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SAHTE SENETLE YAPILAN İCRA TAKİBİNİN 

DURDURULMASI 
 

Av. Talih UYAR
*
 

 

  Bilindiği gibi; yürürlükten kalkmış bulunan 1086 sayılı 

HUMK’ nun 317. maddesinin “Sahtelik iddiası 308. madde 

ile mevaddı mütaakıbesi ahkâmına tevfikan tetkik olunur. Sahteliği 

iddia kılınan senedin ehlihibre marifetiyle tetkik ve tatbikına ve vakayi 

ve hadisattan haberdar olanların istimaına karar verildiği 

takdirde, bu kabıl senedat neticeyi hükme kadar bir güna muameleye 

esas ittihaz kılınmaz. Ancak bu senede müsteniden evvelce ittihaz 

edilen ihtiyati tedbirlere de helal gelmez ve ledelhace senet sahibi 

hukukunun muhafazası zımnında sair ihtiyati tedbirlere de tevessül 

edebilir.” ş e k l i n d e k i   hükmü uyarınca “borçlunun, alacaklının 

takip konusu yaptığı senedin  sahte olduğunun tespiti için açtığı 

davanın (HUMK 314 ve HMK 208), İİK. nun 72. maddesi anlamında 

bir menfi tespit davası olduğu kabul edilerek, bu davanın icra takibine 

etkisinin (yani bu dava nedeniyle icra takibinin durdurulup 

durdurulmayacağının, durdurulacaksa hangi koşullarda 

durdurulacağının) İİK. nun 72. maddesi hükmüne değil, HUMK’ nun 

317. maddesi hükmüne tabi olduğu gerek doktrinde 

ve gerekse uygulamada tereddütsüz kabul edilmiştir. 

  Gerçekten  d o k t r i n d e  bu konuda; 

                                           
*
 Avukat, İzmir Barosu. 
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  A-)     “Borçlunun, alacaklının takip konusu yaptığı senedin 

sahte olduğunun tespiti için açtığı dava (sahtelik davası; HUMK. 

m.314) da İİK. m.72 anlamında bir menfi tespit davasıdır. Ancak, 

sahtelik davasının icra takibini etkisi; İİK. m.72 hükmüne değil 

HUMK. m.317 hükmüne tabidir. Buna göre sahtelik davasına bakan 

mahkeme, sahteliği iddia edilen senet hakkında bilirkişi incelemesi 

yapılmasına ve senedin yazıldığını görenlerin dinlenmesine karar 

vermiş ise, sahteliği iddia edilen senet, sahtelik davası sonuçlanıncaya 

kadar hiçbir işleme dayanak yapılamaz (HUMK. m.317, c.2); yani, bu 

halde, sahteliği iddia edilen senede dayanarak yapılmış (başlamış) 

olan icra takibi kendiliğinden durur”
1
  

   “Sahte bir senede dayanarak icra takibi yapılması halinde 

borçlu, sahte senedi ancak icra takibinden sonra öğrenir ve menfi 

tespit (sahtelik) davasını ancak bundan  (icra takibinden) sonra 

açabilir. 

  Bu halde ‘menfi tespit (sahtelik) davasının icra takibine etkisi 

İİK.m.72 hükmüne tabidir’ denirse, bununda kendisine karşı sahte bir 

senetle icra takibi yapılan ve her nasılsa ödeme emrine itiraz etmemiş 

veya itirazında imzaya itirazını ayrıca ve açıkça bildirmemiş olan 

borçlunun durumu çok ağırlaştırılmış olur. Çünkü bu halde sahtelik 

davasına bakan mahkeme, ihtiyati tedbir yoluyla icra takibinin 

durdurulmasına karar veremez (İİK. m.72,III). Yani borçlu, ne kadar 

haklı olursa olsun mallarının haczedilmesini ve satışını önleyemez. 

Bunu önlemek için sahtelik davasının, sahte olduğu ileri sürülen 

senede dayanarak yapılan icra takibine etkisini, İİK.  m.72’ ye göre 

değil, HUMK m.317 hükmüne göre incelemek gerekir.  

