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DÜZELTMELER 
 

Tezimizde, değerli hocalarımızın görüşleri doğrultusunda aşağıdaki değişiklikler 

yapılmıştır. 

 

Tezimizin Adı “Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişiklikler” olarak 

değiştirilmiştir. İmzaların istiklali prensibine ilşikin hatalar düzeltilmiş, tahsil cirosu ile 

senedi devralan kişinin sorumluluğuyla ilgili gerekli değişiklikler de yapılmıştır.  

 

Bununla birlikte yıpranmış senetlere, kıymetli evrakta tahvile ve sermaye piyasası 

araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin hükümlere de tezimizde yer verilmiştir. Tezimizdeki 

dilbilgisi, gramer, yazım ve dipnot hataları da giderilmiştir.  
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ÖZ 
 
 
 

 
Tezimizin konusunu kambiyo senetlerinde senet metninde değişikliklerin 

sonuçlarının incelenmesi oluşturur. Senet metninde değişiklikler TTK. m. 660’da 

düzenlenmiştir. Bu hükme göre değişiklikten önce ve sonra senedi imzalayanların 

sorumlulukları farklı olmalıdır. Değişiklikten önce imza atanlar, değişiklik 

yapılmazdan önceki orijinal metne göre sorumlu olurlar. Ancak bu kimselerin 

değişiklik yapılmasına icazet vermesi halinde değişiklik kendilerine karşı da hüküm 

ifade edebilecektir.  

 

Konuyu Yargıtay kararlarına atıflar yaparak inceledik. Zira uygulamada 

senet metninin değiştirilmesi fiilleri sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan 

Yargıtay Kararları Dergisi ve Yargıtay kararların toplanmış olduğu eserlerden 

faydalandık.  

 

Kanunun ifadesi ve öğretide görüşlere uygun olarak biz senet metnin tahrif 

edilmesini, sahte bir senet meydana getirilmesini, değişikliğin kıymetli evraktan 

doğan borç üzerindeki etkilerini, sıkça karşılaşılan değişiklik hallerini ve sahte ve 

tahrif edilmiş çeke ilişkin özel düzenlemeyi çalışmamız kapsamında değerlendirdik. 

Ancak ticaret kanunumuzdaki hükmü gözönünde bulundurduğumuzdan dolayı 

senedin tahrif edilmesinden doğan cezai sorumluluğu incelemedik, ancak gerekli 

görülen yerlerde yollamalar yaptık. Aynı husus, değişikliklerin ispatı ve kambiyo 

senetleriyle haciz yoluyla takipler bakımından da geçerlidir.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

The main subject of our thesis is the changes on a text of commercial paper. 

The rule about this subject is regulated by Article 660 of Turkish Commercial Code. 

According to this act, the liability of persons who signed this paper before the 

changes should be different from the persons who signed after the changes. The 

liability of the persons who signed the paper before the changes is determined 

according to the original text.  

 

The subject is explained with the decisions of Turkish Supreme Court. 

Because courts usually make decisions about this subject.  The official journal of 

Turkish Supreme Code and books collecting the judgment are used for this reason 

by the author.  

 

According to Art. 660 and doctrine, falsification of commercial papers, the 

effects of the text changes on the liability, kinds of changes usually seen and the 

special regulation of Commercial Code about the falsification of checks is in the 

subjects of this thesis. But the liability of the person who changed the text according 

to criminal law is not covered by this thesis because of the regulations civil law 

character. Also the execution problems are not covered by this thesis.   
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ÖNSÖZ 
 

Tez konumuz olan kambiyo senetlerinde senet metninde değişiklik yapılmış 

olmasının sonuçları doğrudan doğruya TTK. m. 660’da düzenlenirken, kıymetli 

evrakı düzenleyen diğer hükümlerden pek çoğu da konumuzla alakalıdır. Yüksek 

lisans tez konumuzu seçerken, seçtiğimiz konunun kıymetli evrak hukukunun temel 

prensiplerini gözden geçirmemize yardımcı olması amacını taşımamız 

doğrultusunda bu yönde hareket ettik. Senet metninde değişiklikler konusunda 

çalışmak istememizin temel sebeplerinden bir tanesi de, bu konunun daha önce hep 

tahrifat kavramının ekseninde incelenmiş olması ve bu yönde kanaatimizce konuya 

farklı bir açıdan yaklaşılması gereğidir. Tez konumuzun bu amaçlar doğrultusunda 

belirlenmesinde ve devamında danışman olarak bana yol gösteren, anlayışlı ve 
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GİRİŞ 

 
TTK. m. 660’da kambiyo senedinin metninin değiştirilmesi halinde 

uygulanacak temel prensip düzenlenmiştir. TTK. m. 660’a göre, tedavülde bulunan 

bir poliçe metninde değişiklikler yapılmış olması halinde, poliçeye değişiklikten 

önce imza koyanlar sorumlu olmayacaklardır. 

 

TTK. m. 660, daha çok tahrifat kavramıyla ilişkilendiriliyor olsa da, 

tezimizde, sözkonusu maddenin tahrifattan  başka, ilgililerin iradesi dışında, 

sözgelimi kazara kambiyo senedinin metninde meydana gelen değişiklik hallerini de 

kapsadığı kabul edilmiştir. Bu bakımdan tezimizde tahrifat fiilleri ve ispatından çok, 

bunları da kapsamakla birlikte tedavüldeki bir kambiyo senedinin metninde 

değişiklikler meydana gelmiş olmasının, senet borçlularının durumlarına etkisi 

üzerinde durulmuştur. Bu sebeple bir kambiyo senedinin metninin değiştirilmesi 

durumunda TTK. m. 660’la birlikte senedin tedavül güvenliğini arttıran, def’ilere, 

imzaların istiklaline ilişkin sorumluluğu belirleyici hükümlere ve hukuki görünüş 

ilkesine de yer verilmiştir. 

 

En çok karşılaşılan senet metninde değişiklik hallerinin hukuki sonuçları 

bakımından incelenmesi de tezin bölümlerinden bir tanesidir. Bu bölümde, 

uygulamadaki esaslar Yargıtay kararları ile desteklenerek incelenmeye 

çalışılmaktadır. 

 

Uygulamada sıkça karşılaşılan; sahtekarlık ve tahrifat fiillerinin mevcut 

bulunduğu bir çekin ödenmesi halinde bankayı sorumlu tutan, TTK. m. 724’teki 

sahte ve tahrif edilmiş çeke ilişkin düzenleme de incelenen konular arasında yer 

almaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SENET METNİNDE DEĞİŞİKLİKLERİN TANIMLANMASI 
 
 I. KONUYU DÜZENLEYEN HÜKÜMLER 
 

Kambiyo senetlerine ilişkin esasları belirleyen iki ana sistem bulunmaktadır1. 

Bunlar Cenevre Yeknesak Kurallarını kabul eden Kara Avrupası Hukuku ve 1882 

tarihli kanuna dayanan İngiliz-Amerikan Hukuku’dur. TTK.’nın kambiyo senetlerini 

düzenleyen hükümleri ise 1936 değişikliği ile Cenevre Yeknesak Kurallarına uygun 

olarak hazırlanmış bulunan İsv.BK.’nın ilgili hükümleri hemen hemen aynen iktibas 

edilerek hazırlanmıştır2. 

 

Senet metninde değişiklikleri düzenlemek üzere Poliçe ve Bonoya ilişkin 19 

Mart 1931 tarihli Cenevre Yeknesak Kuralları’nın 51. maddesi hükmü kaleme 

alınmıştır. Bu hüküm İsv. BK.’nın 1068. maddesine ve TTK. m. 660’a karşılık 

gelmektedir. TTK. m. 660’a göre, “Bir poliçe metni tahrif edildiği takdirde 

değiştirmeden sonra poliçe üzerine imza koymuş olan kimseler değişmiş metin 

gereğince ve ondan önce imzasını koyanlar ise eski metin gereğince mes’ul olurlar.” 

