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16.04.2020 PAZARTESİ Y 011 2.ŞUBE 08.30-10.20 
 
20.04.2020 CUMA Y 007 1. ŞUBE 14.30-16.20 
 
 
OLAY: Aydın’da bir rehabilitasyon merkezi açmak isteyen (B), bu iş için uygun bulduğu bir 
binayı, binanın sahibi (D) ile anlaşarak, aylık 5.000 TL bedelle kiralamıştır. Binanın içinde 
kullanılacak olan mobilyaları kendi zevkine göre özel olarak yaptırmak isteyen (B), bunun için 
İzmir’de faaliyet gösteren mobilya imalatçısı (M) ile anlaşmış ve ona mobilya siparişi vermiştir. 
Mobilyacı (M)’ye 50.000 TL’lik sipariş veren (B), borcun 10.000 TL’sini nakit olarak ödemiş; geri 
kalan kısım için ise, 09.01.2020 tarihinde, bir ay vadeli, 40.000 TL bedelli, düzenleme yeri İzmir 
olan bir bonoyu kendi adına imzalamış ve (M)’ye teslim etmiştir. (B), bononun vadesi 
gelmesine rağmen, (M)’ye yalnızca 20.000 TL’lik bir ödeme yapabilmiş, ödeme karşılığında ise, 
(M)’den yalnızca, kendisine 30.000 TL ödendiğine dair bir ibare bulunan makbuz almıştır. Buna 
karşılık, (M), (B)’ye karşı, 10.02.2020 tarihinde, İzmir 2. İcra Dairesi’nde, 40.000 TL alacak 
talepli kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatmıştır. Ödeme emri, (B)’ye 
18.02.2020’de tebliğ edilmiştir. 
 

SORULAR 
 
 1. (B)’nin, gönderilen ödeme emrine, Aydın icra dairelerinin yetkili olduğu yönünde, 
24.02.2020 tarihinde yapmış olduğu itiraz yerinde olur mu? Neden? 
 2. Söz konusu bonoda, “Aydın icra dairelerinin de yetkili olduğu” yönünde bir ibare 
bulunsaydı, yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi? Neden? 
 3. Aşağıdaki hallerde, kim, nereye, hangi süre içinde ve nasıl başvurmalıdır? Bu başvurunun 
sonucu ne olacaktır?  
  a. (M)’nin kambiyo senedini takip talebine eklemiş olmasına rağmen, icra dairesinin, 
kasada yer olmaması dolayısıyla senedi almaması ve borçlulara gönderilen ödeme emrinde, 
senet suretlerinin bulunmaması 

b. (M)’nin senedine, İzmir Cumhuriyet Savcılığı`nca gerçekleştirilen soruşturma 
dolayısıyla el konulduğu (adli emanete alındığı) için, senedin tasdikli fotokopisini icra dairesine 
sunmak suretiyle takip yapması 

c. (M)’nin, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatmış olmasına rağmen, 
(B)’ye, kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takipte ödeme emri (Örnek no 12) gönderilmiş 
olması  

  d. (B)’nin, bono üzerindeki düzenleme tarihinin gerçek düzenleme tarihi olmadığı 
iddiası.  
  e. Söz konusu bononun lehtar hanesinde, “(M) Mobilyacılık” yazıyor olması  
  f. (B)’nin, borcu kısmen ödediği iddiası  

4. Söz konusu rehabilitasyon merkezinin kurulması bakımından, (B)’nin meslektaşı (N) ile bir 
adi ortaklık kurduğunu, aralarında yapmış oldukları sözleşmede de, (B)’yi, müstakil olarak 
temsil ve ilzama yetkili kıldıklarını varsayalım. Bu durumda, ödenmeyen borç kapsamında (M), 
takibi hem (B)’ye hem de (N)’ye karşı başlattığında, (N)’nin kambiyo senedinde yalnızca (B)’nin 
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imzasının bulunmasını nedeniyle, (M)’nin kendisine karşı takip hakkı olmadığına dair iddiası, 
yerinde olur mu? Neden?  