                                           
1
 Baki Kuru, İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit Davası ve İstirdat Davası,  

2003, s.18 vd. 
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  Buna göre; 

  Sahtelik davasına bakan mahkeme, sahteliği iddia edilen senet 

hakkında bilirkişi incelemesi yapılmasına ve senedin yazıldığını 

görenlerin tanık olarak dinlenmesine karar vermiş ise sahteliği iddia 

edilen senet, sahtelik davası sonuçlanana kadar hiçbir işleme dayanak 

yapılamaz (m.317, C:2) 

  … Yani bu halde, icra takibi kendiliğinden durur.
2
  

  “Borçlunun, alacaklının takip konusu yaptığı senedin sahte 

olduğunun tespiti için açtığı dava (sahtelik davası) HUMK. m.314’da 

İİK.m.72 anlamında bir menfi tespit davasıdır. Ancak sahtelik 

davasının icra takibine etkisi (İİK. m.72 hükmüne değil) HUMK. 

m.317 hükmüne tabidir
3
.  

   “Eğer borçlu ‘senedin sahte olduğunun tespiti için örneğin; 

“senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığın”, “senedin gününün, 

vadesinin” öne alınmış olduğunu, “senedin miktarında tahrifat 

(değişiklik) yapılmış olduğunu”, i l e r i   s ü r e r e k   olumsuz tespit 

davası açmışsa bu davanın icra takibine etkisini İİY. mad.72’ ye göre 

değil, “özel hüküm” niteliğindeki HUMK. madde 317’ye göre 

değerlendirmek gerekir.  Yani; “sahtelik Davası” açılan durumlarda, 

İİK. Madde 72/III (ve II) hükümleri uygulanmamalıdır
4
.  

  “Alacaklının takibe dayanak yaptığı senedin sahteliği 

iddiasıyla açılan menfi tespit davasının icra takibine etkisini ayrıca 

incelemek gerekir, Çünkü sahtelik davasının icra takibine etkisi, 

                                           
2
  Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.2, 2001, s.2100 vd. 

3
  Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, C.1, 1988, s.468. 

4
 Talih Uyar, İcra Hukukunda Olumsuz Tespit ve Geri Alma Davaları, C.1, 2003, 

s.34; Talih Uyar, İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C.4, 2008, s.6067. 
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İİK.’nun 72. maddesine değil, 72. maddeye nazaran “özel hüküm” 

niteliğindeki HUMK’un 317. maddesine tabidir
5
.  

  “Sahtelik (menfi tespit) davasına bakan hukuk mahkemesi, 

sahteliği iddia edilen senet hakkında bilirkişi incelemesi yapılmasına 

ve senedin düzenlenmesinden haberi olanların (senedin yazıldığını 

gören tanıkların) dinlenmesine karar vermiş ise, bu senet yargılama 

sonunda verilecek hüküm kesinleşinceye kadar hiçbir hukuki işleme 

esas alınamaz. (HUMK. m.317/c.2)”
6
  

  “Her ne kadar senedin sahteliği iddiası ile açılan bir dava 

menfi tespit davası niteliğinde ise de, ‘HUMK’un 314 ve müteakip 

maddelerinde senet sahteliğine ilişkin düzenlenen özel hükümlerin, 

İİK.’nun 72. maddesinden önce uygulanması gerektiğine’ ilişkin 

görüşlere katılmamak mümkün değildir. HUMK’un 317. maddesinde 

yazılı olduğu üzere, “sahteliği ileri sürülen senet hakkında 

mahkemece bilirkişi incelemesi yapılmasına ve senedin düzenlenmesi 

hakkında bilgisi olanların 309. maddesi hükmü doğrultusunda 

dinlenmesine karar verilmesinden itibaren, bu senede dayalı hiçbir 

işlem yapılamayacağı, ancak alacaklı tarafından bu senede 

dayanılarak evvelce itiraz edilmiş ihtiyati tedbirlere yönelik işlemlerin 

aynen korunacağı ve senet sahibi alacaklının hukukunun korunması 

yönünden gerekli sair ihtiyati tedbirlerin de alınabileceği” 

hükmolunmuştur”
7
.  

                                           
5
 A. Türk, Maddi Hukuk ve İcra ve İflas Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası, 

2006, s.264 vd. 

