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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Adalet 

DAL/MESLEK Ortak Alan 

MODÜLÜN ADI Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Belgeler 

MODÜLÜN TANIMI 

Adalet alanında peşin olmayan alışverişlerde kullanılan bono, 

poliçe ve çek gibi ödeme araçlarının tanıtıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 
Türk Ticaret Kanununda yer alan belgeleri düzenlemek. 

 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile; TTK’na göre bono, çek ve poliçeyi kurallarına 

uygun düzenleyebilmek takip ve tahsili işlemlerini 

yapabilmek 

Amaçlar  

1. Türk Ticaret Kanunu’na göre bonoyu tanıyacak, 

düzenleme becerisi kazanacak, tahsil ve takip 

işlemlerini yapabileceksiniz.  

2. Türk Ticaret Kanunu’na göre çeki tanıyacak, 

düzenleme becerisi kazanacak, tahsil ve takip 

işlemlerini yapabileceksiniz.  

3. Türk Ticaret Kanunu’na göre poliçeyi tanıyacak, 

düzenleme becerisi kazanacak, tahsil ve takip 

işlemlerini yapabileceksiniz.  

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı  

Donanım: Bilgisayar, bilgisayar masası, yazıcı, kâğıt, bordro 

paket programı, CD, bono, poliçe, çek örnekleri, Türk Ticaret 

Kanunu, Kıymetli Evrak Hukuku 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 

araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modül sonunda sizin üzerinizde ölçme aracı 

uygulayacak, modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek, değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın alır ve kullanır. Alıcı ve 

satıcının karşı karşıya geldiği, mal ve hizmetlerin el değiştirdiği yerlere piyasa adı verilir. 

Piyasadaki ticari işlemler her zaman nakit şeklinde olmayabilir. Ödeme aracı olarak para 

dışında bono(borç senedi), çek ve poliçe de kullanılmaktadır.  

 

Para yerine geçen bu belgeleri temin etmek, düzenlemek, tahsil ve takibi işlemlerini 

yapabilmek işletme açısından çok önemlidir. Çünkü düzenleme sırasında veya sonrasında 

yapılacak bir hata işletmeyi zarara uğratabilir. Sizler de muhasebe ve finansman eğitimi alan 

kişiler olarak öğrenim hayatı sonrasında ticari hayattaki yerinizi alacaksınız. Bunu sadece 

tacirlik olarak algılamayınız. Her şeyden önce hepimiz birer tüketiciyiz. Alım satım 

faaliyetinde bu ödeme araçları ile karşılaşabiliriz. 

 

Bu modü notlarının amacı; ticari hayatta ve gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan ve 

para yerine geçen bono, çek ve poliçeyi sizlere tanıtarak bu belgeleri düzenleme, tahsil ve 

takibini yapabilme becerisini kazandırmaktır. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu modül ile; Türk Ticaret Kanunu’na göre bonoyu tanıyacak, düzenleme becerisi 

kazanacak, tahsil ve takip işlemlerini yapabileceksiniz.  
 

  

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Çevrenizde bulunan bir ticari işletmeyi ziyaret ederek bono örneği temin ediniz 

ve üzerinde yer alan bilgileri inceleyiniz. 

 Çevrenizde bulunan bir tacire bono kullanıp kullanmadığını, kullanıyorsa hangi 

durumlarda kullandığını sorunuz. 

 Bir bankaya giderek bono ile ilgili yaptıkları işlemleri sorunuz ve bilgileri 

sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

1. BONO (EMRE MUHARRER SENET) 
 

İhtiyaçlarımızı karşılamak için mal ve hizmet almak ve kullanmak zorundayız. Bu 

alım ve satım işlemleri sonrasında alınan mal ya da hizmetlerin bedeli ödenir. Ödeme nakit 

şeklinde olabileceği gibi para yerine geçen ödeme araçları kullanılarak da yapılabilir. Bu 

öğrenme faaliyetinde para yerine geçen ödeme araçlarından biri olan bono konusu 

anlatılacaktır. 

 

Resim 1.1:Para 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Bononun Tanımı 
 

Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre 

sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye bono (emre muharrer senet) denir. Bonoda iki taraf 

bulunur: 

 

 Borçlu (muhatap):Bono bedelini ödeyecek kişidir. 

 Alacaklı (lehtar):Bono bedelini tahsil edecek kişidir. 

 

Resim 1.2: Senedin bankada iskonto ettirilmesi  

Bonoda cümle “ödeyiniz” şeklinde değil, “ödeyeceğim” şeklinde biter. Bu yönüyle 

bono bir ödeme vaadidir. Bono vadeli işlemlerde kullanılan bir senettir. Borçlu ödeme için 

ayıracak nakit parası olmaması dolayısıyla nakit ödeme yapmak yerine alacaklısına bono 
vermekle, ileride vade geldiğinde ödemek üzere borç altına girmiş olmaktadır. A’nın 

satacağı malı vardır, Z’nin de bu mala İhtiyacı olmakla beraber ödeyecek nakdi (parası) 

yoktur. A, malı Z’ye satar ve karşılığında da bono alır. 

 

Bono iki şekilde tahsil edilebilir. 

 

 Ödeme zamanı geldiğinde lehtar (alacaklı) muhataba (borçluya) başvurarak 

tutarı tahsil eder ve senedi verir. 

 

Resim1.3: Banka 

 Lehtar (alacaklı) ödeme zamanını beklemeden bir bankaya gider ve senedi 

iskonto ettirerek (kırdırarak) bedeli tahsil eder. Borç vadesi geldiğinde de 

muhatap (borçlu) borcunu bankaya öder. Senedin iskonto ettirilmesinde 

muhatap için bir kazanç ya da kayıp yoktur. Ancak lehtar ve banka kazançlıdır. 

Lehtar vadeden önce tahsilât yapmış olur. Banka ise senet üzerinden bir miktar 

iskonto keser ve bu da bankanın kazancı olur. 
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Resim 1.4: Bono örneği  

Bono bir kredi aracıdır. Muhatap borcunu hemen ödememekte, ödemeyi bir süre sonra 

yapmak sureti ile kredi sağlamış olmaktadır. Aynı şekilde alacaklı da senedi bir bankaya 

kırdırarak senet tutarını tahsil eder ve bu şekilde bankadan kredi sağlar. 

 

Bununla birlikte, özellikle piyasanın ekonomik anlamda güvenli çalışma isteğinin 

sonucu olarak, bankalarca ya da başka kurumlarca verilen plastik kartların ve çek 

kullanımının kredili ödeme aracı biçiminde yaygınlaşması nedeniyle bono kullanımı gittikçe 

azalmaktadır. 

 

1.2. Bononun Şekli 
 

Kıymetli evrak niteliğinde bir senet olan bono, özel şekil şartlarına tabidir. Bonodaki 

şekil şartları TTK’nın 688.maddesinde düzenlenmiştir. Bu şartlar şunlardır: 

 

1.2.1. Senet Metninde Bono veya Emre Muharrer Senet Sözcüğü 
 

Bonoda şekil şartını yerine getirmek için ister “Emre Muharrer Senet”, ister “Bono” 

kelimeleri kullanılabilir, her ikisi de yasal terimlerdir.  Bono Türkçeden başka bir dille 

yazılmışsa, o dilde bono karşılığında kullanılan sözcük olmalıdır. 
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Şekil 1.1: Bono Kelimesi 

 

Şekil 1.2: Emre muharrer senet kelimesi 

 

1.2.2. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedel Ödeme Vaadi 
 

Ödeme vaadinin belli bir tutara (para borcuna) ilişkin olması gerekir. Aynı senet 

üzerinde, senet bedelinin hem yazı hem de rakamla gösterilmesi halinde, iki tutar arasında 

fark bulunursa yazı ile gösterilen geçerlidir.  
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Şekil 1.3: Tutar 

 

1.2.3. Vade 
 

Vade esaslı bir şekil şartı değildir. Vade şekli gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde 

ödenir.  

 

Şekil 1.4: Vade 
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1.2.4. Ödeme Yeri 
 

 Senet üzerinde ödeme yeri yoksa düzenleme yeri ödeme yeri sayılır. Düzenleme yeri 

de keşidecinin adının yanında ki yer düzenleme dolayısı ile ödeme yeri sayılır. 

 

Şekil 1.5: Ödeme yeri 

1.2.5. Kime ve Kimin Emrine Ödenecekse Onun Ad ve Soyadı 
 

Bonoda lehdarın (alacaklı) adı ve soyadı yazılmalıdır. Çünkü bono “hamiline “ 

düzenlenemez. 

 

Şekil 1.6: Alacaklının ad ve soyadı 
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1.2.6. Senedin Tanzim Edildiği Gün ve Tarih 
 

 Bonoda tanzim tarihi esaslı şekil şartlarındandır. Eğer senette düzenlenme tarihi 

yoksa senet bono niteliği kazanamaz.  