Maddenin ilk cümlesinde İsv. BK. m. 1068’de olduğu gibi tahrifat terimi 

kullanılmıştır. Ancak madde farklı olarak “senet metnindeki değişiklikler” üst 

başlığını taşır. Çoğunluk, bu ifadenin de senet metninin tahrif edilmesi anlamına 

geldiği fikrindedir3. Madde gerekçesinden kanun koyucunun da aynı fikirde olduğu 

                                                 
1 Yaşar Karayalçın , Ticaret Hukuku Dersleri II Ticari Senetler (Kambiyo Senetleri) Ankara, 
1970, s. 52. İngiliz – Amerikan grubu, Türkiye’nin de katıldığı Cenevre Anlaşmasının dışında 
bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ernst. E Hirsch, “Poliçe ve Çek Hukukunun Birleştirilmesine 
Dair Cenevre Uyuşması”, Çev. Doçent Yavuz, MM., C. III, S. 35, s. 24-27.  
2 Cenevre Yeknesak Kuralları’nda doğrudan poliçe, bono ve çeklere ilişkin hükümler 
öngörülmüşken,  ayrıca İsv. BK’da ve dolayısıyla TTK.’da kıymetli evrak hakkında genel düzenleme 
de yer almaktadır (Hüseyin Ülgen / Mehmet Helvacı / Abuzer Kendigelen / Arslan Kaya, Kıymetli 
Evrak Hukuku, İstanbul, 2006, s. 2). Diğer taraftan, TTK.’nın İsv. BK’dan ayrıldığı temel noktalar 
konusunda bkz. Karayalçın, s. 53- 54.  
3 Fırat Öztan , Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara, 1997, s. 862, Hayri Domaniç, Kıymetli Evrak 
Uygulaması, Türk Ticaret Kanunu Şerhi C. IV, İstanbul 1990 s.390, Naci Kınacıoğlu, Kıymetli 
Evrak Hukuku, Ankara, 1999, s. 128, Oğuz İmregün, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 2003, 
s.60. 
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anlaşılmaktadır4. Ancak Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda senet metninde 

değişiklikleri düzenleyen 748 maddenin ilk cümlesinde tahrifat yerine değişiklik 

ifadesine yer verilerek iki ifade arasındaki farklılığın giderildiği görülmektedir. 

 

TTK. m. 660 senet metninde değişiklikleri poliçe için düzenlerken TTK. m. 

690 bonolar, TTK. m. 730 çekler bakımından sözkonusu hükme yollama 

yapmaktadır. Böylelikle, senet metninde değişikliklerle ilgili TTK. m. 660 poliçe ve 

bono gibi çekler için de uygulanır. Sahte ve tahrif edilmiş çekin ödenmesinden 

doğan sorumluluğu düzenleyen bir hüküm daha TTK.’ da yer alır. Böyle bir hüküm 

CYK’da bulunmamasına rağmen, düzenlenmesi iç hukuka bırakılan konuları 

gösteren CYK. II numaralı ek m. 19 f. II’ den hareketle konunun çözümü akit 

devletlerin iç hukukuna bırakılmasına uygun olarak İsviçre ve dolayısıyla Türk 

Hukukunda, Alman, Fransız ve Avusturya kanun koyucularının aksine sahte ve 

tahrif edilmiş çekler özel hükümle düzenlenmiştir5. Sözkonusu hüküm İsv. BK. m. 

1132’de, Türk Hukukunda ise TTK. m. 724’te yer alır. Buna göre “ Sahte veya 

tahrif edilmiş bir çeki ödemiş olmasından doğan zarar muhataba ait olur; meğer ki 

senette keşideci olarak gösterilen kimseye kendisine bırakılan çek defterini iyi 

saklamamış olması gibi bir kusurun isnadı mümkün olsun”. Maddede çekte 

sahtekarlık ve  tahrifat yapılması halinde zarara kimin katlanacağı üzerinde 

durulmaktadır. Hükmün temel amacı, ödeme aşamasındaki çeki incelemesi gereken 

muhatap karşısındaki çek keşidecilerini korumaktır6. 

  
II. TEMEL KAVRAMLAR 
 

Bu başlık altında, “senet metninde değişiklikler” ifadesinin açıklığa 

kavuşturulması bakımından konumuzla ilgili temel kavramlar incelenecektir. 
                                                 
4Adliye Encümeni Mazbatası Madde 660’da “ Bu maddedeki “değişiklikten” kasıt sahtelik şeklindeki 
değişiklik olduğundan maddenin ilk kısmı bunu açıkça anlatacak şekilde ve “değiştirildiği” yerine 
“tahrif edildiği” sözleri konularak değiştirilmiştir.”   denilmektedir. 
5 Turgut Kalpsüz, (Faruk Erem / Gürgan Çelebican),  İktisadi ve Hukuki Yönden Çek,  Ankara, 
1974, s. 137, Nurkut İnan, Çek Rizikolarından Doğan Sorumluluk, Ankara, 1981, s. 103, Öztan, s. 
1115, Müge Tekil, Çekte Muhatap Bankanın Hukuki Sorumluluğu, İstanbul, 1997, s. 78. 
Keşideci ile muhatap arasındaki bu itilafın genel hükümlere göre çözümlenmesi gerektiği ve kambiyo 
ilişkisi ile bağlantısı bulunmadığı düşüncesiyle CYK.’ da bu konu düzenlenmemiştir. 
6 Abuzer Kendigelen, Çek Hukuku, İstanbul, 2006, s. 228.  
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A. Kıymetli Evrak  

 
Aralarında poliçe, bono ve çekin de bulunduğu kıymetli evrak grubuna giren 

senetler tanımlanırken, genellikle TTK.’nın 557. maddesi esas alınmakla birlikte 

öğretide farklı tanımlar da yapılır7. TTK. m. 557 hükmüne göre “Kıymetli evrak 

öyle senetlerdir ki, bunlarda sıkı sıkıya bağlı olan hak senetten ayrı olarak dermeyan 

edilemediği gibi başkalarına da devredilemez.” Verilen kıymetli evrak tanımından 

iki unsur çıkartılabilir. Buna göre kıymetli evrakın soyut unsurunu devredilebilir 

nitelikte bir hak, somut unsurunu senet meydana getirir8. 

 

1. Senet  

 

Geniş anlamıyla senet, düşüncenin çeşitli işaretlerle, bunları taşımaya 

yarayacak bir araç üzerinde somutlaştırılmış halidir9. Hukuki açıdan senet, hukuki 

bir işlemi veya bir olayı ispat etmek üzere yazılmış ve aleyhine hukuki sonuç 

doğuracak kimse tarafından imzalanmış yazılı belgedir10. Senette ileride delil teşkil 

edecek bir irade beyanının bulunması ve senedin borçlu tarafından imzalanmış 

olması; geniş anlamıyla senet kavramına ek olarak senet tanımı içerisinde yer alır.  

 

Senedin unsurları irade beyanı ve senedin yazılı bulunduğu malzemeden 

ibarettir. Senedi düzenleyenin kendi aleyhine delil oluşturma iradesinin 
                                                 
7 Domaniç, TTK. 557’deki tanımı eksik bulur ve bu tanıma kıymetli evrakın özelliklerini de 
ekleyerek “Kıymetli evrak, ancak kanunda öngörülen hallerde düzenlenebilen, tanzim ve iptali 
bakımından özel şekil şartlarına tabi, içerdikleri hakkın devir ve talebi, rehni, haczi ve borcun ifası 
münhasıran senet üzerinde yapılacak muamelelerle mümkün, istisnalar dışında tedavül kabiliyetini 
haiz çeşitli para, mal ve hisse senetleridir” şeklinde bir tanım yapar (Domaniç, Şerh, s. 26). 
8 Ülgen / Helvacı (Kendigelen / Kaya), s. 12. Bunun dışında kalanlar ise kıymetli evrakın tanımsal 
unsurları değil özellikleridir. Poroy / Tekinalp’e göre ise TTK. 557’deki tanımdan üç unsur 
çıkartılabilir.  Buna göre yukarıda saydığımız unsurlarına ilaveten üçüncü unsur kıymetli 
evraklaştırma unsuru olarak hakkın senede bağlanmasıdır (Reha Poroy / Ünal Tekinalp, Kıymetli 
Evrak Hukuku Esasları, İstanbul, 2005, s. 19).  
9Necmettin M. Berkin, Usul Hukukunda Senetler ve Senetlerin İspat Kuvveti, İstanbul, 1947, s. 9, 
Saim Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul, 1997, s. 636, Halil Arslanlı, Ticari Senetler 
Dersleri, İstanbul 1954, s.8.  
10Türk Hukuk Kurumu, Türk Hukuk Lügatı, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1991, s. 295.  
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bulunmasının gerek olup olmadığı tartışmalıdır. Kendi aleyhine delil teşkil etme 

amacıyla yazılmamış belgenin de senet sayılabileceği görüşü savunulmaktadır11. 

 

2. Hak 

 
Kıymetli evrakın soyut unsurunu meydana getiren hak, alelade bir hak 

değildir. Kıymetli evrakın içerdiği hakkın özellikleri şunlardır: 

 

a) Sözkonusu hakkın tedavül edilebilir olması gerekir. Bu gereklilik TTK. m. 