 

6
 Timuçin Muşul, İcra ve İflas Hukuku, 2008, s.373 vd. 

7
 C. Kostakoğlu, Banka Kredi Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Akreditif, 

2001, s.721 vd. 
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  “Sahtelik iddiası ile açılan menfi tespit davasının icra takibine 

etkisi İİK.’nun 72. maddesine göre değil, özel hüküm niteliğindeki 

HUMK’un 317. maddesine göre değerlendirilmelidir. Sahtelik iddiası 

ile açılan davada mahkeme bilirkişi incelemesi yapılmasına veya tanık 

dinlemesine karar vermiş ise, HUMK’un 317. maddesi gereğince bu 

senedin dava sonuçlanıncaya kadar hiçbir işleme tabi tutulmaması 

gerektiğinden, icra takibinin de dava sonuçlanıncaya kadar durması 

gerekir”
8
. -“Yalnız, sahtelik davası (sahteliği iddia edilen senet 

hakkında bilirkişi incelemesi yapılmasına ve senedin yazıldığını 

görenlerin tanık olarak dinlemesine karar verilmiş olması halinde) 

icra takibini kendiliğinden durdurur. Zira sahtelik davasının icra 

takibine etkisi, İİK. mad.72 göre değil fakat HUMK. mad.317 

hükmüne tabi bulunmaktadır”
9
  Denilmiştir. 

  B-)  Borçlunun Cumhuriyet Savcılığına şikâyeti üzerine takip 

alacaklısı hakkında “sahte senet düzenlemekten dolayı” c e z a   d a v 

a s ı  açılmışsa “bu ceza davasının icra takibine etkisi” hakkında da d 

o k t i r i n d e; 

       “Borçlu ceza davasına şahsi hak bakımından müdahale ederek 

(CUMK. m.365) sahte senedin iptalini istemiş ve ceza mahkemesinde 

senet hakkında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş ise, 

senet, ceza davası sonuçlanıncaya kadar hiçbir işleme dayanak 

yapılamaz (HUMK. m.317, c.2) yani icra takibi kendiliğinden 

durur”
10

. 

                                           
8
 S. Çavdar, İtirazın İptali, Borçtan Kurtulma, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, 

2007, s.731 vd. 

9
 N. Yavuz, İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, 2000, s.179. 

10
 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C:23, 2001, s.2176. 
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        “Borçlu, alacaklının dayandığı kambiyo senedi hakkında ceza 

mahkemesinde sahtecilik davası (TCK m.339 vd.; CUMK. m.365) 

açılmış ise, HUMK. m.317 c.2’ deki şartların bulunması halinde icra 

mahkemesinin sahtelik veya sahtecilik davasının sonuçlanmasını 

bekletici sorun yapması gerekmektedir”
11

.  

        “İcra takibi konusu senet için Ceza Mahkemesinde sahtecilik 

davası (TCK. m.339 vd.) açılmış, borçlu bu ceza davasına şahsi hak 

bakımından müdahale ederek, (CUMK m.365) sahte senedin iptalini 

istemiş ve Ceza Mahkemesi senet hakkında bilirkişi incelemesi 

yapılmasına karar vermiş ise, senet ceza davası sonuçlanıncaya kadar 

hiçbir işleme dayanak yapılamaz (HUMK. m.317, c.2); yani, icra 

takibi kendiliğinden duru.”
12

  

        “Senede dayanan hakkında sahtecilik suçu isnadıyla C. Savcısı 

tarafından ceza mahkemesinde kamu hukuku adına resen ceza davası 

açılmış olup da (TCK. m.204–210; m.211–212) senet borçlusu da 

şahsi haklarının zarara uğratıldığı gerekçesiyle bu davaya müdahil 

olarak katılmış (CMK. m.237–243) ve senedin iptalini talep etmiş ise, 

ceza mahkemesi senet hakkında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar 

verdiği takdirde, ceza davası sonuçlanıp verilen hüküm kesinleşinceye 

kadar senet hiçbir işleme esas (dayanak) teşkil etmeyeceği için 

(HUMK. m.317/c.2)  bu halde de icra takibine devam edilemez”
13

.   

       “Borçlu kendisine izafe edilen senet altındaki imzayı red ve 

inkârla yetinmeyerek bunun sahteliğini ileri sürmüş ve bu bapta 

savcılığı tahrik ederek, savcılık tarafından alacaklı aleyhine ‘sahtelik 

                                           
11

 Baki Kuru, İcra ve iflas Hukuku El Kitabı, 2004, s.664. 