 

Şekil 1.7: Düzenleme tarihi 

1.2.7. Senedi Tanzim Edenin (Düzenleyenin) İmzası 
 

Bono üzerinde asıl borclunun imzası olması gerekir. Ayrıca borclunun imzasının 

yanında ad ve soyadının da olması gerekir. Ancak sadece borclunun imzasının olması senedi 

geçerli kılar. Bononun altında borçlunun imzası yoksa veya imza sahte ise, böyle bir belge 

bono sayılmaz. İmza, kişinin kimliğini, hüviyetini gösteren bir belgedir.  

 

Şekil 1.8: Düzenleyen (Borçlu) Ad ve Soyadı 
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Ayrıca VUK’a (Vergi Usul Kanunu) göre; tarafların vergi mükellefi olması 

durumunda bonoda, müteselsil (zincirleme) seri ve sıra numarası ile alacaklı ve borçlunun 

adı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası da bulunmalıdır. 

 

1.3. Bono Düzenlenmesi 
 

Bono düzenlenirken zorunlu şekil şartlarına uyulması gerekir. Yukarıda verilen şekil 

şartlarına uyulduğu takdirde düzenlemede herhangi bir zorluk ile karşılaşılmaz. Ancak 

özellikle rakam yazılırken çok dikkat edilmesi gerekir.  

UYGULAMA FAALİYETİ 

Örnek:  
 Yukarıda ki açıklamalar ile ilgili bir örnek yapalım; 

Ali KAYA, 30.04.2006 tarihinde, İhsan GÖRKEM’den 800.-YTL tutarında mal almıştır. Ali 

KAYA bu malı 90 gün vadeli olarak almış ve karşılığında bono vermiştir.  

 

ALİ KAYA’NIN BİLGİLERİ 

ADRESİ  : Atatürk Bul. No:15 AKSARAY  

Vergi dairesi  : AKSARAY 

Hesap No   : 1234567890 

 

 

Şekil 1.9. Bono örneği 

Yukarıdaki senede göre borçlu Ali KAYA, alacaklı ise İhsan GÖRKEM’dir. 
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1.4. Ciro Işlemleri 
 

Bono, ciro ve teslim yoluyla bir başkasına devredilebilir. Ciro, bir senet üzerindeki 

hakların başka bir kişiye kayıtsız ve şartsız devredilmesi için yapılır. Ciro eden kimseye 

ciranta denir. Ciro, kambiyo senetlerinin arka yüzüne yapılır. 

 

Ciro, şu şekillerden biri ile yapılır. 

 

1.4.1. Tam Ciro 
 

Ciranta, senedin arka yüzüne ciro yapacağı kimsenin ad ve soyadı(Varsa Ünvanı) ile 

“Ödeyiniz” kelimesini yazar ve altına imzasını atar. 

 

Yukarıdaki örnekte alacaklı İhsan GÖRKEM, senet üzerindeki haklarını bir başkasına 

devredebilir. 

 

Şekil 1.10: Tam ciro (senedin arka yüzü) 

Yukarıdaki son duruma göre bononun alacaklısı Ayşe KAYA olmuştur. Çünkü İhsan 

GÖRKEM alacak hakkını senedin arka yüzünü imzalayarak kendisine devretmiştir. 

Aynı şekilde Ayşe KAYA’da hakkını bir başkasına da devretme yetkisine sahiptir. Buna 

göre senedin arka yüzünün son durumu aşağıdaki gibi olacaktır; 

 

Şekil 1.11: Tam ciro 

1.4.2. Beyaz Ciro 
 

Ciranta, senedin arka yüzüne sadece “Ödeyiniz” kelimesini yazar ve altına imzasını 

atar. Yukarıdaki örnekte alacaklı İhsan GÖRKEM, senet üzerindeki haklarını bir başkasına 

devredebilir 
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.  

Şekil 1.12: Beyaz ciro 

Yukarıdaki son duruma göre bononun alacaklısı senedi elinde bulunduran kimse ona 

aittir. Çünkü İhsan GÖRKEM alacak hakkını senedin arka yüzünü imzalayarak kendisine 

devretmiştir. Burada beyaz ciro yapıldığından senet üzerinde kimin alacaklı olduğu isim 

olarak belli değildir. Senet o anda kimin elinde bulunuyorsa senet üzerindeki haklar ona 

geçmiştir. 

 

1.5. Bononun Tahsil ve Takip İşlemleri 
 

1.5.1. Tahsil İşlemleri 
 

Bononun tahsil ve takibi alacaklı tarafından bizzat yapılabileceği gibi banka aracılığı 

ile de yapılabilir. Alacaklı vadeyi (ödeme günü) bekler ve muhataptan borcunu ödemesini 

ister. Muhatap borcunu vadesinde öderse sorun olmaz. Alacak tahsil edilir. 

 

Ancak bono tahsili banka aracılığı ile de yapılabilir. Banka aracılığı ile tahsil 

işleminde şu aşamalar takip edilir: 

 

 Alacaklı bankaya giderek senedi kırdırır(iskonto ettirir). 

 Banka vade yaklaşınca borçluya senedin kendisinde olduğunu ve vade gelince 

kendisine ödeme yapmasını belirten bir ihbarname (bildirme yazısı) gönderir. 

 İhbar üzerine borçlu bankaya ödeme yapar ve senedi bankadan alır. 

 Banka hizmeti karşılığı hesapladığı komisyon tutarını düşerek tahsil ettiği 

bedeli senet alacaklısına öder. 

 Eğer borçlu borcunu ödemez ise noter aracılığı ile borçluya ödememe 

protestosu çekilir. Protesto uyarı niteliğinde bir yazıdır. Senet ödeme gününden 

itibaren iki iş günü içinde ödenmezse protesto ettirilir. Vade hafta sonuna 

gelirse hafta sonunu takip eden bir iş günü içinde protesto ettirilir. 

 Senet banka tarafından masraflar tahsil edildikten sonra senet alacaklısına iade 

edilir. 

 Alacaklı icra(borçlunun mallarına el konulması) veya rücu (borçluya tekrar 

başvurma) yollarına gidebilir. 

 

Resim 1.5: Risk 
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1.5.2. Haksız Protesto 
 

Protesto, borcu ödeyememe halini gösterir. Bu nedenle vade dolmadan ya da 

borçlunun eline ihbarname ulaşmadan haksız protesto çekilmesi borçluyu zor durumda 

bırakabilir. Borçlunun ticari itibarı zedelenebilir. Böyle bir durum oluşur ve borçlu zarar 

görürse borçlu maddi ve manevi zararı kusurlu olan bankadan veya noterden talep edebilir. 

 

Resim 1.6: İş hayatında belirsizlikler 

1.5.3. Ödeme İşlemleri 
 

Borçlu borcunu ödemeden önce senedin şekil şartlarına uyup uymadığını denetler. Bir 

eksik varsa ödemeden kaçınabilir. Borçlu alacaklı bilgilerini kontrol ettikten sonra ödemeyi 

yapar. Ancak bono ciro ile başkalarına devredilmiş ise senedi elinde bulunduranın yasal 

alacaklı olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 

Her ciroda devralan kişi, sonrakinde devreden kişi olmalıdır. Buna ciro 

silsilesi(zinciri) denir. Zincir bozulmuş ise bonoyu elinde bulunduran meşru (yasal) alacaklı 

değildir. Borçlu bu senedi ödememelidir. Çünkü zincir çalınma veya kaybolma sırasında 

bozulur. 

 

1.5.4. Borçlunun Ödememesi Halinde Sorumlular 
 

Borçlu borcunu ödemez ise hamil (alacaklı) icra yoluna başvurabileceği gibi diğer 

sorumlulara da başvurabilir. Senet üzerinde imzası bulunan cirantalar kendinden sonra 

gelene karşı sorumludurlar.  

 

Resim 1.7: Alışveriş  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki uygulama faaliyetini işlem basamaklarına uygun olarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bonoyu temin ediniz ve şeklini görünüz. 

 Çevrenizde bulunan bir bankanın 

senetler servisine giderek ellerinde 

bulunan bir bono şeklini görmek 

isteyiniz. 

 Bonoyu incelerken üzerinde hangi 

bilgilerin yazılı olduğunu kontrol ediniz. 

 Bono bilgilerini edindikten sonra 

bilgileri sınıfta arkadaşlarınız ile 

paylaşınız. 

 Bonoya ödenecek kişinin (alacaklı) adını 

ve soyadını yazınız. 

 Boş bir bono belgesi temin ediniz. 

 Belgeyi muhasebe setinden, muhasebe 

kitaplarından ya da internetten temin 

edebilirsiniz. 

 Bonoya alacaklının ad ve soyadını 

yazınız. 

 Bonoya tutarı yazı ve rakamla yazınız. 

 Bonoya tutarı yazı ve rakamla yazınız. 

 Tutarlar arasında fark olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Bono düzenlerken mürekkepli kalem 

kullanınız. 

 Tutarlar arasında fark olduğu zaman 

yazılı olan tutarın geçerli olduğunu 

unutmayınız. 