557’deki tanımdan değil, kıymetli evrak grubuna giren senetlerin ekonomik 

fonksiyonlarından dolayı ortaya çıkmaktadır12. TTK. m. 589’da düzenlenmiş 

bulunan imzaların bağımsızlığı ilkesi ve TTK. m. 660’da düzenlenen senet metninde 

değişikliklere ilişkin kuralın amacı da, hakla birlikte senedin tedavül imkanının 

sağlanmasıdır.  

 

b) Bu hak özel hukuk karakterli bir malvarlığı hakkı olmalıdır. Kamu 

hukukundan kaynaklanan vatandaşlık hakları gibi haklar, devredilemeyeceği için 

kıymetli evrakta yer almazlar13. Ancak devletin çıkarmış olduğu tasarruf bonoları ve 

hazine tahvilleri, içerdikleri hakkın özel hukuk karakterli olması sebebiyle kıymetli 

evrak sayılır. Özel hukuk karakterli olsalar dahi nitelikleri itibariyle kişiye sıkı 

sıkıya bağlı olan haklar da kıymetli evrakta yer almazlar.  

 

c) Kıymetli evrak, içerdiği hakkın senede sıkı sıkıya bağlı olması ile alelade 

senetlerden ayrılır14. Hak senetten ayrı olarak ileri sürülemez ve devredilemez15. 

                                                 
11 Bkz:, Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. II, İstanbul, 2001, s.1427, Seyithan 
Deliduman, “Medeni Usul Hukukunda Senet ve Senetlerle Yazılı Şekil Arasındaki İlişki”, 
AÜEHFD, 2000, S 1-2 ve orada anılan yazarlar. 
12 Poroy / Tekinalp, s. 22. 
13 Kınacıoğlu, s. 12, Poroy / Tekinalp, s. 22, Ülgen / Helvacı (Kendigelen / Kaya), s. 13.   
14 Kıymetli evrak, pek çok özelliği bünyesinde taşıyan mevsuf bir borç senedi olarak kabul edilir. 
Doktrinde borç senetleri kavramı borç ikrarını ihtiva eden senetler olarak tanımlanmıştır. Bu 
kavramın kapsamına  birer alt kavram olarak adi borç senetleri ve mevsuf borç senetleri girer. 
Mevsuf borç senetleri olarak kıymetli evrakın adi borç senetlerinden farklı özelliklerine ilişkin bir 
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TTK. m. 558 f. 1 hükmü uyarınca, kıymetli evrak borçlusu, ancak senedi ibraz ve 

teslim edene ödeme yapmakla yükümlüdür16.  TTK. m. 558 f.2’ye göre borçlu, hile 

ve ağır kusuru olmadığı takdirde vadenin gelmesiyle senetten alacaklı olduğu 

anlaşılan kimseye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur. Yine kıymetli evrakın 

zayi olduğu takdirde mahkemeden iptal kararı verilmesi gerektiği yönündeki TTK. 

m. 563 hükmü; sadece mahkemece bu şekilde verilmiş bir iptal kararı üzerine 

hakkın senetsiz ileri sürülebileceği veya yeni bir senet düzenlenebileceğini belirten 

TTK. m. 564 hükmü de hakkın senede sıkı sıkıya bağlı olduğuna işaret eder17. 

 

Hakkın senede sıkı sıkıya bağlı olması, hakkın senedin düzenlenmesinden 

önce var olup olmadığı tartışmasını beraberinde getirir. Genel olarak senetler 

açıklayıcı (izhari, ihbari) ve kurucu (ihdasi) olarak ayrılırlar. Açıklayıcı işlem veya 

belgeler, bir hakkın doğumu için gerekli olmayıp, o hakkın açıklanması ve ispatı 

için gerekli işlem veya belgelerdir. Kurucu belgeler ise, bir hakkın kabul ve 

kurulması için kanunen zorunlu olanlardır. BK. m. 114 f. 2 hükmüne göre, bir 

kambiyo senedinin düzenlenmesi ile aksi kararlaştırılmamışsa asıl borç ilişkisinden 

bağımsız yeni bir alacak hakkı doğacaktır. Bu bakımdan, kambiyo senetleri kurucu 

nitelikte kabul edilirler18. 

 

 

                                                                                                                                         
değerlendirme için bkz. : Hanife Öztürk (Dirikkan), Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali, Ankara 1990, 
s.5-6. Aynı konuda daha geniş bir açıklama için bkz. : Domaniç, Şerh, s. 11 vd. 
15 Poroy / Tekinalp, s. 20, Ülgen / Helvacı (Kendigelen / Kaya), s. 14. 
16 TTK. m. 558 f. 1’de “ibrazdan” değil “teslimden” bahsedilmektedir. Kısmi ödemelerde senedin 
telsimi halinde alacağın arta kalan kısmını talep etmenin imkansız hale geleceğinden yola çıkarak 
burada senedin kıymetli evrak borçlusuna veya temsilcisine bilgi edinmesi için sunulması “ibrazı” 
anlaşılması gerektiği savunulur (Kınacıoğlu, s.18) Aksi yönde, ödemede senedin borçluya verilmesi 
yolundaki fikir için bkz.: Öztan, s.118. Yazar teslim edilmeyen senedin ifaya rağmen kötüniyetli 
alacaklı tarafından devredilebileceği ve hatta ödeme için tekrar ibraz edilebileceği tehlikesini ileri 
sürer. Bu bakımdan senedin ibrazı yanında teslimini de öngörür. Aynı yönde, Karayalçın, bkz. : s. 12, 
Ülgen / Helvacı (Kendigelen / Kaya) bkz. : s.14, senedin ödenmesi için ibrazı ve teslimi gerektiği 
görüşündedirler.  
17 Ülgen / Helvacı (Kendigelen / Kaya), s. 15.  
18 Öztan, s.171, Poroy / Tekinalp, s. 39, Ülgen / Helvacı/ (Kendigelen / Kaya), s. 19.  Aksi görüşte 
Domaniç, Şerh, s. 16 vd. Yazar ilgili BK. hükmünün  senet düzenlenmesinden önce doğmuş olan bir 
hakkın varlığına işaret ettiğini belirtir. Yazar kıymetli evrakın her zaman açıklayıcı olduğu 
kanaatindedir. 
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B. Kambiyo Senetleri 
 

Özel olarak “kambiyo senetleri” terimi, TTK.’nın üçüncü kitabın dördüncü 

faslında, aralarında senet metninde değişikliklere ilişkin TTK.’nın 660. maddesinin 

de bulunduğu hükümlerle düzenlenmiş bulunan  poliçe, bono ve çeki ifade eder. 

Yine bu senetleri ifade etmek üzere kullanılan ticari senetler teriminin kaynağı ise 

aynı senetler için Eski Ticaret Kanununda yer alan “senedat-ı ticariye” terimidir. 

 

Kambiyo senetleri kıymetli evrakın bir bölümünü oluşturmaktadır. Kıymetli 

evrakın özellikleri kambiyo senetleri için de geçerlidir. Bunlara ek olarak kambiyo 

senetlerinde değinilmesi gereken özellikler şunlardır: 

 

a) Kambiyo senetlerinde soyutluk prensibi geçerlidir. Ancak soyutluk ilkesi 

gerek sonuçları açısından, gerekse medeni hukuktaki ve ticaret hukukundaki 

anlamları açısından tartışmalıdır19. Kıymetli evrakta soyutluk kavramı bir anlamıyla 

senede sıkı sıkıya bağlı olan hakkın temel ilişkiden bağımsız olduğu anlamına 

gelir20. Öğretide ifade edildiği üzere asıl (temel) borç ilişkisindeki mevcut 

olabilecek sakatlıklar senedin geçerliliğine etki etmez21. Soyutluk kavramı, bir diğer 

anlamıyla kıymetli evraka sıkı sıkıya bağlı olan hakkın tipsizliğini ifade eder22. Bu 

bakımdan kambiyo senetleri soyuttur. Ancak bazı kıymetli evrak türleri, örnek 

olarak hisse senedine sıkı sıkıya bağlı olan hak, anonim ortaklıktaki paysahipliği 

hakkıdır ve hisse senedi bu anlamıyla soyut değildir23.  

 

Soyutluk kavramının iki önemli etkisi vardır24.  