12
 Baki Kuru, Menfi Tespit ve İstirdat Davası, 2003, s.20. 

13
 Timuçin Muşul, İcra ve İflas Hukuku, 2008, s.374. 
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davasının’ ceza mahkemesinde açılmasını başarmışsa, HUMK’un 

317. maddesindeki şartlar gerçekleşince yani, sahteliği iddia edilen 

senedin bilirkişi marifetiyle tetkik ve tatbikine ve olay hakkında bilgisi 

olanların dinlenmesine karar verildiği takdirde, bu kabil senetlerin 

neticeyi hükme kadar bir güna muameleye esas ittihaz kılınmaması 

hakkındaki hükme uyularak, icra tetkik merci tarafından da bekletici 

mesele yapılması gerekmektedir”
14

.   

        “Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasının icra takibini 317. 

madde gereğince kendiliğinden durdurabilmesi için, anılan maddede 

belirtilen koşullardan (HUMK. m.317,c.2) başka, borçlunun davaya 

katılma talebinde bulunarak (CMK. m.237 vd.) kişisel hakkını talep 

etmesi, sahteliğini öne sürdüğü senedin iptalini (yani; senetten dolayı 

borçlu olmadığının tespitini) istemesi gerekir”
15

. d e n i l m i ş t i r. 

  C-)  Yukarıda belirtilen doktrindeki görüşler,   u y g u l a m a d 

a  Yargıtay tarafından da aynen benimsenerek bu doğrultuda içtihatta 

bulunulmuştur; 

  “Borçlularca asliye ticaret mahkemesinde takip konusu 

senetlerde sahtecilik iddiası ile açılan davada bilahare ıslah dilekçesi 

verilerek, sahtecilik iddiasından açıkça vazgeçilmeksizin, senetlerin 

teminat senedi olduğu ileri sürülmüştür. Hal böyle olunca 

mezkûr davaya konu olan senet ile ilgili olarak HUMK’ un 317. 

maddesi gereğince hüküm verilinceye kadar hiçbir muameleye esas 

                                           
14

 İ. Postacıoğlu, İcra Hukuku Esasları, 1982, s.214. 

15
  A. Türk, Maddi Hukuk ve İcra – İflas Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası, 

2006, s.267 vd. 
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ihdas edilemeyeceğinden,  takibin bu aşamasında İcra Müdürlüğünce 

haciz talebinin reddinde yasaya uymayan bir cihet yoktur”
16

. 

  “Bozma ilamında yer alan ‘hüküm verilinceye kadar’ 

sözcüklerin dayanağı olarak HUMK. 317. maddesi yazıldığı için, bu 

ibareden ‘neticeyi hükme kadar’ yani hükmün kesinleşmesine kadar 

senedin hiçbir işleme esas teşkil edemeyeceğinin anlaşılması 

gerektiğinin tabii bulunmasına…”
17

.  

  “Evrakta sahtecilikten dolayı alacaklı hakkında Denizli 1. Ağır 

Ceza Mahkemesine dava açıldığı anlaşılmaktadır. HUMK’un 317. 

maddesinde yazılı koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği üzerinde 

durulması, gerçekleşmiş ise davanın sonucunun beklenmesi 

gerekir”
18

.   

  Merci Hâkimliğince yargılama sırasında Ağır Ceza 

Mahkemesine ait dava dosyasının incelendiği ve takip konusu senetle 

ilgili olarak sahtecilik suçundan dava açıldığının tespit edildiği 

görülmektedir. HUMK’un 317. maddesi gereğince usulün göre 

açılmış bir sahtelik davası sırasında senedin bilirkişi marifetiyle 

incelenmesine ve olaydan haberdar olanların dinlenmesine karar 

derildiği takdirde, senet dava sonunda verilecek hükme kadar hiçbir 

işleme ve isteğe esas tutulamaz. Ancak, ceza davasının açılmış 

olması, kişisel hak bakımından davaya müdahale olunarak senedin 

iptali istenmedikçe hukuk davasına ve icra takibine doğrudan etkili 

değildir”
19

.  

                                           
16

 12.HD, T.30.06.2000, E.9350, K.11064. 

17
 12.HD, T.02.11.2000, E.15451, K.16478. 

18
 12.HD, T.13.11.1995, E.15865, K.15731. 