 Bonoya vade ve vade tarihini yazınız. 

 Bonoya vade ve vade tarihini yazınız. 

 Kıymetli evrekleri düzenlerken 

yazınızın güzel ve okunaklı olmasına 

dikkat ediniz. 

 Bonoda vadenin esaslı bir şekil şartı 

olmadığını unutmayınız. 

 Bonoya ödeyecek kişinin (borçlu) ad, 

soyad, adresi, vergi dairesi ve vergi 

numarasını yazınız. 

 Bonoya muhatabın (borçlu) ad ve 

soyadını yazınız. 

 Muhatabın adresini yazınız. 

 Muhatabın vergi dairesini yazınız. 

 Muhatabın vergi numarasını yazınız. 

 Düzenleme tarihini yazınız.  Bononun düzenleme tarihini yazınız. 

 Bononun düzenlendiği yeri yazınız. 

 Tanzim kelimesinin düzenleme ile aynı 

anlama geldiğini unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Senedi borçluya imzalatınız. 

 İmza atanın asıl borçlu olmasına dikkat 

ediniz. 

 İmza yoksa ya da sahte ise bononun 

geçersiz sayılacağını unutmayınız. 

 Senede damga pulu yapıştırdınız mı? 

 Senedi ciro ediniz. 

 Tam ciro işlemi yapınız. 

 Beyaz ciro işlemi yapınız. 

 Cironun ne anlama geldiğini 

hatırlayınız. 

 Senedin tahsil işlemini yapınız. 

 Tahsil işlemini borçlu ve alacaklı 

arasında uygulayınız. 

 Tahsil işlemini borçlu ve banka arasında 

uygulayınız. 

 Tahsil işlemini borçlunun senet tutarını 

ödememesi halinde uygulayınız. 

 Senedin takip işlemini yapınız. 

 İhbarname örneği bulunuz. 

 Notere giderek protesto aşamalarını 

sorunuz. 

 Senedin tahsil edilememesi durumunda 

yapılan işlemleri banka ve notere 

sorarak pekiştiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bonoda “bono” veya “emre yazılı senet” kelimelerinden birisinin mutlaka olması 

gerekir. 

2. (   ) Bonoda yazılı borç tutarında rakamla yazılan ile yazı ile yazılan arasında bir 

farklılık olursa kanunen rakamla yazılı olan geçirlidir. 

3. (   ) Bonoda borçluya “lehtar”, alacaklıya ise “muhatap”denir. 

4. (   ) Bonoda “Vade” esaslı şekil şartlarından değildir. 

5. (   ) Senet üzerinde ödeme yeri yoksa düzenleme yeri ödeme yeri sayılır. 

6. (   ) Bonoda tanzim tarihi esaslı şekil şartlarından değildir. 

7. (   ) Bono Türkçeden başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono karşılığında kullanılan 

sözcük olmalıdır. 

8. (   ) Bonoda lehtarın (alacaklı) adı ve soyadı yazılmalıdır. 

9. (   ) Bono “hamiline “ düzenlenebilir. 

10. (   ) Senette düzenlenme tarihi yoksa senet bono niteliği                kazanır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Aşağıda verilen bilgilere göre verilen bonoyu düzenleyiniz. 

 

Semra BULUT, 01.06.2006 tarihinde, İrem BURNAZ’dan 1.000.-YTL tutarında mal 

almıştır. Semra BULUT bu malı 60 gün vadeli olarak almış ve karşılığında bono vermiştir.  

 

SEMRA BULUT’UN BİLGİLERİ 

 

ADRESİ  : Çetin Emeç Bulvarı No:41/8 Dikmen ANKARA  

Vergi dairesi  : MİTHATPAŞA 

Hesap No   : 1568974623 

 

Boş Bono örneği 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama testi sonucunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanmadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Bono temin ettiniz mi?   

2. Bonoda bulunması gereken şekil şartlarını gördünüz mü?   

3. Alacaklının adını doğru yere yazdınız mı?   

4. Tutarı yazı ve rakamla doğru yere yazdınız mı?   

5. Vade ve vade tarihini doğru yere yazdınız mı?   

6. Borçlu bilgilerini doğru yere yazdınız mı?   

7. Düzenleme tarihini doğru yere yazdınız mı?   

8. Beyaz ve tam ciro işlemini yaptınız mı?   

9. Bir bankaya giderek tahsil şleminin aşamalarını sordunuz mu?   

10. Notere giderek takip aşamalarını sordunuz mu?   

11. Boş bono örneğini doğru olarak düzenlediniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler 

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. ”HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. 

Hepsi “EVET” ise bir sonraki ögrenme faaliyetine geçiniz. 



 

 18 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Bu modül ile; Türk Ticaret Kanunu’na göre çeki tanıyacak, düzenleme becerisi 

kazanacak, tahsil ve takip işlemlerini yapabileceksiniz.  

 

 

Bu öğrenme faaliyeti öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Çevrenizde bulunan bir ticari işletmeyi ziyaret ederek çek örneği temin ediniz 

ve üzerinde yer alan bilgileri inceleyiniz. 

 Çevrenizde bulunan bir tacire çek kullanıp kullanmadığını, kullanıyorsa hangi 

durumlarda kullandığını sorunuz. 

 Bir bankaya giderek çek ile ilgili yaptıkları işlemleri sorunuz ve bilgileri sınıfta 

arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

2. ÇEK 
 

Nakit yapılmayan alım satımlarda kullanılan ödeme araçlarından birisi de çektir. Diğer 

ödeme araçlarından en önemli farkı çeklerde vadenin olmamasıdır. Çek bankaya ibraz 

edildiği (sunulduğu) anda tahsil edilir. 

 

Resim 2.1: Çek karneleri 

2.1. Çekin Tanımı 
 

Çek bir bankaya hitaben yazılmış ve TTK da belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş, 

ödeme emri niteliğinde olan kıymetli bir evraktır. Çek de üç taraf vardır.  

 

 Çeki düzenleyen (keşideci) 

 Çeki ödeyecek banka şubesi borçlu (muhatap)  

 Keşide edilmiş çeki elinde bulunduran kişi alacaklı (hamil)  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Çekin Şekli 
 

Çek, hukuki mahiyeti itibariyle bir ödeme aracıdır. Türk Ticaret Kanunu’nun 692. 

maddesinde çekin şekle ait yasal unsurları aşağıdaki gibi belirtilmiştir. 

 

Resim 2.2: Çek düzenleme 

2.2.1.Çek Kelimesi 
 

Bir çekin geçerli olabilmesi için mutlaka ÇEK kelimesinin bulunması gerekir. Eğer 

çek Türkçe’den başka bir dilde yazılmış ise o dilde çek karşılığı olarak kullanılan kelime 

bulunmalıdır.  

 

Şekil 2.1: Çek kelimesi 

2.2.2. Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havale 
 

Çek kredi aracı olmadığı için faiz öngörülemez. Çekin üzerine yazılan faiz şartı, 

konulmamış sayılır. Çek bankaya ibraz edildiği zaman eğer borçlunun hesabında yeteri kadar 

para varsa banka tarafından herhangi bir şart konulmazsızın ödenmesi gerekir. 
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Şekil 2.2. Tutar 

 

2.2.3. Ödeyecek Kimsenin “Muhatabın” Ad Ve Soyadı 
 

Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap ancak bir banka veya özel finans kurumu 

olabilir.  

 

Şekil 2.3:Ödeyecek banka 



 

 21 

2.2.4. Ödeme Yeri 
 

Çek’de ödeme yerinin gösterilmesi zorunlu değildir. Gösterilmediği takdirde, 

muhatabın ad ve soyadı yanında (bankanın ünvanının) gösterilen yer ödeme yeridir. 

 

Şekil 2.4: Ödeme yeri 

2.2.5. Keşide Günü ve Yeri: 
 

Çek üzerinde yazılı tarih ile gerçek keşide günü birbirine uymuyorsa, çek üzerinde 

yazılı bulunan tarih dikkate alınır. Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için 

ibraz edilen çek (İleri tarihli çek), ibraz günü ödenir. 

 

Şekil 2.5: Düzenleme günü ve yeri 
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 2.2.6. Keşidecinin (Çeki Düzenleyen) İmzası 
 

Çeki düzenleyene (Keşideci) çek amiri de denir. Çeki, bankada hesabı bulunan ve 

yetkili olan kişi imzalayabilir. İmza yerine, parmak izi geçerli olmadığı gibi mühür de 

kullanılamaz. 

Şekil 2.6: Keşidecinin imzası 

2.3. Çekin Düzenlenmesi 
 

2.3.1. Çek Karnelerinin Bankalardan Alınması 
 

Çek karnesi isteminde bulunan firma ya da kişilerin mevduat hesaplarında yeterli 

bakiye bulundurması, hesap sahibinin ticari ve mali durumunun yeterli ve ödeme ahlakının 

bulunması gerekir. Bankaların kendilerine her başvuran kişiye çek karnesi verme 

yükümlülüğü yoktur. Çek karneleri, bankalar tarafından basılır veya bastırılır. Bankalar, çek 

karnesi verdikleri müşterilerinin açık kimlik ve adresleri ile vergi kimlik numaralarını talep 

ederler. 