                                                 
19 Bu konuda geniş bilgi ve Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku anlamında soyutluk hakkında görüşler 
için bkz. Nurkut İnan, Türk Hukukunda Hatır Senetleri Ve Özellikle Hatır Bonoları, Ankara, 
1969, s. 92 vd.  
20 Poroy / Tekinalp, s. 27, Kınacıoğlu, s. 84, Hasan Pulaşlı, Kıymetli Evrak Hukuku, Adana, 2004, 
s. 71.  
21 Pulaşlı s. 71. Daha doğru bir ifadeyle bu halde temel ilişkideki geçersizlik iddiası şahsi def'i 
niteliğinde olduğundan hamile karşı ileri sürülemez.   
22 Poroy / Tekinalp, s. 28, Kınacıoğlu, s. 84. 
23 Poroy Tekinalp, s. 28.  
24 Ülgen (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s. 71. 
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İlk olarak soyutluk, ispat yükünün yer değiştirmesini sağlamaktadır (şekli 

soyutluk, ispat soyutluğu)25. MK. m. 6’daki genel kurala göre alacaklı, alacağının 

kapsam ve içeriğini kanıtlamakla yükümlüdür. Oysa kambiyo senedine dayanan 

hamil, alacağının sebebini kanıtlamak zorunda değildir. Senedin ibrazı, hakkın ileri 

sürülebilmesi için gerekli ve yeterlidir. Senedin hamili alacağını sadece senede 

dayandırarak borçludan talepte bulunabilir. Kambiyo senedine sıkı sıkıya bağlı olan 

hakkın nedenini ispatlamak zorunda değildir. Böylelikle ispat yükü yer 

değiştirmekte, borcun sebebinin bulunmadığını ileri süren borçlu bunu ispat etmekle 

yükümlü hale gelmektedir26. Ancak bu halde mücerret alacağın varlığı karine olarak 

kabul edilmiş olup, karinenin borçlu tarafından çürütülebilmesi imkanı olduğundan, 

kıymetli evrak hukuku bakımından uygun olmadığı yönünde görüşler de 

mevcuttur27.  

 

İkinci olarak soyutluk, üçüncü kişinin elde ettiği talep hakkı soyut 

olduğundan dolayı, senedi devralan iyiniyetli üçüncü kişilere karşı kişisel defilerin 

ileri sürülmesine engel olur (maddi soyutluk)28. Soyutluğun bu etkisi senedin 

üçüncü kişilere devri ile hüküm ifade eder.  

 

Soyutluğun kıymetli evrak üzerindeki etkilerinin tartışmalı olup, senedi 

devralan iyiniyetli üçüncü kişilere karşı şahsi defilerin ileri sürülememesi, kıymetli 

evrakın kamu güvenliğine sahip olmasına da dayandırılmaktadır29. Buna göre, bir 

kıymetli evrak eğer kamu güvenliğine sahip bulunmuyorsa soyutluk kavramının tek 

fonksiyonu ispat yükünün yer değiştirmesidir (şekli soyutluk). Örnek olarak nama 

yazılı kambiyo senetleri kamu güvenliğine sahip olmayan senetler olduğundan, bu 

senetler mücerret olmasına rağmen senedi devralan üçüncü kişilere karşı dahi şahsi 
                                                 
25 Ülgen (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s. 71, Poroy / Tekinalp, s.29, dpn. 10. 
26 Ülgen / Helvacı / Kendigelen / Kaya, s. 71,  Poroy / Tekinalp, s.29, Kınacıoğlu, s. 85. 
27 Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 
1993, s. 142. 
28 Kınacıoğlu, s. 87, Ülgen (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s. 72. Aksi görüşte,  İnan, Hatır Bonoları, 
s. 102, 103. Yazara göre kambiyo senetlerinde bu anlamda soyutluğun sonucu, borçlunun cirolar 
veya keşideci-lehdar ilişkisindeki sakatlıklara dayanarak ödemeyi reddedememesidir. 
29 Öztan, s. 176. 
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def'iler ileri sürülebilmektedir. Demek ki, temel ilişkiden doğan def'ilerin senedi 

devralan üçüncü kişilere karşı ileri sürülememesini senedin kamu güvenliğine sahip 

olması sağlamaktadır.  

 

Aksi görüşe göre ise30 senet kamu güvenliğine sahiptir ancak bunu sağlayan, 

kıymetli evrakın soyut olmasıdır. Zira soyutluk, kıymetli evrak hamilinin durumunu 

güçlendirir, kıymetli evraka duyulan güvenin artmasını ve böylelikle tedavülünü 

sağlar.  

 

b) Kambiyo senetlerinde sınırlı sayı ilkesi geçerlidir31. Kanunda öngörülen 

poliçe, bono ve çekten başka kambiyo senedi ihdas edilmesi mümkün değildir.  

 

c) Kambiyo senetleri mevsuf şekil şartlarına tabidir. Kanunda belirtilen şekil 

şartlarını taşımayan senetler kambiyo senedi olarak nitelendirilemez. Şekil 

şartlarındaki eksiklik kambiyo senedi niteliğinin yitirilmesine yol açar. Ancak şekil 

şartlarına aykırılık def’i dürüstlük kuralına aykırı şekilde kullanılmamalıdır32. 

 

Diğer taraftan kanunun aradığı şekil şartlarının senet metninde var olması; 

senedin dış görünüş itibariyle şeklen geçerli olması yeterlidir. Şekil şartlarının 

maddi gerçeği yansıtmıyor olması taahhütlerin bağımsızlığı ilkesi uyarınca senedin 

geçerliliğine etki etmez33. 

 

                                                 
30 Poroy / Tekinalp, s. 30, Kınacıoğlu, s. 87, dpn. 20. 
31 Öğretide kıymetli evrakın özellikleri sayılırken sınırlı sayı ilkesine tabi bulunduğu belirtilmektedir. 
Bkz. : İmregün, s. 9, Poroy / Tekinalp, s. 34. Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre kıymetli 
evrakın ancak devir biçimleri sınırlandırılmış olup, kıymetli evrak grubuna giren senetlerin tamamı 
sınırlı sayı ilkesine tabi değildir. Bkz. Ülgen/ Helvacı/ (Kendigelen / Kaya), s. 16, aynı yönde, 
Pulaşlı, s. 20.  
32 Mevsuf  şekil şartlarına tabi olmanın da  diğer kıymetli evrak tiplerine de özgülenebilecek olmadığı 
yolundaki görüşü kabul etmiş bulunuyoruz. Bkz. Ülgen / Helvacı / (Kendigelen / Kaya), s. 16. Zira 
kıymetli evrakın mevsuf şekil  şartlarına tabi olduğunu savunan yazarlar da ancak kambiyo senetleri 
üzerinden örnek vermektedirler. Bkz. : Pulaşlı, s. 19, Poroy / Tekinalp, s. 39. 
33“TTK’nin 688’inci maddesi hükmüne göre bonoda tanzim tarihi bulunması zorunludur. Ancak bu 
tarihin gerçeğe uygun olması gerekmez.” Yarg. 12. HD. 26.09.1995- 11101/12126, (Kaçak s.47) 
Yargıtay’ın tamı tamına aynı ifadeleri içeren bir başka kararı için bkz. : 12. HD. 01.06.1998-
5890/6385. (Nazif Kaçak, İçtihatlarla Bono, Ankara, 2001,  s. 82). 
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C. Senet Metninin Tanımlanması 
 

1. Senet Metni Kavramı 
 

Genel anlamıyla senette, taraf veya tarafların irade beyanlarının, dil araçları 

ile biçimlendirilip yazılı hale getirilmesi senet metnini meydana getirir34. Yazılı 

irade beyanı harflerle; ya da teknik aletlerle yahut herhangi bir şekilde çözülebilecek 

şifrelerden meydana getirilmiş olabilir. Senet metni bugün kullanılan yahut 

kullanılmayan, Türkçe dışında herhangi bir dilde kaleme alınabilir35. 

 

Metnin beyan sahibi dışında üçüncü bir kişi tarafından kaleme alınması 

mümkündür. Önemli olan metnin taraf yahut taraflarca iradelerine uygun olduğunun 

imzalanarak kabul edilmiş olmasıdır. Metin, beyan sahibinin el yazısıyla meydana 

getirilmiş olabileceği gibi daktilo gibi mekanik araçlarla yazılmış ya da matbaada 

basılmış da olabilir36.  