19
 23.HD, T.05.02.2002, E.1127, K.2305. 
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  “Açılan menfi tespit davasında sahtelik yönünden HUMK’un 

317. maddesinde yazılı şekilde muameleye tevessül halinde, o 

mahkemeden tedbir mahiyetinde bir karar alınıp İcra Dairesine ibraz 

edilebileceğine göre…”
20

   

  01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yeni HMK. bu 

konuda çok önemli bir hüküm değişikliğine giderek, HMK’nun 209/I. 

fıkrasını  “adi bir senetteki yazı veya imza inkâr edildiğinde, bu 

konuda bir karar verilinceye kadar, o senet herhangi bir işleme esas 

alınamaz” ş e k l i n d e  yeni bir düzenlemeye kavuşturmuştur. 

  Maddenin değişiklik gerekçesinde, bu konuda “ … 1. fıkrada, 

adi bir senette yazı ve imza inkâr edildiğinde, bu konuda bir karar 

verilinceye kadar o senedin bir işleme esas alınmayacağı kuralı 

tekrarlanmıştır.” ş e k l i n d e  bir açıklamaya yer verilmiştir
21

.   

  Görüldüğü gibi; 1086 sayılı HUMK döneminde kanun 

koyucu “sahte senet düzenlenmiş olması halinde ortaya çıkan 

uyuşmazlıkta –deyim yerindeyse– alacaklı lehine bir düzenleme 

yaparak” sadece borçlunun sahtecilik iddiasında bulunmuş olmasını, 

icra takibinin durdurulması için yeterli bulmamış, ayrıca bu konuda 

Hukuk Mahkemesinde açılan menfi tespit davasında ya da Ceza 

Mahkemesinde açılan sahtecilik suçuna ilişkin kamu davasında, 

Mahkemece “senet üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına” ve 

“senedin yazıldığını görenlerin tanık olarak dinlenmesine” karar 

verilmiş olmasını aramış, buna karşın 6100 sayılı yeni HMK. nun 

209/I maddesini yeniden düzenlerken tamamen farklı bir sistem 

benimseyerek bu kez “sahtelik iddiası” nda bulunan borçlu yanında 

                                           
20

 12.HD, T.21.02.1983, E.1368, K.1234. 

21
 H. Pekcanıtez / H. T. Korkmaz / N. Meriç, Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu, 2011, s.199. 
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yer alarak (borçlu lehine bir yasal düzenleme yaparak) borçlunun  s a 

d e c e   “adi bir senetteki    y a z ı   veya   i m z a y ı   inkâr etmiş 

olması halinde –bu konuda bir karar verilinceye kadar– o senedin 

herhangi bir işleme esas alınamayacağını” kabul etmiştir. 

  6100 sayılı yeni HMK.’nun 209/I maddesinin yürürlüğe girdiği 

01.10.2011  t a r i h i n d e n   s o n r a  yayımlanmış olan eserlerde de 

bu konuyla ilgili olarak “adi senetteki ‘imza’ veya ‘yazı’ nın  i n k a 

r  e d i l m e s i  halinde, bu mahkemece bir karar verilinceye kadar, o 

senedin herhangi bir işleme esas alınamayacağı, delil olarak 

kullanılamayacağı”
22

, “bir adi senedi düzenlediği iddia edilen kişi 

(borçlu), bu adi sende dayanarak dava açılmasını beklemeden, 

senetteki imzanın kendisine ait olmadığının (yani; senedin sahte 

olduğunun) tespiti için ayrı bir sahtelik davası açabilir (HMK. madde 

208/III). Bu sahtelik davası hukuki niteliği bakımından bir menfi 

tespit davasıdır”
23

  

  “Bu sahtelik davası, icra takibini kendiliğinden durdurur 

(HMK. mad.209/I)”
24

.  

ş e k l i n d e açıklamada bulunulmuştur. 

  Yeni HMK’ nun 209/I maddesindeki bu düzenleme, yeni 

kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden 

itibaren uygulanması gerektiğinden, eski HUMK zamanında açılmış 

bulunan ve halen devam emekte olan tüm “sahtelik iddiasına dayalı 

menfi tespit davaları” ında uygulanması icap eder. 