 

2.3.2. Çek Düzenlenmesi 
 

Çek düzenlenirken zorunlu şekil şartlarına uyulması gerekir. Yukarıda verilen şekil 

şartlarına uyulduğu takdirde düzenlemede herhangi bir zorluk ile karşılaşılmaz. Ancak 

özellikle rakam yazılırken çok dikkat edilmesi gerekir.  

 

Uygulamada çekler hamiline veya nama yazılı olarak düzenlenebilir. 

 

 Hamiline yazılı çeklerde isim belirtilmez. Çek kimin elinde ise o kişi çeki tahsil 

edebilir. 

 Nama yazılı çeklerde ise isim belirtilir ve ismi yazılı kişiden başkası çeki tahsil 

edemez. 
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Örnek  
 Aşağıda verilen bilgilere göre verilen çeki düzenleyelim. 

 

Selma BULUT 01.06.2006 tarihinde Ankara’da Eren CAN’dan 350 YTL ye bir 

televizyon almış ve ödemeyi çek ile yapmıştır. 

 

Şekil 2.7: Çek örneği 

2.4. Ciro İşlemleri 
 

Çekte aynı bonoda olduğu gibi ciro ile başkasına devredilebilir. Ciro yapan kişiye 

ciranta denir. İki tür ciro vardır: 

 

 Tam ciro: Çekin devredildiği kişinin ad ve soyadı ile “ödeyiniz” yazılarak 

imzalanır. İsmi yazan kişiden başkası tahsil edemez. 

 Beyaz ciro: İsim belirtilmeden sadece “ödeyiniz” yazılır ve imzalanır. Çek 

kimin elinde ise o tahsil edebilir. 

 

2.5. Tahsil ve Takip İşlemleri 
 

Çekin tahsil ve takibi ile ilgili başlıca hususlar şunlardır. 

 

2.5.1. Vade 
 

Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi bir kayıt (vade) yazılmamış 

hükmündedir, dolayısıyla geçersizdir. Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek 

için ibraz olunan bir çek ibraz günü ödenir. Karşılığı yok ise arkası yazılır. 

 

2.5.2. Ödeme İçin İbraz Süreleri 
 

Çek görüldüğünde ödenir. Aynı zamanda çek bir ödeme aracıdır. Bu sebeple, çeklerde 

kabul ve vade yoktur. Fakat keşide ve ödeme yerleri dikkate alınarak çekler için ibraz 

süreleri belirlenmiştir. Bu süreler şunlardır: 
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 Çek,  keşide edildiği yerde ödenecekse (çekin üzerinde yazılı muhatap banka 

şubesi ile keşide yeri aynı ise) on gün, 

 Keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse (çek üzerindeki muhatap 

banka şubesi ile keşide yeri farklı ise) bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. 

 Türkiye’de keşide edilen çek, başka bir yerde ve fakat aynı kıta üzerindeki bir 

ülkede ödenecekse bir ay, ( Bir Avrupa ülkesinde çekilip de Akdeniz’de sahili 

bulunan bir ülkede ödenecek olan veya Akdeniz’de sahili bulunanbir ülkede 

çekilip bir Avrupa ülkesinde ödenecek çekler, aynı kıtada keşide edilmiş ve 

ödenmesi şart kılınmış çek sayılır.) 

 Bir kıtada keşide edilen çek, başka bir kıtada ödenecekse üç ay içinde ibraz 

edilmelidir. 

 

Söz konusu süreler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren işlemeye 

başlar. Çek, bu süreler içinde ibraz edilmezse, keşideci çekden rücû edebilir (cayabilir). 

Etmemişse, muhatap sürenin geçmiş olmasına rağmen ödemede bulunabilir. Fakat, ibraz 

süresi geçtikden sonra muhatabın alacaklıya ödemede bulunma zorunluluğu yoktur. Bu 

durumda alacaklının, cirantalara ( Varsa ciro edenlere) ve keşideciye de müracaat hakkı 

yoktur. 

 

Keşide yeri ile ödeme yeri ayrı kıt'alarda bulunsa dahi her iki yer ülkesinin Akdeniz'de 

kıyılarının olması halinde ibraz süresi üç ay değil, bir ay olarak kabul edilir. 

 

Yukarıda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten (keşide günü 

hariç)  itibaren başlar. Sürenin son günü tatile rastladığı takdirde, süre takip eden ilk 

işgününe kadar uzar. Aradaki tatil günleri süre hesabına dâhildir. 

 

Resim 2.3: Çek tahsili 

2.5.3. Çekten Cayma 
 

Keşidecinin çekten cayması, ancak ibraz müddeti geçtikten sonra hüküm ifade eder. 

Çekten cayılmamışsa, muhatap ibraz müddetinin geçmesinden sonra dahi çeki ödeyebilir. 

 

2.5.4. Çekin Ödemeden Men Edilmesi 
 

Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış 

olduğu iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten men edebilir. Çekin rıza hilafına elden 

çıkması, çaldırmak, kaybetme veya zorla alınması hallerini ifade eder. Yargıtay men 

nedeninin açıkça bildirilmesi gerektiği görüşündedir.  
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Keşideci tarafından ödemeden men talimatı verilmesi halinde, çekin ibrazında 

arkasına, banka tarafından, keşidecinin ödemeden men talimatı bulunduğu ve bu nedenle 

işlem yapılamadığı belirtilerek karşılığı olup olmadığı yazılır ve karşılık veya kısmi karşılık 

var ise bu miktar bloke edilir. 

 

Muhatap bankayı, ancak keşideci ödemekten men edebilir. Hamilin buna hakkı 

yoktur. Hamil, ancak mahkemeden alacağı tedbir kararı ile ödemeyi durdurabilir. Çek keşide 

edilen hesap üzerinde rehin bulunması, haciz veya ihtiyati tedbir konulması halinde muhatap 

banka ödeme yapamaz. 

 

2.5.5. Keşidecinin Ölümü 
 

Çekin tedavüle çıkmasından sonra keşidecinin ölümü veya medeni hakları kullanma 

ehliyetini kaybetmesi yahut iflası çekin geçerliliğine zarar getirmez. 

 

Banka, çekteki imza ile keşidecinin bankaya vermiş olduğu imza beyannamesindeki 

imza birbirini tuttuğu ve uygun olduğu takdirde ödeme yapacak ve Vergi Usul Kanunu’nun 

150. maddesi hükmü gereğince ölüm vakasını ve intikalleri bağlı olduğu vergi dairesine 

bildirecektir. 

 

2.5.6. Zamanaşımı 
 

Hamilin, cirantalara, keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat 

hakkı ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle zaman aşımına uğrar. Çek 

borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu müracaat hakları bu çek borçlusunun çeki 

ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı dermeyan edildiği tarihten itibaren altı ay 

geçmekle zamanaşımına uğrar. 

 

2.5.7. Çekte İbraz ve Ödeme 
 

Çek, bedelinin ödenmesi talebiyle muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz 

edilebilir. İbrazın gerçekleşmesi için, çekin hak sahibi hamil tarafından ya da onun vekili 

veya temsilcisi tarafından muhatap bankaya fiilen verilmesi gerekir. Çekin takas odasına 

ibraz edilmesi muhatap bankaya ibraz sayılır. Çekle işleyen hesabın bulunduğu banka şubesi, 

ibraz edildiği anda karşılığı bulunan çeki ödemek zorundadır. Çekin karşılığının kısmen 

bulunması halinde ise bu miktar ödenir. 

 

Muhatap bankanın, hesabın bulunduğu şubesi dışındaki bir şubesine ibraz edilen çek 

karşılığı provizyon alınmak suretiyle ödenir. 

 

Türk Lirası hesabına bağlı olarak alınmış olan çek karnelerine yabancı para yazılarak 

çek keşide edilmesi halinde, çekin karşılığının olması halinde ödenmesi gerekir, karşılığının 

hesapta bulunmaması halinde ise arkasına karşılığı olmadığı yazılır. 
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Müşterilere verilen hizmetin kalitesi ve dolayısı ile maliyet farklılıkları nedeniyle 

bankadan bankaya farklı olmakla birlikte, bankalarca çek karneleri ve çek bedeli tahsilleri 

için komisyon ve ücret talep edilir.  

 

2.5.8. İhtar ve Düzeltme Hakkı 
 

 İhtar 

Çek yasasının ilgili maddesi gereğince; banka şubeleri süresinde ibraz edilen çeklerin 

kısmen veya tamamen karşılığı olmadığını arkasına yazmak suretiyle tespit ettiklerinde, 

ibraz tarihini izleyen 10 işgünü içinde hesap sahibine iadeli taahhütlü bir mektup göndererek 

şunları bildirir. 