 
Kambiyo senetlerinde “senet metni” kavramı, dar anlamda poliçede ve çekte 

muhataba veya emrühavalelerine yapılmış havaleyi; bonoda lehdara veya 

emrühavalesine yapılmış ödeme vaadini içeren cümleyi ifade eder. TTK. m. 583 f. 1 

hükmü gereğince poliçe (bono veya çek) terimi, senet metni hangi dilde kaleme 

alındıysa o dildeki karşılığıyla senet metni içerisindeki yerini almalıdır. Kanunda 

senet metninden bahsedildiği için poliçe (bono veya çek) terimi senet metni 

içerisinde yer alması gerekir. Poliçe (bono veya çek) kelimesi senedin alt veya üst 

                                                 
34 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. I, İstanbul, 2003, s. 252. 
35 03.11.1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanununun emredici 
ve cezai hükümler getirdiğini belirterek Arap harfleriyle yazılmış Türkçe senetlerin geçerli 
olmayacağı, ancak delil başlangıcı olabileceği  fikrine (Nizam İpekçi, Açıklamalı İçtihatlı T.T.K. 
Şerhi Kıymetli Evrak Taşıma 3. Cilt, Ankara, 2003 s. 2056, Kuru s. 1428, Gönen Eriş, Açıklamalı 
– İçtihatlı, Uygulamalı Çek Hukuku, Ankara 2003, s. 152), TTK m. 583 hükmü karşısında en 
azından kambiyo senetleri bakımından katılmaya imkan olmadığı kanaatindeyiz. Aynı yönde, Ernst 
E. Hirsch, Ticaret Hukuku Dersleri C. III Kıymetli Evrak, İstanbul 1939, s. 4, İmregün s. 39, 
Kınacıoğlu s. 9. Olsa olsa 1353 sayılı kanundaki yaptırımlar doğar, senet geçerliliğini yitirmez. 
36 Ancak senedin geçerliliği irade beyanında bulunanın el yazısı ile yazılmasına bağlanmış olabilir. 
Vasiyetin geçerliliğini vasiyetçinin el yazısına bağlayan Medeni Kanun m. 485’te durum böyledir.  
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tarafına yerleştirilemez. Kanun koyucu, adi bir senedin kolayca kambiyo senedi 

haline getirilmesine engel olmak için bu konuda oldukça titiz davranmıştır37. 

 

2. TTK. m. 660 Bakımından Kambiyo Senetlerinde Senet 

Metnine Dahil Olan Unsurlar  
 

TTK. m. 660 açısından “senet metni” kavramının özel olarak 

değerlendirilmesi hangi değişiklik hallerinin senet metninde değişiklik sayılacağını 

belirleyebilmemiz bakımından önemlidir. 

 

Senet metninde değişiklikleri düzenleyen  TTK. m. 660 açısından “senet 

metni”, kavramının havaleyi (ödeme vaadini) içeren cümleyle birlikte senedin tümü 

dikkate alınarak senedin şekli unsurlarını, borç doğuran diğer bütün irade 

beyanlarını ve kayıtları da kapsayacak şekilde daha geniş bir kavramı ifade ettiği 

kabul edilir38. Kanunda, bu unsurlardan bir kısmının zorunlu olarak kambiyo 

senedinde yazılı olması gerektiği belirtilirken, bir kısmının mevcudiyeti belirli 

şartlarla varsayılmıştır. Bunlardan başka, bir kısım unsurların da isteğe bağlı olarak 

senede yazılabileceği kabul edilir. 

 

Kambiyo senetlerinde zorunlu unsurlar; poliçede bakımından poliçe 

kelimesi, ödeme emri, muhatap, lehdar, keşide tarihi ve keşidecinin imzasıdır. 

Bonoda, bono kelimesi, ödeme vaadi, düzenleme tarihi ve düzenleyenin imzası, 

bulunması gereken zorunlu unsurlardır. Çek bakımından, çek kelimesi, ödeme emri, 

muhatap, keşide tarihi, keşidecinin imzası ve hesap sahibinin vergi kimlik numarası 

(ÇekK. m. 3 f. 2) zorunlu olarak bulunması gereken unsurlardır. Zorunlu unsurların 

bulunmaması halinde senet kambiyo senedi vasfını kaybeder. 

 

                                                 
37 Talih Uyar, “Bononun (Emre Muharrer Senedin) Geçerlilik Koşulları”,  Prof. Dr. Mahmut 
Birsel’e Armağan, İzmir, 2001, s. 378.  
38 Karayalçın s. 46, Öztan s. 863, Kınacıoğlu, s.127. 



 12

Kanunda mevcudiyeti belirli şartlarla varsayılmış olan unsurlar, poliçe 

bakımından vade, ödeme yeri ve keşide yeri, bono için vade, ödeme yeri ve 

düzenleme yeri, çek bakımından ödeme yeri ve keşide yeridir39. Bu unsurların 

eksikliği başka unsurların varlığı ile tamamlanabilir. Örneğin poliçede ödeme yeri 

gösterilmemiş ise TTK. m. 584 hükmü gereği muhatabın soyadı yanında gösterilen 

yer ödeme yeri sayılır.  

 

Kambiyo senetlerinde zorunlu ve kanunun mevcudiyetini belirli şartlarla 

varsaydığı unsurlar unsurlar, TTK. m. 660 bakımından senet metni kavramının 

kapsamına dahil olup bu unsurların değiştirilmesi senet metninde değişiklikler 

hükmünün işletilmesine yol açabilir. Ancak kambiyo senedinin zorunlu 

unsurlarından birisinin değişiklik sonucu ortadan kalkması halinde TTK. m. 660’ın 

değil, kıymetli evrakın ziyaı ve iptaline ilişkin TTK. m. 669 – 677 hükümlerinin 

uygulanması sözkonusu olabilecektir40. 

 

Kambiyo senetlerinde isteğe bağlı yazılabilecek unsurlar bakımından ise, bu 

kayıtların her birinin geçerli olup olmadığına ayrıca bakmak gerekir. Bu kayıtlardan 

geçerli olarak kambiyo senetlerine konulabilecek olanlar da senet metnine dahil 

sayılmalı ve bunlarda yapılacak değiştirmeler de TTK. m. 660 kapsamında 

değerlendirilmelidir41. Diğer taraftan bu kayıtlardan bir kısmı geçersiz olup senedin 

geçerliliğini de etkilemez. Bu tip kayıtlar senet metnine eklenmiş olsalar dahi 

yazılmamış sayılacaklarından senet metninde değişiklikler kapsamına 

girmeyecektir42.  

 

                                                 
39 ÇekK m. 3 f. 2’ye göre  çekle işleyen hesabın bulunduğu şubenin adı ile hesap numarasının 
yazılması zorunlu olmakla birlikte bu iki unsurun yazılmamış olması çekin geçerliliğine etki etmez.  
40 Bu konuda bkz. Üçüncü Bölüm, V, C.  
41 Bu kayıtlardan hangilerinin geçerli oldukları konusunda bkz. Üçüncü Bölüm, IV, B.  
42 Bu konuda bkz. Üçüncü Bölüm, V, B.  
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TTK. m. 592 hükmü uyarıca senet, unsurları tamamlanmadan da tedavüle 

çıkarılmış bulunabilir. Bu halde ortada bir senet metni bulunmadığından dolayı 

yapılacak değişiklikler senet metninde değişiklik sayılmayacaktır43.  

 

Bu açıklamalarımız, doğrultusunda, sözgelimi ödeme yerini, vadeyi, tanzim 

yerini, yetkili mahkemeyi değiştirmek, faiz şartını kaldırmak veya senette 

bulunmayan faiz şartını eklemek, senede borcu ödeyecek üçüncü bir kişi yazmak, 

“masrafsız iade”, “protestosuz” veya “teminatsız” gibi kayıtları değiştirmek, poliçe 

meblağını değiştirmek ve benzeri değişiklikler “senet metnini” değiştirmek 

anlamına gelir44. 

 

3. İmza Senet Metnine Dahil Midir? 
 

İmza, kişinin kimliğini gösteren, onu belirleyip diğerlerinden ayıran 

işarettir45. BK. m. 14. f. 1 hükmüne göre, imzanın borçlunun el yazısı ile atılması 

gerekir.  

