır. Lehtar adının kural olarak 

eksiksiz yazılması icap eder, bununla birlikte Yargıtay uygulamasında lehtarın eksik 

ifade edilmesi ve bunun sonradan belirli hâle dönüştürülmesi (örneğin senet 

arkasındaki ilk ciranta kaşesinde ticaret unvanının tam olarak yazılı olması) 

durumunda eksikliğin giderildiği kabul edilmektedir. Poliçede bir gerçek veya tüzel 

kişiyi ifade etmeyen bir adın lehtar olarak yazılması senedin geçersizliğine neden 

olur. Çekte ise bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmeyen bir adın (özellikle ticaret 

unvanı yerine firma veya işletme adının yazılması) lehtar olarak gösterilmesi 

durumunda bu çeklerin hamiline yazılmış sayılması gerektiği Yargıtay ve doktrinde 

çoğunluk tarafından kabul edilmektedir. Poliçe ve çekte keşidecinin kendi emrine 

çek düzenlemesi mümkündür, bonoda ise düzenleyenin kendi emrine bono 

düzenlemesi mümkün değildir. 

VIII. Keşide (düzenleme) tarihi olarak takvimde bulunmayan bir günün, 

örneğin 30 Şubatın, 31 Şubatın veya 31 Haziranın gösterilmesi durumunda,  keşide 

(düzenleme) tarihinin o ayın son günü olduğu kabul edilmektedir. Poliçe ve bonoda 

birden fazla keşide (düzenleme) tarihinin bulunması, senedin geçersizliği sonucu 

doğurur. Çekte ise birden fazla keşide tarihi gösterilmesi hâlinde Yargıtay, sonraki 

tarihli olanı vade olarak nitelendirip yazılmamış saymakta, önceki tarihli olanı ise 

keşide tarihi olarak kabul etmektedir.  
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VIII. Kambiyo senedi üzerindeki tüm imzaların el ile atılmış olması şarttır 

(TTK. m. 688/I). El ile imza yerine mühür veya parmak basılması veya mekanik 

herhangi bir araç veya el ile yapılan ya da tasdik edilmiş bir işaret yahut resmi bir 

şahadetname ile imza atılması mümkün değildir (TTK. m. 688/II). Ayrıca, güvenli 

elektronik imza ile kambiyo senedi düzenlenmesi veya bir kambiyo taahhüdünde 

bulunulması da mümkün değildir. 

IX. Kambiyo senetlerinin alternatif unsurları ise poliçeye ilişkin hükümler esas 

alındığında, vade, ödeme yeri ve keşide yeridir. Kanun koyucu, bu unsurların 

varlığını belirli şartlarla varsaymıştır. Vadesi gösterilmemiş bir poliçe ve bono 

görüldüğünde ödenir. TTK. m. 615‟te vade türleri sayılmış ve vadesi başka şekilde 

yazılan veya birbirini takip eden vadeleri gösteren poliçenin batıl olduğu hükme 

bağlanmıştır. Çekte ise teknik anlamda vade yoktur, çeke vadeye ilişkin konulan 

kayıtlar ise yazılmamış sayılır (TTK. m. 707/I). 

X. Keşide (düzenleme) yeri gösterilmemiş ise keşidecinin (düzenleyenin) adı 

yanında yazılı olan yer keşide (düzenleme) yeri sayılır. Keşide (düzenleme) yerinin 

idari bir birim olarak gösterilmesi gerekir, bu nedenle keşide (düzenleme) yeri olarak 

sokak, mahalle veya cadde adlarının gösterilmesi geçerli değildir. Keşide 

(düzenleme) yerinin “hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde anlaşılabilir olması 

kaydıyla” kısaltılarak yazılması mümkündür.  

XI. Kambiyo senetlerine Kanunda öngörülen veya öngörülmeyen ihtiyari bazı 

kayıtların konulması mümkündür. Bu kayıtlar ile ilgili özellik arz eden hususlar ise 

şunlardır: Cirantalar kambiyo senedine koyacakları “ciro edilemez”, “cirosu 

yasaktır” şeklinde bir kayıt ile senedin ciro edilmesini yasaklayabilirler. Bu kayıt, 

senedin devrini engellememektedir, ancak bu kayıt sayesinde ciranta, senedi 

devrettiği kişi dışındakilere karşı sorumluluktan kurtulmaktadır. Keşidecinin senede 

ciro edilemez kaydı koyması hâlinde ise senedin nama yazılı hâle dönüştüğü kabul 

edilmelidir. Kanunda öngörülmeyen bedeli nakden/malen alınmıştır kaydı ise taraflar 

arasında ve ispat yönünden dikkate alınmaktadır. Bedeli nakden/malen alınmıştır 

kaydını içeren bir senet bakımından ispat yükü yer değiştirmekte ve bu kaydın aksini 

iddia eden taraf iddiasını ispatla yükümlü olmaktadır. Uygulamada sıklıkla 
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karşılaşılan bir diğer kayıt ise genellikle “bedeli teminattır”, “teminat senedi” vb. 