 Kendisinin veya vekil ve temsilcilerinin elinde bulunan bütün çek 

karnelerini aldığı bankalara geri vermesini 

 Düzeltme işlemlerini yerine getirmesini 

 Aksine davranışların cezai müeyyideleri gerektireceğini  

 

Ortak hesap sahipleri, hesapları üzerinde müşterek imzaları ile tasarrufta bulunuyorlar 

ise bu hesap için verilmiş çekleri keşide ederken birlikte imzalamaları gerekir, çekin 

karşılıksız çıkması halinde bankaca düzeltme haklarını kullanmaları için her iki hesap 

sahibine de ihtarname gönderilir.  

 

 Düzeltme Hakkı 

 

Hesap sahibi, ihtar mektubunu aldığı veya Çek Yasası’nın 12. maddesine göre almış 

sayıldığı tarihten itibaren yedi iş günü içinde çek tutarını veya karşılıksız kalan bölümünü 

yüzde 10 tazminatı ve gecikme faizi (T.C. Merkez Bankası’nca uygulanmakta olan kısa 

vadeli reeskont kredi faiz oranı üzerinden) ile birlikte hamil adına muhatap bankaya yatırdığı 

takdirde çek keşide etme hakkını yeniden kazanır. 

 

Düzeltme hakkı, karşılıksız çekin ibraz tarihini takip eden bir yıl içinde ancak iki defa 

kullanılabilir. Ancak 1.düzeltme hakkının kullanılmaması durumunda çek yasağına 

girileceğinden 2. düzeltme hakkı söz konusu olmayacaktır. 

 

2.5.9. Savcılığa İhbar ve Sorumluluklar 
 

Banka tarafından yapılan ihtarı aldığı veya almış sayıldığı tarihten itibaren yedi iş 

günü içinde geçerli bir sebebe dayanmaksızın çek karnelerini geri vermeyenlerin savcılığa 

ihbarı zorunludur.  

 

Düzeltme işlemi yapılmadığı halde bir yıllık müddet içinde çek keşide edenler fiilleri 

başka bir suç meydana getirse bile ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis ve ayrıca ağır 

para cezası ile cezalandırılırlar. 

 

2.5.10. Karşılıksız Çek 
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Muhatap banka yeterli karşılığı olmadığı için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi 

hakkında gereken bilgileri T.C.Merkez Bankası'na bildirir. Bildirme, hesap sahibinin 

düzeltme hakkı var ise düzeltme hakkı süresinin bitiminden itibaren 10 iş günü içinde, 

düzeltme hakkı yok ise çekin ibraz tarihinden itibaren yapılır. 

 

Düzeltme hakkını kullanan veya çek yasaklısı konumuna girmiş kişiler T.C.Merkez 

Bankası'nca bankalara duyurulur. Çek yasaklısı konumuna girmiş kişilere (hesap sahibi) 

veya vekil ve mümessillerine T.C.Merkez Bankası'nın duyuru tarihini takip eden 15' inci 

günün bitiminden itibaren bir yıl süre ile bankalarca çek karnesi verilmez ve çekle işleyen 

hesap açılmaz. 

 

Bir yıllık çek keşide etme yasağı, sürenin bitiminde otomatik olarak ortadan kalkar. 

Ne T.C. Merkez Bankası'nın ne de bankaların, yasaklılar listesinde yer alan kişileri, sonradan 

kişilerin başvurusu üzerine kayıtlardan silmek gibi bir görev ve yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. 

 

İbraz süresi içinde veya üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ibraz edildiğinde, 

yeterli karşılığı bulunmaması sebebiyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden kişiler 

bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Mahkeme ayrıca işlenen suçun 

mahiyetine göre bir yıl ile beş yıl arasında belirleyeceği bir müddet için failin bankalarda 

çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına karar verir. Yasaklama kararı 

bütün bankalara duyurulmak üzere TC Merkez Bankasına bildirilir. 
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Bu fiillerinden dolayı takibat yapılması çek hamilinin şikayetine bağlıdır. 

 

Şikayet süresi çekin bankaya ibraz tarihinde başlar. 

 

Şikayetten vazgeçmekle kamu davasının ve cezanın ortadan kaldırılmasına karar 

verileceği gibi, keşidecinin çek bedelinin karşılıksız kalan kısmını yüzde 10 tazminatı ve 

gecikme faizi ile birlikte muhatap bankaya veya herhangi bir şubesine yatırmış bulunması 

halinde de vazgeçme şartı aranmaksızın kamu davasının ve cezanın ortadan kaldırılmasına 

karar verilir. 

 

Fiili işleyenin düzeltme hakkını kullanmak suretiyle hamilin zararını karşılamış olması 

veya düzeltme hakkı yoksa, yedi işgünü içinde çek bedelinin karşılıksız kalan kısmını yüzde 

10 tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte hamil adına muhatap bankaya veya herhangi bir 

şubesine yatırmış olması halinde şikayet hakkı doğmaz. 

 

Resim 2.4: Risk 

2.5.11. Bankaların Sorumlulukları 
 

 Usul Açısından Bankaların Sorumluluğu  

 

 Bankalarca, yeterli karşılığı olmadığı için ödenmeyen çekler ve hesap 

sahibi hakkındaki bilgiler, ibraz tarihinden itibaren on gün içinde Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilir. 

 Yurt dışında kurulu bankaların Türkiye’deki merkez şubesi müdürlükleri 

de bu yasa uygulamasında genel müdürlük olarak kabul edilir. 

 Çek defterleri bankalarca aşağıda belirtilen esaslara göre bastırılır.  

o Çek defterlerinin her yaprağına, çek hesabının bulunduğu banka 

şubesinin adı, hesap numarası, çek numarası ve hesap sahibinin 

vergi kimlik numarası ile adı yazılır ve imzasının atılmasına imkân 

verecek ibareler konulur. 

o Bankalarca çek yaprakları istenilen renk ve desende bastırılabilir, 

üzerine amblem, resim konulabilir. 
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 Bankalarca çek hesabı açılan müşterilerinin açık kimlikleri, adresleri ve 

vergi kimlik numaraları, ilgili bankaların genel müdürlüklerince çek 

hesabının açıldığı ve çek hesabının kapatıldığı tarihten itibaren 15 gün 

içinde Merkez Bankasına bildirilir.  

 

Resim 2.5: Bankaların Sorumluluğu 

 

 Bedel Açısından Bankaların Sorumluluğu  

 Muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması 

halinde her çek yaprağı için 370 milyon TL (370.-YTL)  kadar ödeme 

yapmakla yükümlüdür.  

 

Yukarıda belirtilen sorumluluk miktarı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 

yayımlanan toptan eşya fiyatları yıllık endeksindeki değişmeler göz önünde tutularak 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarfından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmi 

Gazetede yayımlanır. (4814 sayılı yasanın 10 uncu maddesi ve 2003/1 nolu tebliğin 6 ncı 

maddesi)  

 

 Tebliğ uyarınca Merkez Bankası’nın çekle ödemelerin düzenlenmesi ve 

çek hamillerinin korunması hakkında kanuna ilişkin bundan önceki 

tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Merkez 

Bankası tebliğlerine göre bastırılan ve bu tebliğin yayımını izleyen 3. 

ayın sonuna kadar müşterilerine verilmiş çek karneleri kullanılmaya 

devam edilecektir. Bu durumda, halen hesap sahiplerinin elinde bulunan 

çekler ile bu tebliğin yayımını izleyen 3. ayın sonuna kadar bankaların 

müşterilerine verecekleri çek defterlerinden ötürü, bankaların 

sorumlulukları her çek yaprağı için 60 milyon lira olarak belirlenmiştir. 

(2003/1nu.lı tebliğin geçici 1’inci ve 2’ nci maddeleri) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki uygulama faaliyetini işlem basamaklarına uygun olarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çeki temin ediniz ve şeklini görünüz. 

 Çevrenizde bulunan bir bankanın çek 

servisine giderek ellerinde bulunan bir 

çek şeklini görmek isteyiniz. 

 Çeki incelerken üzerinde hangi 

bilgilerin yazılı olduğunu kontrol ediniz. 

 Çek bilgilerini edindikten sonra bilgileri 

sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

  

 Çeke ödenecek kişinin (alacaklı) adını ve 

soyadını yazınız. 

 Boş bir çek belgesi temin ediniz. 

 Belgeyi muhasebe setinden, muhasebe 

kitaplarından ya da internetten temin 

edebilirsiniz. 

 Çeke alacaklının ad ve soyadını yazınız. 

 Çeke tutarı yazı ve rakamla yazınız. 

 Çeke tutarı yazı ve rakamla yazınız. 

 Tutarlar arasında fark olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Çek düzenlerken mürekkepli kalem 

kullanınız. 

 Tutarlar arasında fark olduğu zaman 

yazılı olan tutarın geçerli olduğunu 

unutmayınız. 

 Çeki ödeyecek bankanın hesap ekstresini 

telefon ile kontrol ediniz. 