                                           
22

 H. Pekcanıtez / O. Atalay / M. Özekes, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

Hükümlerine Göre Medeni Usul Hukuku, 2011, s.488 

23
 B. Kuru / B. Arslan / E. Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 2011, s.391 vd.  

24
 B. Kuru / B. Arslan / E. Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, 2011, s.216. 
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Çünkü yeni kabul edilen HMK. 209 –tıpkı; önceki HUMK. 317 gibi– 

hem İcra Müdürüne hem İcra Hâkimine ve hem de –sahtelik 

iddiasına dayalı menfi tespit (senet iptali) davasına bakan- Hukuk 

(Ticaret) Mahkemesi Hâkimine hitap eden bir hükümdür.   

  Ne   m a d d e    m e t n i n d e  ve nede –yukarıda belirtilen–

  m a d d e   g e r e k ç e s i n d e  “bu maddenin sadece İcra 

Müdürüne ve onun bu maddeyi uygulayıp takibi durdurmaması 

halinde şikâyet üzerine İcra (Hukuk) Hâkimine hitap ettiği”  buna 

karşın “sahtelik iddiasına dayalı menfi tespit davasına bakan Hukuk 

(Ticaret) Mahkemesinin bu maddeyi uygulayıp icra takibini 

durduramayacağı” ileri sürülemez. Nitekim pek çok mahkeme bu 

maddeyi huzurlarında açılmış olan “sahtelik iddiasına dayalı menfi 

tespit davaları” nda tereddütsüz uygulamakta ve yeni açılan davalarda 

“tensip kararı” ile daha önce açılmış davalarda ise “davacı / 

borçlunun talebi üzerine” –teminat istemeksizin– uygulayarak “icra 

takibinin dava sonuna kadar durdurulmasına” karar vermektedirler. 

  Kimi mahkemelerin, bugün “sahtelik iddiası ile açılmış olan 

menfi tespit davalarında” açılmış olan bu davanın icra takibine etkisi 

konusunda –“özel hüküm” niteliğinde olduğu doktrindeki tüm 

eserlerde ve Yargıtay’ın tüm  içtihatlarında açıkça ifade edilmiş 

olmasına rağmen–  HMK.’nun 209/I maddesini (yani; önceki 

HUMK.’ nun 317. maddesini) görmezlikten gelerek İİK. nun 72/III 

hükmünü uygulamak istemeleri “hâkimin hukuki 

sorumluluğu” na neden olabilecek, HMK.’ nun 46/c 

maddesinde “Farklı bir anlam yüklemeyecek açık ve kesin bir kanun 

hükmüne aykırı karar veya hüküm verilmiş olması”, HMK.nun 46/e 

maddesinde “Hakkın yerine getirilmesinden kaçınılmış olması” 

şeklinde ifade edilmiş olan davranış biçimine uygun bir eylem / işlem 

niteliğindedir. 
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  “Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki (Yargılama Usulü 

Hukukundaki) değişikliklerin, bütün yasal değişiklikler gibi, 

kendilerini getiren yasada aksine bir düzenleme yapılmamışsa, 

yasanın yürürlüğe girmesiyle hemen uygulanması gerekir. Yani, 

yapılmakta olan veya ileride yapılacak yargılamalarda geçerli olurlar; 

söz konusu yargılamanın yasa değişikliğinden önce gerçekleşmiş 

olaylar ve hukuksal sonuçlar dolayısıyla açılmış bir davada yapılıyor 

olması bu çözümü değiştirmez. Doğaldır ki, yargılama usulü 

hukukunda değişiklik getiren yasanın kendisi bu ilkeye istisna 

getirmişse, onun getirdiği kural geçerli olur”
25

.  

  “Bir dava devam ederken yeni bir usul kanunu hükmü 

yürürlüğe girerse, yürürlüğe girmesiyle birlikte o medeni muhakeme 

kuralı uygulanacaktır. Bu konuda davacının kazanılmış hak iddiası 

olamaz. Fakat burada yine kabul edilen bir kural ise şudur: 

Tamamlanmış usulü işlemler için yeni hüküm etkili olmamalıdır. 