 

BK. m. 14 f. 2, mekanik bir aletle atılan imzanın, örf ve adetçe kabul olunan 

hallerde ve özellikle de çok miktarda tedavüle çıkarılan kıymetli evrakın imzası için 

gerektiğinde kullanılabileceğini belirtmekteyse de, BK. m. 15 kambiyo senetleri 

hükümlerini ayrık tutmuştur. Buna paralel olarak kambiyo senetlerinde imza 

konusunda özel hüküm bulunmaktadır. TTK. m. 668’e göre poliçe üzerindeki 

beyanların el yazısı ile imzalanması gerekir. Bu hüküm TTK m. 690’ın yollaması ile 

bono, TTK. m. 730’un yollaması ile çekler için de uygulanır. Kambiyo senetlerinde 

el ile imza geçerlilik şartıdır. Maddenin ikinci fıkrasında mekanik aletlerle veya el 

yapılan işaretlerin el yazısı ile imza yerine geçmeyeceği belirtilmiştir. Bu gibi 

aletlerle atılan imzalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 297’ye uygun olarak 

noter veya ihtiyar heyetlerince ya da yerinde bilinen ve tanınan iki kişi tarafından 

                                                 
43 Bu konuda bkz. : Üçüncü Bölüm, V, A.  
44 Kınacıoğlu, s.128. 
45Eren, s. 246, Tekinay, s.114.  
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onaylansa bile kambiyo senetlerinde kullanılamaz46. Öğretide, İsviçre Hukukundan 

Ticaret Kanunumuza alınan bu kural, ülkemizdeki okuma yazma oranının daha 

düşük olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir47. Ancak, okuma yazma bilmeyen 

kimselerin, kendi adlarına kambiyo senedi düzenleyecek bir temsilci ya da vekil 

atayarak, kambiyo senedi ile borç altına girebilmeleri imkanı mevcuttur48. 

 

TTK m. 668’e aykırılıklar, temsilen veya vekâleten atılan imzalar ile temsil 

yetkisi olmayanların imzaları bakımından da dikkate alınacak ve bu imzalar da 

geçersiz sayılacaktır49. Aynı şekilde bu hükme aykırı olarak yapılan ciro, aval, kabul 

benzeri işlemler de geçersiz olup, senet ciro edilmemiş hükmündedir. 

 

15.1.2004 tarihinde kabul edilen 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 

(RG. 23.01.2004/S.25355)  22. maddesi ile BK. m. 14’e yapılan ekleme ile, 

Elektronik İmza Kanunu m.4’te tanımlanan “güvenli elektronik imza” elle atılan 

imza ile aynı ispat gücünü haiz sayılmıştır50. Aynı şekilde Elektronik İmza 

Kanunu’nun 23. maddesi ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na eklenen 295 A 

maddesinde usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik 

verilerin, ispat açısından senet hükmünde olacağı kabul edilmiştir. Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun imza inkarına ilişkin hükümleri bu tip senetler için  

kıyasen uygulanacaktır. Ancak TTK m. 668, m. 690 ve m. 730 karşısında kambiyo 

senetleri bakımından elektronik imzanın uygulanabilirliği sözkonusu değildir51.  

 

                                                 
46 Aynı yönde: “Mühür ve parmak izi ile kambiyo senedi ihdas edilemez.  (TTK. 583/8 ve 688/7 ve 
692/6) Şu halde takip dayanağı belge kambiyo senedi niteliğinde de değildir. Senet usulün 297. 
maddesine göre de tanzim edilse bile parmak izli senetlere ilamsız takip yapılamayacağı 
düşünülmeksizin…” Yarg. 12. HD. 21.09.1976-7741/9310, YKD. Ağustos 1978, s.1334 (İlter 
Erdemir, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi, İstanbul, 1986, m. 297, s.640 ). 
47 Karayalçın , s. 51, Öztan s. 395.  
48 Uyar, Geçerlilik Koşulları, s. 387.  
49 Domaniç, Şerh, s. 430. 
50 Elektronik imza, “diğer elektronik verilere eklenen veya bunlarla mantıksal bir bağlantı içerisinde 
olan, imzalayanın kimliğinin tespitini mümkün kılan ve elektronik verinin muhtevasını, imzalayanın 
kabul ettiğini gösteren elektronik şekildeki verilerdir.” Zarife Şenocak, “Dijital İmza ve Dijital 
İmzanın Borçlar Kanunu Hükümleri Açısından Ele Alınması” , AÜHFD, C. L, S. 2, s. 98.  
51 Ülgen (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s. 112. 
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Güvenli elektronik imzaya ilişkin Türk Ticaret Kanunu Tasarsısında da 

düzenleme yapılmaktadır. Kıymetli evrakta güvenli elektronik imzanın kullanılıp 

kullanılamayacağı hususuna Tasarının 1504. maddesinde açıklık getirilmeye 

çalışılmaktadır. Buna göre; “Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo 

senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez.” Yine bu 

senetlere ilişkin arz, kabul, ciro, aval gibi işlemlerinde güvenli elektronik imza ile 

yapılması söz konusu değildir52.   

 

Diğer taraftan, el yazısı ile imza şartını yerine getirip geçerlilik kazanmış 

kambiyo senetlerine konan imzalardan birinin el ile atılmaması imzaların 

bağımsızlığı ilkesi uyarınca kambiyo senedinin geçerliliğine etki etmez ve diğer 

imzacıların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz 53. 

 

Kambiyo senetlerinde imzanın, senet metnini kapsayacak şekilde ve metnin 

altına atılması gerekir. Bu bakımdan imza senet metnine dahil olmadığı ve imzaya 

yönelik sahtekarlık ve tahrifat fiillerinin senet metninde değişiklikler hükmü 

kapsamında değerlendirilemeyeceği baskın görüşü oluşturur54. 

 

Ancak senet metninde değişiklikleri düzenleyen  TTK. m. 660 açısından 

senet metni, senedin tümü dikkate alınarak borç doğuran bütün irade beyanlarını ve 

kayıtları da kapsayacan geniş bir kavramı ifade edeceğinden, senetteki imzaların 

tahrif edilmesi halinde, senede değişiklikten önce veya sonra imza koyanların 

sorumluluğu da ilgili 660. madde kapsamında değerlendirilebileceği ifade edilir55. 

                                                 
52 Ancak maddenin üçüncü fıkrasına göre “Güvenli elektronik imzanın yabancı ülkelerde yaygınlık 
kazanıp kullanıldığının Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesi halinde poliçe, bono, çek, makbuz 
senedi varant ve kambiyo senetlerine benzeyen diğer senetlere ilişkin yasak Adalet Bakanlığının 
önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kaldırılıp aynı bakanlığın önerisine göre bir tüzükle 
düzenlenebilir.” 
53 Erdoğan Moroğlu, “Bonoda İmza”, Batider, C. IV S. 4 s.716, Yargıtay’ın aynı yönde bir başka 
kararı:  “Borçlulardan birinin mühür ve parmak izinin bulunması, senette imzası bulunan diğer borçlu 
yönünden senedin kambiyo senedi niteliğini etkilemez.” Yarg. 12. HD. 01.12.1986–2736/13219 
(Kaçak, s. 44). 
54 Edip Şimşek, Ticari Senetler, Ankara, 1969, s.134, Öztan, s. 863 Ülgen (Helvacı / Kendigelen / 
Kaya), s.123.  
55 İmregün, s.60.  
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Öztan da baskın görüşe katılmakla birlikte, imzada sahtekarlık halinde 660. 

maddenin işin mahiyetine uygun olduğu oranda uygulanabileceğini belirtir56. 

 

Kambiyo senetlerinde zorunlu unsurlardan olan keşidecinin (düzenleyenin) 

imzasının tahrif edilerek tamamen ortadan kaldırılması senedin ziyaı ve iptali 

hükümlerinin uygulanması sonucunu doğuracaktır57. Ancak keşidecinin 

(düzenleyenin) imzaları dışındaki diğer imzaların ortadan kaldırılması halinde 

imzaların istikali prensibi (TTK. m. 589) geçerli olacaktır58. Yine senetteki keşideci 

(düzenleyen) ve diğer imzaların sahte olması halinde de imzaların istiklali 

prensibine göre hareket edilecektir59.  

 

4. Senet Metninin Yazılı Bulunduğu Malzeme 
 

Senet denilince ilk olarak kağıt akla gelse de, senet metninin, kumaş, tahta, 

taş… gibi amaca uygun başka bir malzeme üzerine yazılmış olabileceği de kabul 

edilir. Amaca uygun olmaktan kasıt, söz konusu malzemenin irade beyanını üçüncü 

kişilerce devamlı bir şekilde öğrenilebilir hale getirmesi, bir ispat aracı olmasıdır. 

Devamlılığın sağlanması açısından, senet metninin yazılı olduğu malzemenin 

dayanıklı olması gerekir. Ancak senedin tahrif edilme olasılığı kağıt yada başka bir 

malzeme kullanılmış olsun her zaman mevcut olduğu gibi kasıtlı olmayan 

değişiklikler de her zaman meydana gelebilir. Kasıtlı olmayan değişikliklere örnek 

olarak senede mürekkep dökülmesi, tamamen veya kısmen yanması veya yırtılması 

sonucu okunamaz olması halleri sayılabilir. Bu değişikliklerden bir kısmı senet 

metninde değişiklikler hükümlerinin uygulanmasına yol açarken bir kısım 

değişikliler senedin iptali prosedürünün işletilmesini gerektirir.   