 Çekin banka hesabından düşülüp 

düşülmediğinin kontrol edilmesi 

gerektiğini unutmayınız. 

 Hesap ekstresinin banka hesabınızın 

durumunu gösteren bir belge olduğunu 

hatırlayınız. 

 Düzenleme tarihini yazınız. 

 Çekin düzenleme tarihini yazınız. 

 Çekin düzenlendiği yeri yazınız. 

 Tanzim kelimesinin düzenleme ile aynı 

anlama geldiğini unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Çeki keşideciye (çek düzenleyene) 

imzalatınız. 

 İmza atanın asıl borçlu olmasına dikkat 

ediniz. 

 İmza yoksa ya da sahte ise çekin 

geçersiz sayılacağını unutmayınız. 

 Çeki ciro ediniz. 

 Tam ciro işlemi yapınız. 

 Beyaz ciro işlemi yapınız. 

 Cironun ne anlama geldiğini 

hatırlayınız. 

 Çekin tahsil işlemini yapınız. 
 Tahsil işlemini alacaklı ve banka 

arasında uygulayınız. 

 Çekin takip işlemini yapınız. 

 İhbarname örneği bulunuz. 

 Notere giderek protesto aşamalarını 

sorunuz. 

 Çekin tahsil edilememesi durumunda 

yapılan işlemleri banka ve notere 

sorarak pekiştiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Çekte üçlü bir ilişki vardır. 

2. (   ) Çekte rakamla yazılı borç tutarında yazı ile yazılan arasında bir farklılık olursa 

kanunen yazı ile yazılı olan geçerlidir. 

3. (   ) Çekte alacaklı kişiye “muhatap”   denir. 

4. (   ) Çek bir kredi aracıdır 

5. (   ) Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap ancak bir banka veya özel finans kurumu 

olabilir. 

6. (   ) Çekte vade kesinlikle olmalıdır. 

7. (   ) Çek aynı yerde keşide edilecek ve ödenecekse 10 gün içinde ibraz edilmelidir. 

8. (   ) Bir kıtada keşide edilen çek, başka bir kıtada ödenecekse bir yıl içinde ibraz 

edilmelidir. 

9. (   ) Çek “hamiline “ düzenlenebilir 

10. (   ) Bir çek ibraz tarihinde hesapta para olmadığı için ödenemiyorsa karşılıksız çek 

hükmündedir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Aşağıda verilen bilgilere göre verilen çeki düzenleyiniz. 

 

Zahide BULUT, 06.12.2006 tarihinde, Adapazarında Sevim AKDOĞAN’dan 1.250.-

YTL tutarında mal almış ve karşılığında çek vermiştir.  

 

Boş çek örneği 

KONTROL LİSTESİ 
 

Uygulama testi sonucunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanmadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Çek örneği temin ettiniz mi?   

2. Çekte bulunması gereken şekil şartlarını gördünüz mü?   

3. Alacaklının adını doğru yere yazdınız mı?   

4. Tutarı yazı ve rakamla doğru yere yazdınız mı?   

5. Vade ve vade tarihini doğru yere yazdınız mı?   

6. Borçlu bilgilerini doğru yere yazdınız mı?   

7. Düzenleme tarihini doğru yere yazdınız mı?   

8. Beyaz ve tam ciro işlemini yaptınız mı?   

9. Bir bankaya giderek tahsil işleminin aşamalarını sordunuz mu?   

10. Notere giderek takip aşamalarını sordunuz mu?   

11. Boş çek örneğini doğru olarak düzenlediniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 Bu modül ile; Türk Ticaret Kanunu’na göre poliçeyi tanıyacak, düzenleme becerisi 

kazanacak, tahsil ve takip işlemlerini yapabileceksiniz.  
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Çevrenizde bulunan bir ticari işletmeyi ziyaret ederek poliçe örneği temin ediniz 

ve üzerinde yer alan bilgileri inceleyiniz. 

 Çevrenizde bulunan bir tacire poliçe kullanıp kullanmadığını, kullanıyorsa 

hangi durumlarda kullandığını sorunuz. 

 Bir bankaya giderek poliçe ile ilgili yaptıkları işlemleri sorunuz ve bilgileri 

sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

3. POLİÇE 
 

Poliçe daha çok uluslar arası ticarette ve bankaların taraf olduğu borç ilişkilerinde 

kullanılan bir senettir. Poliçede de aynı çekte olduğu gibi üçlü bir ilişki söz konusudur. 

 

3.1. Poliçenin Tanımı 
 

Poliçe belirli bir kişi emrine, diğer bir kişiye verilen ödeme yetkisini kapsayan bir 

senettir. Senedi düzenleyen (keşideci), üçüncü bir kişiye (muhatap) poliçede gösterilmiş olan 

diğer bir şahsa (lehdar) veya onun emrühavalesine, senette belirtilen vadede belirli bir 

meblağı ödeme emrini, kanunun aradığı şekil şartlarını yerine getirmek kaydıyla yöneltir. 
Poliçeyi düzenleyenin (keşideci) hem muhatapla hem de lehdarla ilişkisi vardır. Keşidecinin 

muhataptan alacağı, lehdara da borcu vardır. Keşideci poliçe düzenleyecek ve muhatabın da 

kabul etmesiyle aradan çekilmekte, muhataptan kendisine olan borcundan poliçede yazdığı 

tutar kadarını kendisinin borcu olan lehdara ödemesini istemektedir. Poliçe keşideci 

tarafından düzenlenip, vadesinde lehdara ödeneceğine dair muhatabın onayı alınmak üzere 

muhataba gönderilir. Muhatap poliçeyi kabul edince "kabul edilmiştir" notunu yazarak 

imzalar. Poliçe muhatap tarafından lehdara gönderilir. Poliçenin vadesi geldiğinde lehdar 

poliçeyi muhataba ibraz ederek senet tutarını tahsil eder. Lehdar poliçeye "Tahsil ettim" notu 

yazarak imza eder ve poliçeyi muhataba verir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Poliçenin tarafları 

 

3.2. Poliçenin Şekli 
 

Kıymetli evrak niteliğinde bir senet olan bono, özel şekil şartlarına tabidir. Bonodaki 

şekil şartları TTK’nın 688.maddesinde düzenlenmiştir. Bu şartlar şunlardır: 

 

3.2.1. Poliçe Kelimesi 
 

Senet metninde, poliçe kelimesinin ve eğer Türkçe’den başka bir dil ile yazılmışsa o 

dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimenin bulunması gerekir. 
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Şekil 3.1: Poliçe kelimesi 

3.2.2. Belirli Bir Tutar 
 

Poliçe belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi içermelidir. 

Belirli bir tutarın anlamı poliçe bedelinin nakit para ile ödenmesi anlamına gelmektedir. Eğer 

poliçede rakamla yazılan tutar ile yazı ile yazılan tutar arasında bir fark varsa kanunen yazılı 

kısımdaki tutar geçerlidir. 

 

Poliçede faiz şartı dışında herhangi bir şart konulamaz. Bir olaya veya şarta bağlanmış 

poliçeler geçersizdir. 

 

Şekil 3.2: Tutar 
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3.2.3. Muhatabın Adı ve Soyadı 
 

Poliçenin üzerine birden fazla muhatap yazılabilir. Bunların hepsinin ayrı ayrı kabul 

etmeleri gerekir. Böyle bir durumda her bir muhatap “hamil”e (alacaklıya) karşı müteselsilen 

(zincirleme) sorumlu olurlar. Keşideci bizzat kendi üzerine poliçe keşide edebilir.  

 

Şekil 3.3: Muhatap bilgileri 

3.2.4. Vade 
 

Vade zorunlu şart değildir. Vade yazılmamışsa görüldüğünde ödenecek vadeli poliçe 

sayılır. Dört tür vade vardır: 

 

 Belirli Günde: Belli bir takvim tarihi gösteren vadedir. Örneğin 15 Mayıs 2006 

gibi. 

 

 Keşide tarihinden belirli bir süre sonra: “Düzenlenmesinden 60 gün sonra” veya 

“keşide tarihinden 91 gün sonra” gibi vadeler bu guruba girer. Bu tür vade, 

poliçenin düzenlenmesindenbelli bir süre sonra gerçekleşmekte ve düzenleme 

tarihine göre belirlenmektedir. Sürenin hesaplanmasında, sürenin başladığı gün 

(Poliçenin düzenlendeği gün) hesaba katılmaz.(TTK.Md.665) 

 

 Görüldüğünde ödenecek: Poliçeye vade konmamışsa görüldüğünde vadeli 

olduğu kabul edilir. (TTK.Md.584.2) “Görüldüğünde “ vadeli olan veya 

görüldüğünde vadeli sayılan poliçe, muhataba ibrazında ödenmesi gerekir. İbraz 

süresi ise, poliçenin düzenlenmesinden itibaren 1 yıldır. (TTK.Md.661). 

