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Sayfamızda kısa bir not düşerek Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 13.1.2014 tarih ile 

2013/34573 Esas, 2014/45 Karar sayılı kararını ele almak istiyoruz. 

 

Karara konu olayda, başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, takibin 

kesinleşmesinden sonraki dönemde işlemsiz bırakılması nedeniyle borçlu tarafından icra 

mahkemesine başvurularak şikayet yolu ile icranın geri bırakılması istenmiş, mahkeme de 

şikayet talebini kabul ederek icranın geri bırakılmasına karar vermiştir. İlk derece mahkemesi 

kararını bozan ilgili daire ise, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibin konusu 

kılınan senedin keşide yeri unsurunu taşımadığını, bu nedenle soyut borç ikrarı içermeyen 

belgenin adi havale niteliğinde olduğunu, dolayısıyla mahkemece zamanaşımı şikayetinin 

reddedilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

 

İİK m. 167 uyarınca alacağı poliçe, emre muharrer senet (bono) veya çeke dayanan alacaklı, 

alacağı rehinle temin edilmiş olsa bile, elindeki senedi de takip talebine ekleyerek kambiyo 

senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapabilir. Yine İİK m. 168 gereğince takip talebini 

alan icra memuru, senedin kambiyo senedi vasfında olduğu ve vadesi geldiğini re’sen 

inceler ve bunlar gerçekleşmiş ise borçluya bir ödeme emri gönderir. İİK m. 170/a uyarınca 

alacaklının takip hakkı bulunmadığı da şikayet yolu ile icra mahkemesinin önüne getirilebilir, 

icra mahkemesi de usulüne uygun olarak önüne gelmiş takip dosyası çerçevesinde senedin 

kambiyo vasfını haiz olmadığını veya alacaklının bu çerçevede takip hakkı olup olmadığını 

re’sen inceleyebilecektir. 

 

Kararı şu üç nokta açısından ele almakta yarar gördük: 

 

1. Takibin kesinleşmesinden sonra, takip içerisinde kambiyo senedinin zamanaşımına 

uğradığı iddiası, hangi sürede, nereye, hangi yol ile ileri sürülecektir? Kendisine 

kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip çerçevesinde ödeme emri gönderilen 

borçlu, şayet bu tarihte alacak zamanaşımına uğramış ise İİK m. 168/I, b. 5 uyarınca 

ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde bu itirazını icra mahkemesine 

dilekçe ile bildirir. Ancak senet bu aşamada zamanaşımına uğramamış, daha sonra 

takip içerisinde işlem yapılmaması sebebiyle zamanaşımına uğramış olursa ne 

yapılacaktır? İİK m. 170/b hükmü uyarınca genel haciz yolu ile takibe ilişkin İİK m. 

62 ila 72 hükümleri, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna ilişkin takibe dair 

hükümlere aykırı olmadıkça, bu takipler açısından da uygulanır. İİK m. 71 gereğince 

takibin kesinleşmesinden sonra şayet alacak zamanaşımına uğrarsa, bu İİK m. 33/a 

hükümleri kıyasen uygulanacak ve şayet alacağın zamanaşımına uğradığı tespit 

edilecek olursa icranın geri bırakılmasına karar verilecektir. Şikayet ise kural olarak 



icra dairesince yapılan kanuna veya hadiseye uygun bulunmayan işlemler ile icra 

dairesince bir hakkın yerine getirilmemesi veya sürüncemede bırakılması halinde 

başvurulacak bir hukuki çaredir. Kambiyo senetlerine mahsus takip açısından ise icra 

memuruna senedin kambiyo senedi vasfında olup olmadığı ve vadesinin gelip 

gelmediğini inceleme yetkisi verildiğinden, söz konusu hususlar da şikayetin konusu 

olabilecektir. Ayrıca alacaklının takip hakkı olmadığı hususu da İİK m. 170/a uyarınca 

şikayet konusu yapılabilecektir. Senedin kambiyo senedi vasfını haiz olmadığı ile 

alacaklının takip hakkı olmadığı şikayeti, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün 

içerisinde (İİK m. 168/I, b. 3) icra mahkemesine yapılacak iken vadesinin gelmediği, 

farklı bir düzenleme olmadığından, genel şikayet süresi olan 7 gün içerisinde 

gerçekleştirilecektir. Alacağın takip içerisinde zamanaşımına uğradığı hususu bu 

kapsamda yer almamaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu husus İİK m. 71 hükmü 

uyarınca uygulanacak olan İİK m. 33/a gereğince bir icranın geri bırakılması talebidir. 

Dolayısıyla borçlunun icra mahkemesine başvurusunu şikayet olarak nitelendirmek 

yerinde olmamıştır. 