 

                                                 
56 Bkz. Öztan, s. 863 ve dpn. 11’de adı geçen yazarlar.  
57 Ülgen / (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s.123.  
58 Ülgen / (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s.123. 
59 İmzaların istiklali konusunda bkz. :  İkinci Bölüm, II.  
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Öğretide, irade beyanının teknik cihazlarla ortaya konabildiği taşıyıcıları da 

kapsar nitelikte “modern anlamda senet” tanımına da yer verilmekte60, zira TTK. m. 

557’de de kıymetli evrakın kağıttan başka bir malzemeden meydana gelmesini 

kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Buna ilaveten piyasada menkul  kıymetlerin 

topluca saklanması ve kağıdın maddi olarak değil kaydi olarak devredilmesi 

ihtiyacı, öğretide menkul kıymetler bakımından “evraksız kıymetli evrak” tanımının 

yapılmasına yol açmıştır61. Zira kıymetli evrakı tanımlayan senetteki hakkın 

senetten ayrı devir ve dermeyanının mümkün olmaması ilkesinden ayrı bir yol 

izlenmektedir. Bu husus Ser.P.K.’da “Sermaye Piyasası Araçlarının 

Kaydileştirilmesi” başlığı altında düzenlenmektedir62. Sermaye piyasasının 

ihtiyaçları doğrultusunda düzenleme getirilmiştir. Ancak gerek hakkın senetten ayrı 

devir ve dermeyan edilememesi, gerek el yazısı ile imzanın geçerlilik şartı olması 

dolayısıyla kambiyo senetleri açısından evraksız kıymetli evraktan bahsedebilmek 

şu an olası gözükmemektedir. 

 

D. Değişiklik   

 

1. Genel olarak  
 

Şekli unsurları tamamlanmış ve tedavülde bulunan bir senet metninin bazı 

değişikliklere uğraması mümkündür. Metne birtakım ilaveler yapılabilir. Örneğin, 

sorumsuzluk kaydı, ciro edilemez kaydı veya tahkime, yetkili icra müdürlüğü veya 

mahkemeye ilişkin kayıtlar konabilir. Senet metni değiştirilebilir, örneğin senet 

                                                 
60 Öztan s.15-17.  
61 Asuman Turanboy, Varakasız Kıymetli Evrak, Ankara, 1998, s. 47 vd, Ünal Tekinalp, “Evraksız 
Kıymetli Evraka ve Kıymet Haklarına Doğru”, Batider, C XIV, s. 3, Ünal Tekinalp, “Nama Yazılı 
Payların Devrinde Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kayıtlarının Etkisi ve Niteliği”, Prof. Dr. Tahir 
Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 537, Poroy / Tekinalp, s. 43, Ülgen / Helvacı / 
(Kendigelen / Kaya), s. 29.  
62 Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi başlığını taşıyan Ser.P.K  m. 10/A’ya göre 
“Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar; özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir Merkezi 
Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenir. Kayıtlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, bilgisayar 
ortamında, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulur. Kayıt edilen haklar bu 
Kanunun 7 nci maddesi uyarınca senede bağlanmaz.” 
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bedeli veya senedin vadesi değiştirilebilir. Bazı kayıtlar silinmiş, üzerleri çizilmiş 

olabilir63. Ancak tüm bu değişikliklerin ve değişikliğe uğrayan senedin geçerliliğine 

ilişkin tek bir yargıya varmak mümkün değildir. Farklı ihtimallerin 

değerlendirilmesi gerekir. Bu bakımdan, senet metnindeki değişikliklerin ilgililerin 

muvafakatiyle yapılmış olup olmaması, TTK m. 660 hükmünün uygulanıp 

uygulanmayacağını, senede imza koyanlarının mesuliyetlerinin değişikliklerden 

etkilenip etkilenmeyeceğini belirleyebilmemiz için önemlidir. 

 

2. İradi Değişiklik Halleri 

 

a. Senet Metninin İlgililerin Muvafakatiyle Değiştirilmesi 

 

(1) Genel Olarak 
 

Senet düzenlendikten sonra, senet metninde eksiklikler ve yanlışlıklar 

yapıldığının farkına varılırsa, ilgililerin bilgi ve iradeleri doğrultusunda senede 

eklemeler ve çıkarmalar yapılarak bu yanlışlıklar düzeltilmek istenmiş olabilir. 

 

Sözgelimi bir kambiyo senedinin düzenlenmesinde ilgililerin başlangıçta 

ortaya koyduğu hukuki iradeye bağlı olarak belirledikleri düzenleme ve devir şekli, 

senet tedavüle çıktıktan sonra umulan yararın düzenlenmesine engel teşkil edebilir64.  

Bu sebeple ilgililer ortak iradeleri doğrultusunda kambiyo senedinin düzenleme ve 

devir biçiminin değiştirilmesi konusunda anlaşabilirler. Bu hal kambiyo 

senetlerinden başka diğer kıymetli evrak tiplerine de uygulanabilecek şekilde bizzat 

TTK. m. 562’de tahvil kenar başlığı ile düzenlenmiştir.  

 

                                                 
63 TTK. m. 598 f. 1 uyarınca çizilmiş cironun yazılmamış olduğunu unutmamak gerekir. Muhatabın 
poliçe üzerindeki kabul şerhini poliçeyi geri vermeden önce çizmesi ise kabulden kaçınması şeklinde 
anlaşılmak gerekir.   
64 Helvacı / (Ülgen/  Kendigelen / Kaya), s. 63.  
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Senet metninin, taraflar arasındaki borç ilişkisine dair meydana gelen 

değişikliklere de uyarlanması gerekebilir. Kısmi ödeme halinde durumun kıymetli 

evrak üzerine işaret edilmesi hali böyledir (TTK. m. 621 f. 3). Senedin zorunlu 

unsurlarından olmayıp isteğe bağlı olarak daha sonradan senet metnine eklenmiş 

olan kayıtlar da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Senede bedeli nakden veya 

malen kaydının eklenmesi, senede yetki veya tahkim şartının koyulması da, ancak 

aşağıda belirteceğimiz şartlara uygun olarak gerçekleştirildikleri takdirde senet 

metninde değişikliklere ilişkin TTK. m. 660 hükmünden farklı olarak, şartları  

gerçekleştiren tüm ilgililer için  hüküm ifade edecektir. 

 

(2) İlgililerin Muvafakatiyle Yapılan Değişikliğin Şartları 
 

 i. İlgililerin Değişikliğe Muvafakati 
 

Senet metnindeki değişikliğin, kendilerine karşı ileri sürülebilmesi için, 

ilgililerin muvafakatiyle yapılmış olması gerekir. 

 

TTK. m. 562’de de, kıymetli evrakta tahvilin (dönüştürmenin) ne şekilde 

yapılacağı gösterilirken, nama veya emre yazılı bir senedin ancak kendisine hak 

verdiği ve borç yüklediği kimselerin muvafakatiyle hamile yazılı bir senet haline 

getirilebileceği, hamiline yazılı senetlerin nama ve emre yazılı senet haline 

getirilmesinde de aynı  şekilde mümkün olduğu ifade edilmiştir. 

 

Tarafların iradesinin aynı anda uyuşması şart değildir. Senet metninin 

değiştirilmesine birlikte karar verilebileceği gibi taraflardan birinin yaptığı 

değişikliğe, bir diğerinin daha sonra icazet vermesi de mümkündür65. 

 

Değişiklik yapılmasına muvafakat eden borçlunun sorumluluğu değişir, TTK 

m. 660 uygulanmaz66. Muvafakat eden kimse değişmiş metin gereğince sorumlu 

                                                 
65Kınacıoğlu s. 130, Öztan, s. 864. 
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olacaktır. Muvafakatini bildiren kimse senedi yapılan bu değişiklikten sonra iktisap 

edenlere karşı senedin yeni muhtevasına göre sorumlu olacaktır. Değişikliğin geriye 

etkili olması işin mahiyetine uygun değildir67.  

 

Muvafakatin etkisi, muvafakat edenin kişiliğiyle sınırlıdır. Kim değişikliğe 

muvafakat ederlerse değişiklik onun hakkında hüküm ifade ederken diğer borçlular 

imzaladıkları poliçe muhtevasına göre sorumlu olarak kalırlar. Tahvili düzenleyen 

TTK. m. 562’nin ikinci fıkrasında da, tüm ilgililerin muvafakatinin sağlanamaması 

halinde hamiline yazılı senedin tahvilin gerçekleşmeyeceği, ancak senedin tahviline 

muvafakat etmiş olanlar ile bu kimselerin haklarına doğrudan doğruya halef olanlar 

arasında hüküm ifade edeceği belirtilmiştir68.  