şekilde ifade edilen teminat kaydıdır. Mücerret teminat kayıtları senedin geçerliliğine 

etkili değildir, bununla birlikte teminat kaydında asıl borç ilişkisine de yollama 

yapılmasının senedi geçersiz kılacağı kabul edilmelidir. Doktrinde çoğunluk ve 

Yargıtay tarafından muacceliyet kaydının senedin geçerliliğini etkilemeyeceği, ancak 

bu kaydın yazılmamış sayılması gerektiği görüşü paylaşılmaktadır.  

XII. TTK. m. 589 uyarınca, kambiyo senedindeki imzalardan birinin, sahibini 

herhangi bir nedenle bağlamaması, kambiyo senedinin veya senet üzerindeki diğer 

imzaların geçerliliğini etkilemez. Ancak bu hükmün uygulanması, senedin 

geçerliliğine bağlıdır; geçersiz bir kambiyo senedi üzerindeki bütün taahhütler 

geçersizdir.  

XIII. Kıymetli evrakta tahvil; nama, emre veya hamiline düzenlenmiş bir 

kıymetli evrakın, bir türden diğerine çevrilmesidir. Taraf iradeleri ile nama veya 

emre yazılı bir senedin hamiline yazılı hâle veya hamiline yazılı bir senedin nama 

veya emre yazılı hâle dönüştürülmesi için bütün ilgililerin dönüştürmeye, senet 

üzerinde yazılı muvafakatlerinin bulunması gerekir (TTK. m. 562/I-II). Hamiline 

yazılı bir senedin nama veya emre yazılı hâle dönüştürülmesinde ilgililerden birinin 

muvafakati bulunmazsa, değişiklik, değişikliği yapan alacaklı ile onun haklarına 

doğrudan hâlef olan kişi arasında hüküm ifade eder (TTK. m. 562/II).  

XIV. Senet metni tahrif edildiği takdirde değişiklikten sonra senedi 

imzalayanlar değişik metin gereğince, değişiklikten önce imzalayanlar ise 

değişiklikten önceki metin gereğince sorumludurlar (TTK. m. 660). Bununla birlikte, 

tahrifat sonucunda senedin zorunlu unsurlarından biri ortadan kalkmış ise senet, 

kambiyo senedi vasfını kaybeder, bu durumda tahrifata değil, senedin ziyaı ve 

iptaline ilişkin hükümlerin uygulanması gerekir. 

XV. Hamilin, bedelin ödenmemesi hâlinde müracaat borçlularına 

başvurabilmesinin şekli şartı, ödememe durumunun protesto ile tespit ettirilmesidir. 

Çekte, poliçe ve bonodan farklı olarak ödememe durumunun tespit ettirilmesi, 

protesto dışında iki yolla da mümkündür. Protestoda bulunması gereken unsurlar 

TTK. m. 628‟de sayılmıştır. TTK. m. 623‟te ise noter tarafından imza edilen 



 

176 

 

 

protestonun kanuna uygun olarak tanzim edilmediği veya içindeki kayıtlar yanlış 

olduğu takdirde dahi muteber sayılacağı hükme bağlanmıştır. Doktrinde ise 

protestonun bazı unsurları zorunlu unsurlar olarak nitelendirilmiş ve bu unsurları 

içermeyen bir protestonun geçersiz olacağı ileri sürülmüştür. 

XVII. VUK. mükerrer m. 241 uyarınca, mükelleflerin sattıkları emtia veya 

yaptıkları işler nedeniyle ortaya çıkan alacak ve borçları için bono veya poliçe 

düzenlemeleri hâlinde, bu poliçe veya bonolar, TTK.‟daki unsurlar dışında ayrıca 

müteselsil seri ve sıra numarasını, alacaklı ve borçlunun adı, adresi, bağlı olduğu 

vergi dairesi ve hesap numarasını içermelidir. Bu unsurları içermeyen poliçe ve 

bonoların, TTK.‟daki unsurları içermeleri kaydıyla geçerli oldukları kabul 

edilmektedir. 4077 sayılı TKHK.‟ya 4822 sayılı Kanunla
 
eklenen 6/A maddesinin 

üçüncü fıkrasında, tüketicilerin taraf olduğu taksitle satım sözleşmelerinde, 

sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senedin, 

her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olması 

gerektiği, aksi hâlde kambiyo senedinin geçersiz olacağı düzenlenmiştir. Hükme 

aykırılık hâlindeki geçersizliğin dar yorumlanmasına yönelik görüşe üstünlük 

tanınması gerekir. Son olarak, ÇekK. m. 2/7‟e göre, çek defterinin her bir yaprağına 

çek hesabının numarası, çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, çek hesabı 

sahibi gerçek kişinin ad ve soyadı, tüzel kişinin adı, çek hesabı sahibi gerçek veya 

tüzel kişinin vergi kimlik numarası yazılır. TTK.‟daki unsurları taşıması kaydıyla bu 

hükme aykırılık çekin geçerliliğini etkilemez (ÇekK. m. 2/9).  
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