Mesela; mevcut görev kurallarına göre dava ikame edilmiş ve daha 

sonra göreve ilişkin kural değişmiş ise bu yeni kurallara göre 

mahkemenin görevsizlik kararı vermemesi gerekir”
26

  

  “Zaman bakımından uygulanma” kenar başlığını taşıyan yeni 

HMK’nun 448. maddesinde “Bu kanunun hükümleri, tamamlanmış 

işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır” denilmiştir. Bu 

kural, hakların himayesi bakımından daha iyi usuller öngördüğü kabul 

edilmesi gereken yeni usul hükümlerinin, devam etmekte olan davalar 

                                           
25

 B. Umar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2011, s.11. 

26
 A. Karslı, Medeni Muhakeme Hukuk Ders Kitabı, 2011, s.74; H. Pekcanıtez / O. 

Atalay / M. Özekes,  M. Medeni Usul Hukuku, 2011, s.63. 
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bakımından da hemen uygulanmaya başlanması düşüncesine 

dayanır
27

.  

  Yeni HMK’ nun geçici 1 ve geçici 2 maddelerinde hangi 

durumlarda yeni HMK’ nun değil eski HUMK’ nun uygulanacağı 

ayrıca belirtilmiştir. Bunlar; yargı yolu ve göreve ilişkin 

hükümler ile yeni kanunun senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde 

duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırlarla ilgili hükümlerdir. 

  Yeni HMK’ nun 209/I maddesinde sadece “imza” nın değil, 

imza inkâr edilmeden sadece “yazı”  nın da inkâr edilebileceği “adi 

bir senetteki yazı veya imza inkâr edildiğinde, bu konuda bir karar 

verilince ye kadar o senet herhangi bir işleme esas alınamaz” ş e k l i 

n d e  açıkça belirtilmiştir.  Bu nedenle görülmekte olan bir davada 

“senetteki imzanın veya yazının inkârı halinde; bu konuda bir karar 

verilinceye kadar (yani; senetteki imzanın veya yazının bu kimseye ait 

olduğu anlaşılıncaya kadar)” senet herhangi bir işleme esas 

alınamaz ve delil olarak kullanılamaz
28

.   

  “Takip konusu senedin sahte olarak düzenlenmiş 

olduğunu” ileri sürerek yapılmış olan takibin durdurulmasını 

sağlamak isteyen borçlunun (vekilinin) bu konuda Ticaret (Hukuk) 

Mahkemesine başvurarak “sahtelik iddiasına dayalı menfi tespit 

davası” açabileceği gibi, C. Savcılığına başvurup “hakkında sahte bir 

senet düzenlendiğini (örneğin; senetteki imzanın kendisine ait 

                                           
27

 B. Kuru / A. C. Budak, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Getirdiği Başlıca 

Yenilikler, İBD, Eylül-Ekim/2011 s.3 vd. 

28
 B. Kuru / B. Arslan / E. Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2011, 

s.391; H. Pekcanıtez / O. Atalay / M. Özekes, Medeni Usul Hukuku, 2011, 

s.488;   Dr. Saldırım,  M. Açıklamalı ve İçtihatlı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 

s.176 vd. 
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olmadığını veya senedin alacak miktarını belirten kısmında değişiklik 

(tahrifat) yapılarak senedin daha yüksek miktarlı (meblağlı) bir senet 

haline dönüştürüldüğünü ya da senetteki vade tarihinde değişiklik 

(tahrifat) yapılarak senedin vadesinin öne çekildiğini) belirtip, 

alacaklı hakkında suç duyurusunda bulunup, Ceza Mahkemesinde 

“sahte senet düzenlemek suçu” ndan dolayı kamu davası açılmasını 

sağlayabilir ve daha sonra bu mahkemelerde açılan davanın konusu 

hakkında açıklamalı yazı (derkenar) alıp, bunu senedin takip konusu 

yapıldığı İcra Müdürlüğüne vererek “hakkındaki takibin HMK’nun 

209/1 maddesi uyarınca durdurulmasını” isteyebilir. İcra 

Müdürlüğünce bu konuda lehine bir karar verilmemesi halinde bu 

kararı “şikâyet” (İİK.’nun 16. maddesi vd.) konusu yaparak, İcra 

Hâkimliği’nden aynı konuda yani “icra takibinin 

durdurulması” konusunda bir karar verilmesini isteyebilir. Ya da, 

borçlu (vekili) sahtelik iddiasına dayalı olarak açtığı “menfi tespit 

davası” na bakan Ticaret (Hukuk) Mahkemesine başvurarak, HMK. 

209/1 maddesi uyarınca –teminat aranmaksızın– “icra takibinin 

durdurulmasına karar verilmesini” isteyebilir. 