Keşideçi bu süreyi uzatabilceği gibi, kısaltabilir.Bu gibi vadeli poliçelerde, 

hamil kural olarak bir yıllık ibraz süresi içinde dilediği gün poliçeyi ödenmek 

üzere muhataba ibraz eder.Doğal olarak ”dilediği gün” iş günü olmalı ve ibraz 

iş saatleri içinde gerçekleşmelidir. 

 

 Görüldüğünden belli bir süre sonra: Poliçeye “görüldüğünden 61 gün sonra” 

gibi bir vâde de konulabilir. Bu takdirde de, poliçenin vâdesi, belirgin değildir. 
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Vâdenin kesinleşmesi için, bu poliçenin ilk önce muhataba kabul için ibrazı kesin 

olarak zorunludur. Poliçe muhatap tarafından kabul edilirken, ayrıca kabul tarihi de yazılır 

ve bu tarihten sonra poliçede öngörülen sürenin geçmesi ile vâde gelmiş olur. Muhatap, 

poliçeyi kabul etmiş, ancak kabul tarihini yazmamış ise, hâmil kabul tarihini tespit için 

noterce “Tarih Tespit Protestosu” keşide etmelidir. 

 

Şekil 3.4: Vade 

3.2.5. Ödeme Yeri 
 

Eksikliği kanunca giderilmiş bir şarttır. Ödeme yeri belirtilmemişse muhatabın adının 

soyadının yanıdaki yer ödeme yeri olarak kabul edilmiştir.  

 

Şekil 3.5: Ödeme yeri 
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3.2.6. Lehtar(Alacaklı) 
 

Poliçe kime veya kimin emrine ödenecekse onun ismi yer almalıdır. Poliçede  lehtarın 

isminin gösterilmesi zorunludur. Çünkü poliçe hamiline yazılı düzenlenemez. 

 

Şekil 3.6: Lehtar 

3.2.7. Keşide Yeri ve Tarihi 
 

Keşide tarihi mutlaka olmalıdır. Aksi halde geçersizdir. Keşide yeri, alternatifli şekil 

şartıdır. Keşide yeri belirtilmemişse keşidecinin adının yanında yazılı yer keşide yeri olarak 

kabul edilir.  

 

Şekil 3.7: Keşide tarihi ve yeri 
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3.2.8. Keşidecinin İmzası 
 

Keşidecinin imzası temel şekil şartıdır. Keşideci imzasıyla poliçenin muhatap 

tarafından kabul edileceğini ve ödeneceğini yüklenmiş olur.  

 

Şekil 3.8:  Keşidecinin imzası 

3.3. Poliçenin Düzenlenmesi 
 

3.3.1. Poliçede Keşidecinin Sorumluluğu 
 

Keşideci düzenleyip imzaladığı poliçeyi lehdara ve poliçenin diğer hamillerine karşı 

sorumlu olur. Poliçe herhangi bir sebeple keşidecinin elinden çıkmışsa keşideci teslimdeki 

noksanlığı bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen hamile karşıda sorumludur (TTK, 598; MK, 

903).Keşidecinin sorumluluğu, poliçenin kabul edilmemesi ve ödenmemesi hususlarını da 

kapsamaktadır (TTK, 591).Keşideci kendisinin poliçenin ödenmeme halindeki 

sorumluluktan muaf olduğunu gösteren kayıtları poliçeye koyamaz (TTK, 591). 

 

3.3.2. Poliçe Düzenlenmesi 
 

Poliçe düzenlenirken şekil şartlarına uyulması gerekir. Ayrıca özellikle rakam 

yazılırken dikkatli olmalı ve kurallara uygun düzenlenmelidir. 

 

Resim 3.2: Poliçenin düzenlenmesi 
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Örnek 
 Verilen bilgilere göre poliçe örneğini düzenleyelim. 

 

Bircan BULUT’un Mahmut BURNAZ’dan 5.000 YTL alacağı vardır. Bircan BULUT 

bir mal alımı dolayısı ile Ayfer CAN’a 5.000 YTL borçlanmıştır ve Mahmut BURNAZ’ın 

kabul etmesi ile üç kişi arasında 01.06.2006 tarihinde Ankara’da bir ay vadeli bir poliçe 

düzenlenmiştir. Örneğimizde öncelikle kişileri belirleyelim: 

 

Bircan BULUT: Keşideci (poliçeyi düzenleyen) kişidir. Mahmut BURNAZ: Poliçe 

bedelini ödeyecek borçlu kişidir.Poliçe üzerine  “kabulümdür” yazıp imzalaması gerekir. 

Aksi halde poliçe düzenlenemez. 

 

Ayfer CAN: Poliçe bedelini tahsil edecek alacaklı kişidir. 

 

Şekil 3.9: Poliçe örneği 

3.4. Ciro İşlemleri 
 

Poliçede devir ciro ve alacağın temliki hükümlerine göre yapılır. 

 

3.4.1. Temlik(Bir Hakkın Başkasına Geçirilmesi) 
 

Poliçe kanunen emre yazılı kıymetli evraktır. Fakat iradi veya kanun hükmü gereği 

olarak nama yazılı senet haline dönüşebilir. Temlik beyanı poliçeden ayrı bir kağıt üzerine 

konulabileceği gibi, poliçe üzerine de yazılabilir (TTK, 599-II).İkinci halde temlik şerhi ciro 

sayılır.Emre yazılı bir senedin temlik yolu ile devri, bir temlik sözleşmesine dayanır ve 

devredenin yerini, senedini devralan alır. 
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3.4.2. Ciro 
 

Poliçe, emre yazılı senet olarak alacağın temlikinden çok ciro ve teslim yoluyla 

devrolunur. Bu kaide poliçe açıkça emre yazılı olmasa dahi uygulanır. Cironun, poliçe veya 

poliçeye ekli ''alonj''denilen bir kağıt üzerine yazılması ve ciranta (ciro eden kişi) tarafından 

imzalanması gerekir. Genellikle ciro senedin arka tarafına yazılmaktadır. Ancak, beyaz 

cironun poliçenin arka tarafına yazılması şartı vardır. Uygulamada, ciro; poliçenin arka 

yüzüne, kabul ve aval ise; poliçenin ön yüzüne yapılır. Ciro, tam ve beyaz olmak üzere iki 

şekilde yapılabilir. 

 

 Tam ciro: Tam ciroda, ciranta poliçeyi ciro edeceği kimsenin adını, soyadını ve 

ödeyiniz ibaresini yazar ve imzalar. 

 Beyaz (açık) ciro: Beyaz ciroda, ciranta, poliçenin arka yüzüne sadece ödeyiniz 

ibaresini yazar ve imzalar. 

 

3.4.3. Ciroların Sınıflandırılması 
 

 Temlik cirosu: Temlik cirosu ile poliçeden doğan bütün haklar ciro edilene 

geçer, ancak bu hakların devri için sadece ciro yeterli değildir. Ayrıca poliçenin 

de teslimi gerekir.  Cironun üzerinde ''bedeli teminattır'' veya ''tahsil içindir'' gibi 

kayıtların bulunmaması halinde, yapılan ciro temlik cirosu hükmünde sayılır. 

Bankalar, cironun ''... bankası emrine ödeyiniz. Bedeli alınmıştır.'' şeklinde bir 

kayıtla kendi emirlerine yapılmasını isterler. Bu şekilde ciroya ''temlik 

cirosu''denir. 
 Tahsil cirosu: Poliçe bedelinin bir başka kimse tarafından tahsil edilmesini 

sağlamak amacıyla yapılan ciroya ''tahsil cirosu'' denir. Ciro, ''bedeli tahsil 

içindir'', ''kabz içindir'', ''vekaleten'' deyimlerini veya sadece vekalet vermeyi 

ifade eden herhangi bir kaydı taşırsa hamil, senetten doğan bütün hakları 

kullanabilir, fakat o senedi ancak tahsil cirosu şeklinde tekrar ciro edebilir. 

 Rehin cirosu: Ciro, '' bedeli teminattır'', ''bedeli rehindir'' gibi bir kaydı taşırsa, 

hamil poliçeden doğan bütün hakları kullanabilir. Ancak, kendisi tarafından 

yapılan ciro, tahsil cirosu hükmündedir. Senetten sorumlu olanlar, kendileriyle 

ciranta arasında doğrudan doğruya mevcut olan ilişkilere dayanan itirazları, 

hamile karşı ileri süremezler (bankanın poliçeyi devralırken bilerek borçlunun 

zararına davranması hariç). 

 

3.5. Tahsil Ve Takip İşlemleri 
 

3.5.1. Poliçenin Teslimi 
 

Ciro ve teslim sonucunda poliçeden doğan bütün haklar devradilmiş olur (TTK, 

596).Bir poliçeyi elinde bulunduran kimse son ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakkı 

müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde yetkili hamil sayılır. Poliçe 

herhangi bir surette hamilin elinden çıkmış bulunuyorsa yeni hamil ancak poliçeyi kötü 

niyetle taksip etmiş olduğu veya iktisabında ağır bir kusur bulunduğu takdirde  o poliçeyi 

geri vermekle yükümlüdür (TTK, 598). 
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3.5.2. Poliçenin Kabulü 
 

Muhatabın poliçeyi kabul etmek mecburiyeti yoktur. Poliçeyi kabul edip etmemek, 

Kambiyo hukuku bakımından muhatabın iradesine bırakılmıştır. Muhattap, poliçeyi kabul 

etmekle bedelini vadesinde ödemeyi kabul etmiş olur (TTK, 610-I). 