 

2. Somut uyuşmazlık açısından Yargıtay tarafından tespit edilen senette keşide yeri 

olmadığı hususu üzerine icra mahkemesince ne yapılması gerekecektir? Yargıtay, 

senedin kambiyo senedi vasfı taşımayacağını, dolayısıyla genel zamanaşımı olan 10 

yıllık sürenin uygulama alanı bulacağını belirtmiş, mahkemenin zamanaşımı 

şikayetinin reddine karar vermesi gerektiğini ifade etmiştir. Burada vurgulanması 

gereken husus, İİK m. 170/a/II hükmüdür. Buna göre, “İcra mahkemesi müddetinde 

yapılan şikayet veya itiraz dolayısıyla, usulü dairesinde kendisine intikal eden işlerde 

takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya alacaklının 

kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re'sen nazara 

alarak bu fasla göre yapılan takibi iptal edebilir”. Yine İİK m. 170/a/III uyarınca “Her 

ne suretle olursa olsun, imza inkarı itirazı geri alınmış veya borç kısmen veya 

tamamen kabul edilmiş ise bu madde hükmü uygulanmaz”. Şu halde, bir borç ikrarı 

söz konusu değil ve imza inkarı itirazı geri alınmamış ise, kambiyo senetlerine mahsus 

haciz yolu ile takip çerçevesinde bir dosya önüne gelen icra mahkemesi, tarafların 

talebi olmada da, takip dayanağı senedin kambiyo senedi niteliğini haiz olmadığını 

re’sen inceleyebilmesi ve takibi iptal edebilmesi mümkündür. Dolayısıyla, İİK m. 

170/a maddesi takip içerisinde alacağın zamanaşımına uğradığı itirazları açısından da 

uygulanmalı, somut olayda bir borç ikrarı yahut imza inkârının geri alınması hali söz 

konusu değilse, keşide yer bulunmayan senede dayalı takip dosyası önüne gelen icra 

mahkemesi re’sen takibin iptaline karar vermelidir. 

 

3. Türkçe yönünden de Yargıtay kararı sıkıntılıdır. Kararda senedin kambiyo senedi 

vasfını haiz olabilmesi için TTK’nın ilgili hükmüne göre “tanzim yeri”’nin 

gösterilmesi gerektiği, tanzim edeninin isminin yanındaki adresin de bu manada 

yeterli olacağını ve ayrıca adres gösterilmesinin zorunlu olmadığını belirttikten sonra 

bir anda bu hükümlerden çıkardığı neticeyi ifade ederken somut olaya konu edilen 

senette “keşide yeri” bulunmaması sebebiyle bono vasfı bulunmadığını ifade etmiştir. 

Aynı meseleyi anlatmak için ilk önce arapça kökenli “tanzim” ifadesini tercih edip 

daha sonra farsça kökenli “keşide” ibaresini kullanması yerinde olmamıştır. 

 

 

 

 

 



Eki: 

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi  

ESAS: 2013/34573  

KARAR: 2014/45 

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı 

tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava 

dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki 

tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : 

 

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;  

 

Alacaklı vekili tarafından başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı 

borçlunun, takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde işlemsiz bırakılması nedeniyle 

zamanaşımı oluştuğunu belirterek icranın geri bırakılması istemi ile icra mahkemesine 

başvurduğu, mahkemece, şikayetin kabul edilerek icranın geri bırakılmasına karar verildiği 

anlaşılmaktadır.  

 

TTK'nun 688/6. maddesine göre bononun, kambiyo senedi vasfını taşıyabilmesi için, tanzim 

yeri unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. Aynı Kanunun 689/son maddesine göre ise, tanzim 

yeri gösterilmeyen bir bononun, tanzim edenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde tanzim 

edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. H.G.K.'nun 02.10.1996 tarih ve 1996/12-590 sayılı 

kararında da benimsendiği üzere, tanzim yeri olarak idari birim adının yazılması yeterli ve 

zorunlu olup, ayrıca adres gösterilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır.  

 

Somut olayda alacaklı tarafından takibe konu edilen senette keşide yeri bulunmadığı 

anlaşıldığından bono vasfı bulunmamaktadır.  

 

İcra takibine konu alacak hangi zamanaşımı süresine tabi ise icra takibinin kesinleşmesinden 

sonraki dönemde de aynı zamanaşımı süresi uygulanır. Bu durumda, kambiyo senedi niteliği 

taşımayan dayanak belge bono niteliğinde olmayıp, adi havale hükmünde olduğundan 

mücerret borç ikrarı taşımayan bu belge Borçlar Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenen on 

yıllık zamanaşımına tabidir. Takipte bu sürenin dolmadığı ve dolayısıyla zamanaşımının 

gerçekleşmediği anlaşılmaktadır.  

 

O halde, mahkemece, bono vasfı bulunmayan dayanak belge yönünden genel zamanaşımı 

kuralının uygulanması gerektiği hususu göz ardı edilerek zamanaşımı şikayetinin reddine 

karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.  

 

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda 

yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 

peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar 

düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/01/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 