  Bu başvuralar üzerine ne İcra Müdürünün ve ne de İcra ve 

Ticaret (Hukuk) Hâkiminin İİK.’nun 72/III maddesini öne 

sürerek “teminat karşılığında takibin durdurulmasına” ya da “teminat 

karşılığında icra dosyasına yatırılacak paranın alacaklıya 

ödenmemesine” şeklinde hatalı (yasaya aykırı) bir karar vermemesi, 

HMK.’nun 209/1 maddesini uygulayarak –ve teminat aramaksızın– 

“icra takibinin durdurulmasına” karar vermesi gerekir… 

  Ticaret (Hukuk) ve İcra Hâkimlerinin HMK.’nun 209/1 

maddesini doğrudan doğruya uygulamaktan kaçınmalarının –yukarıda 

belirttiğimiz gibi–  HMK.’nun 46/c ve 46/e maddelerinin, kendileri 
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hakkında uygulanabileceğinin bilincinde olarak davranmaları isabetli 

olacaktır. 

  Ticaret Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku bakımından “adi 

senet” sayılan “kambiyo senetleri” ile “kambiyo senedi niteliğinde 

olmayan senetler” için ö z e l  h ü k ü m niteliğinde bulunan HMK. 

m.209/(1)’deki bu yeni düzenleme isabetli mi olmuştur? 

  “Adi senet” lere dayalı olarak hakkında yapılan tüm takipleri –

yukarıda belirttiğimiz şekilde ‘sahtelik iddiası’ nda bulunarak– 

kolaylıkla durdurabilme imkânının borçluya tanınmış olması, bu 

suretle takiplerin durmasını sağlayan kötü niyetli borçluların sahip 

oldukları malları alacaklılarından –ileride; alacaklılar tarafından 

“tasarrufun iptali davası” açılmasını önleyecek bir takım tedbirleri de 

alarak– kaçırmalarına neden olması bakımından sakıncalı olmuştur. 

  HMK. 209/(1)’in altına; “İcra takibine konu olan adi senetler 

hakkındaki İİK.’nun 68a, 169a ve 170 hükümlerinin saklı 

olduğu” veya hiç değilse “İcra takibine konu olan kambiyo senetleri 

hakkındaki 169a ve 170 hükümlerinin saklı olduğu” belirtilmiş 

olsaydı, özellikle kambiyo senedine dayalı takiplerde borçlunun takip 

dayanağı senedin altındaki imzasını inkâr etmesi veya senetteki alacak 

miktarını ya da senedin vade tarihinde sahtelik yapıldığını –İİK.168/4, 

5 çerçevesinde– İcra Mahkemesi’ne bildirilmesi halinde, bu iddia İİK. 

169a ve 170 uyarınca İcra Mahkemesince incelenerek, İİK. 169a/II ve 

İİK. 170/II doğrultusunda itiraz (sahtelik iddiası) ciddi bulunursa 

mahkemece –itirazın (sahtelik iddiasının) esası hakkında karar 

verilinceye kadar– “takibin geçici olarak durdurulmasına” karar 

verilerek, borçlunun (sahte olduğu ileri sürülen) senede dayalı olarak 

yapılan takipten zarar görmesi de önlenmiş olurken, gerçekte takip 

konusu senette herhangi bir sahtelik bulunmamasına rağmen, kötü 
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niyetli borçlular tarafından sahtelik iddiasının gündeme getirilerek 

hemen takibin durdurulmasının önüne geçilmiş ve bu suretle 

alacaklıların da zarar görmemesi sağlanmış olurdu. 

  Ancak kanun koyucu tarafından –yukarıda önerdiğimiz 

doğrultuda– yasada bir değişiklik yapılmadan bugünkü şekliyle 

“sahtelik iddiaları” hakkında hem Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 

hem de İcra ve İflas Kanunu birer g e n e l  k a n u n olmaları 

nedeniyle, “yeni kanun” ya da “sonraki kanun” durumunda bulunan 

HMK. 209/(1) hükmünün öncelikle uygulanması ve bunun sonucu 

olarak da ne İİK. 72 ve ne de İİK. 169a ve 170 hükümlerinin –

kambiyo senetlerine dayalı takiplerde– “sahtelik iddiası” nın ileri 

sürüldüğü durumlarda, uygulanmamasının düşünülmemesi 

gerekir.            

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