 

3.5.3. Poliçenin Ödenmesi 
 

Poliçeyi kabul eden muhatap öderken hamil tarafından bir ibra şerhi yazılarak 

poliçenin kendisine verilmesini isteyebilir. Kısmi ödeme halinde muhatap bu ödemenin 

poliçe  üzerinde işaret edilmesini ve kendisine bir makbuz verilmesini isteyebilir (TTK, 621-

II) 

 

3.5.4. Aval 
 

Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir 

kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvenceye aval denir. 

 

Aval şekil bakımından asıl borca bağlı olmakla birlikte maddi bakımdan tamamen 

bağımsız bir banka taahhüdüdür. Aval, poliçe borçluları veya üçüncü bir şahıs tarafından 

verilebilir (TTK, 658-II).Aval veren kimse senedin ödenmesini garanti ettigi için poliçenin 

dolaşımı kolaylaşmakta ve ödemeyi kefil olarak taahhüt eden bankanında lüzumsuz 

protestolarla karşılaşmasını önlemektedir. Bir bankaya aval veren banka borçlunun  riskini 

üstlendiğinden müşterisi için  kredi limiti saptamak zorundadır. 

 

3.5.5. Poliçenin Nüshaları ve Suretleri 
 

Poliçe kaide olarak tek nüsha halinde düzenlenir. Ancak, bu tek nüshanın kaybolması 

durumunda doğacak sorunları önlemek ve yeni olanaklar temini amacıyla poliçenin 

çoğaltılması kabul edilmiştir. Poliçe çoğaltma işlemi poliçeyi birden fazla nüsha olarak 

keşide etmek veya poliçenin suretlerini çıkarmak şeklinde yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki uygulama faaliyetini işlem basamaklarına uygun olarak yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Poliçeyi  temin ediniz ve şeklini görünüz. 

 Çevrenizde bulunan bir bankanın 

senetler servisine giderek ellerinde 

bulunan bir poliçe şeklini görmek 

isteyiniz. 

 Poliçeyi incelerken üzerinde hangi 

bilgilerin yazılı olduğunu kontrol ediniz. 

 Poliçe bilgilerini edindikten sonra 

bilgileri sınıfta arkadaşlarınız ile 

paylaşınız. 

 Poliçenin taraflarını belirleyiniz. 

 Boş bir poliçe belgesi temin ediniz. 

 Belgeyi muhasebe setinden, muhasebe 

kitaplarından ya da internetten temin 

edebilirsiniz. 

 Poliçede tarafların isimlerinin nerelere 

yazıldığını kontrol ediniz. 

 Keşidecinin kim olduğunu, hakları ve 

sorumluluklarını hatırlayınız. 

 Muhatabın kim olduğunu, hakları ve 

sorumluluklarını hatırlayınız. 

 Lehtarın kim olduğunu ve haklarını 

hatırlayınız. 

 Keşideci, muhatap ve hamilin ad, soyad 

ve diğer bilgilerini yazınız. 

 Keşideciyi yazınız. 

 Muhatap bilgilerini yazınız. 

 Muhatabın “kabulümdür” ifadesini 

yazınız. 

 Hamil (alacaklı) bilgilerini yazınız. 

 Tutarı yazı ve rakamla yazınız. 
 Tutarı hem yazı hem rakamla yazınız. 

 Tutarı yazarken dikkat ediniz. 

 Vade ve vade tarihini yazınız. 

 Vadeyi yazınız. 

 adeye göre vade tarihini hesaplayınız ve 

yazınız. 

 Düzenleme tarihini yazınız. 
 Poliçenin düzenleme tarihini ilgili yere 

yazınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Poliçeyi taraflara imzalatınız. 
 Poliçeyi muhataba imzalatınız. 

 Poliçeyi keşideciye imzalatınız. 

 Poliçeyi ciro ediniz. 

 Tam ciro işlemi yapınız. 

 Beyaz ciro işlemi yapınız. 

 Cironun ne anlama geldiğini 

hatırlayınız. 

 Poliçenin tahsil işlemini yapınız. 

 Tahsil işlemini alacaklı ve banka 

arasında uygulayınız. 

 Tahsil işlemini muhatap ile lehtar 

arasında uygulayınız. 

 Poliçenin takip işlemini yapınız. 

 İhbarname örneği bulunuz. 

 Notere giderek protesto aşamalarını 

sorunuz. 

 Poliçenin tahsil edilememesi durumunda 

yapılan işlemleri banka ve notere 

sorarak pekiştiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bir poliçede “poliçe” kelimesinin yazılması zorunlu değildir. 

2. (   ) Poliçelerde faiz, ancak görüldügünde veya görüldükten belli bir süre sonra 

ödenecek poliçelere konulabilir. 

3. (   ) Poliçelerde “vade” zorunlu şart değildir. 

4. (   ) Poliçede lehtarın (alacaklı) isminin gösterilmesi zorunludur. 

5. (   ) Poliçenin esas borçlusu, poliçeyi kabul etmiş muhataptır. 

6. (   ) Poliçelerde keşide tarihi olmazsa bile poliçe geçerlidir. 

7. (   ) Poliçelerde vade konmamışsa “görüldüğünde vadeli” olduğu kabul edilir. 

8. (   ) Poliçeler “hamiline” yazılı düzenlenebilir. 

9. (   ) Poliçede ikili bir ilişki söz konusudur. 

10. (   ) Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir 

kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvenceye aval denir. 

 

11. Aşağıda verilen bilgilere göre verilen poliçeyi düzenleyiniz. 

 

Selma BULUT’un Sema BURNAZ’dan 3.250 YTL alacağı vardır. Selma BULUT bir 

mal alımı dolayısı ile Eren DENİZ’e 3.250 YTL borçlanmıştır ve Sema BURNAZ’ın kabul 

etmesi ile üç kişi arasında 15.06.2006 tarihinde Ankara’da iki ay vadeli bir poliçe 

düzenlenmiştir. 

Sema BURNAZ Adres:Sevgi sokak 7/19 Etlik-ANKARA 

 

Boş uygulama belgesi 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Uygulama testi sonucunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanmadığınız için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Poliçe örneği temin ettiniz mi?   

2. Poliçede bulunması gereken şekil şartlarını gördünüz mü?   

3. Keşidecinin adını doğru yere yazdınız mı?   

4. Tutarı yazı ve rakamla doğru yere yazdınız mı?   

5. Vade ve vade tarihini doğru yere yazdınız mı?   

6. Lehtar bilgilerini doğru yere yazdınız mı?   

7. Düzenleme tarihini doğru yere yazdınız mı?   

8. Muhatabın adını doğru yere yazdınız mı?   

9. Beyaz ve tam ciro işlemini yaptınız mı?   

10. Bir bankaya giderek tahsil şleminin aşamalarını sordunuz mu?   

11. Notere giderek takip aşamalarını sordunuz mu?   

12. Boş poliçe örneğini doğru olarak düzenlediniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız 

“Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bono, poliçe ve çek birer kıymetli evraktır. 

2. (   ) Bono,poliçe ve çek istenildiği gibi düzenlenebilir. 

3. (   ) Kıymetli evraklarda yazı ve rakam ile yazılan tutar arasında bir fark varsa yazı ile 

yazılan geçerlidir. 

4. (   ) Bono,poliçe ve çek birer kredi aracıdır. 

5. (   ) Poliçenin düzenlenebilmesi için muhatabın kabul etmesi gerekir. 

6. (   ) Çeklerde vade vardır. 

7. (   ) Bononun diğer adı emre muharrer senettir. 

8. (   ) Bono, poliçe ve çekte üçlü ilişki söz konusudur. 

9. (   ) Çek hamiline ya da nama düzenlenebilir. 

10. (   ) Tüm kıymetli evraklar ciro ile başkasına devredilebilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise uygulamalı teste geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bono il ilgili olarak; 

 Bononun şekil şartlarını öğrendiniz mi? 

 Bononun ciro edilme çeşitlerini öğrendiniz mi? 

  

  

  

2. Çek ile ilgili olarak; 

 Çekte şekil şartları ve çekin bankalardan alınması ile ilgili 

kanun maddelerini öğrendiniz mi? 

 Karşılıksız çek çekmenin sonuçlarını öğrendiniz mi? 

  

  

  

3. Poliçe ile ilgili olarak; 

 Poliçede tarafları ve sorumluluklarını öğrendiniz mi? 

 Poliçede ciro çeşitlerini ve sınıflandırılmasını öğrendiniz mi? 

  

  

  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAPLARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAPLARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAPLARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAPLARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 
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