 

ii. Muvafakatin Senet Üzerinde Belirtilmiş Olması 
 

Senet metnindeki değişikliklerin ilgililere karşı ileri sürülebilir olması için 

muvafakatin senet üzerinde belirtilmiş olması gerekir. TTK. m. 562’de bu husus 

tahvil bakımından “bu muvafakatin bizzat senet üzerinde yazılması gerekir” 

şeklinde ifade edilmiştir.  

 

Değişikliklerin ispatı açısından değişikliğe muvafakatini senet üzerinde 

belirten ilgililer tarafından onaylanmış olmaları gerekir69. Zira HUMK m. 298 f. 1’e 

göre senetteki bu gibi çıkıntı ve senedin metninde veya eklentisindeki kazıntı ve 

silintiler ayrıca tasdik edilmemişlerse inkar halinde bunlar yok sayılacaktır. İspatı 

bakımından onay işlemi değişikliğe muvafakat eden borçlunun, değişikliği imza ya 

                                                                                                                                         
66Öztan, s. 868. 
67Öztan s. 869 ve dpn. 45’de adı geçen yazarlar. Aksi fikirde Kınacıoğlu s. 130 ve dpn. 99’da adı 
geçen yazarlar.  Buna göre ilgili, başlangıçtan beri senedin değiştirilmesine muvafakat etmiş gibi 
sorumlu olacaktır. 
68 Poroy / Tekinalp, s. 92, Helvacı / (Ülgen / Kendigelen / Kaya), s. 66. Helvacı, hükmün kıyasen  
emre yazılı senedin nama yazılı hale getririlmesinde de kıyasen uygulanacağını belirtmektedir, bkz. s. 
66.  
69 Abuzer Kendigelen, Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl, Hukuki Mütalaalar (Mahkeme 
Kararları ile Birlikte) Cilt III Ticari İşletme-Kıymetli Evrak ve Borçlar Hukuku,  İstanbul 
2001, s. 224,  Talih Uyar, “Kambiyo Senetlerine İlişkin Haciz Yolu İle Takiplerde Borçlunun 
“Borçlu Olmadığı” İtirazı”, ABD, C. 57-58, S. 2000/4 s. 194. 
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da paraf etmesi şeklinde gerçekleştirilir70. İmza, kambiyo senetleri bakımından 

TTK. 668’e uygun olarak el yazısı ile atılmış olmalıdır. Borçlunun senetteki imzanın 

kendisine ait olmadığını iddia etmesi halinde HUMK’nun imza inkarına ilişkin 

maddeleri uygulanacaktır71.  

 

Bir kambiyo senedi metninin de ilgililerin muvafakati ile değiştirilmesi 

geçerli bir işlemdir, yeter ki belirlediğimiz şartlara uygun olarak yapılsın. Ancak 

özel olarak belirtmek gerekir ki, poliçe ve bononun zorunlu şekil şartları arasında 

lehdar bulunduğu için sözkonusu senetler hamiline yazılı düzenlenemez ve 

dolayısıyla hamiline yazılı hale de dönüştürülemezler72. 

 

Resmi senetler bakımından, NK. m. 81 f. 1 hükmü uyarınca ilgililerin 

imzasını ve noterin onayını taşımayan çıkıntılar geçerli değildir. Çıkıntılar, el yazısı 

ile yapılamaz. Bu hüküm, çıkıntının ifade ettiği kayıtların, noter senetlerinin sahip 

olduğu ispat gücüne sahip kılınmak istenmesi halinde uygulanır. Resmi senetteki 

değişiklikler bu hükme uygun olarak gerçekleştirilmemiş ancak HUMK m. 298’e 

uygun olarak onaylanmış iseler, resmi senedin ispat gücüne sahip olmamakla 
                                                 
70Kuru, s. 2180. Yargıtay da kararlarında onaylama işleminden “imza veya paraf etmek” olarak 
bahsetmektedir. Bkz. Yarg. 12. HD. 1.7.1997, 7582/7823: “Bu düzeltmede keşidecinin imza ya da 
parafı yoktur. HUMK’nun 298. maddesi gereğince…”(Kuru, s. 2181).  Yine benzer ifadelerle, 
“ilavenin senet keşidecisi davacının imzası ile tasdik edilmemiş olduğundan yukarıda anılan yasa 
hükmü gereğince sonradan ilave edilen bir rakamın yazılmamış addedilerek…” Yarg. 19. HD. 
23.02.1995, 4647/1503 (Kaçak, s. 454), “Senetteki değişikliğin (düzeltmenin)  borçlunun onayı ile 
yapılmış olduğunun, alacaklı tarafından yazılı belge ile (borçlunun değişiklik yanında yer alan imza 
ya da parafı) ile kanıtlanması gerekir.” Yarg. 12. HD. 17.02.1998. 3684/1633 (Kaçak, s. 492). 
71 “Çıkıntı yapılarak ilave edilen (milyon) yazısı ve bunun yanındaki borçluya izafe edilen parafın 
borçluya ait olmadığı ileri sürülmüştür. Çıkıntı ve eklentilerin borçlu tarafından parafa edilmemiş 
olması halinde geçerli kabul edilemeyeceği açıktır. Söz konusu iddiaların araştırılmasının 
HUMK’nun 275. maddesi gereğince çözümü özel ve teknik bilgi gerektirmesi sebebi ile bilirkişi 
incelemesi yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken...” Yarg. 12. HD. 12.3.1997 
2484/2923 (Eriş, s.635). İmza inkarı halinde incelemenin nasıl yapılacağına ilişkin “ Bu durumda 
mahkemece yapılacak iş, HUMK. 308 ve 309. maddeleri uyarınca istikap imzalarına ilave olarak 
gösterilerek medar’ı tatbik imzaların ilgili yerlerden istenmek suretiyle grafoloji uzmanlarından 
oluşturulacak bilirkişilerden yeniden rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre karar vermekten ibaret 
olup…” Yarg. 11. HD. 22.4.1986 1733/2374 (Erol Ertekin / İzzet Karataş, Uygulamada Ticari 
Senetler: Poliçe-Bono-Çek, Ankara, 1998, s. 774), Uyar, Geçerlilik Koşulları, s. 381.  
72 Helvacı/ (Ülgen/ Kendigelen / Kaya), s. 63-64. Yine kıymetli evrakın tahvili bakımından kanun 
hükmüyle başkaca şartlar da getirilmiş olabilir. Sözgelimi TTK. m. m. 410 hükmü gereğince, esas 
sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça çıkarılan hisse senetlerinin nev'i değiştirilebilir. Ancak 
nama yazılı senetlerin hamiline yazılı senetlere çevrilmesi için de pay bedelinin tamamen ödenmiş 
olması gerekir.  
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birlikte ispat gücüne sahip kabul edilmelidir. Fakat senedin resmi şekil şartına uygun 

olarak düzenlenmesi bir geçerlilik şartı ise NK. m. 81 f. 1’ e uyulması gerekir. 

 

Diğer taraftan, senet metninde gerçekleştirilen değişiklikler, ilgililerince 

imza veya paraf edilerek onaylanmamakla birlikte inkar edilmemeleri halinde de 

kendilerine karşı ileri sürülebilecektir73.  

 

 b. Senet Metninin Tahrif Edilmesi 
 

Senet metninde değişiklikler kapsamında değerlendireceğimiz diğer bir hal, 

senedin değişikliği yapanın iradesi doğrultusunda ve fakat ilgililerin muvafakati 

olmaksızın değiştirilmiş olmasıdır. Bu şekilde, tedavülde bulunan poliçe metninde, 

senet ilgililerinin izni ve imzası olmaksızın tek yanlı ve hileye dayalı olarak 

gerçekleştirilen değişiklikler tahrifat kavramının kapsamına girmektedir. 

 

Kelime anlamıyla tahrifat, herhangi bir yazılı metin üzerinde değişiklik 

yapmak suretiyle o belgenin anlamını değiştirmek ve bozmak  demektir74. Benzer 

bir tanıma göre tahrifat, harflerin yerini değiştirmek suretiyle ibarenin manasını 

değiştirmek, bozmak, bu amaçla kalem oynatmaktır75.  

 

Tahrifat iki şekilde gerçekleştirilir; ya senet metninde yazılı bir husus çeşitli 

usullere başvurularak senet metninden çıkarılır, ya da metne sonradan bazı noktalar 

eklenir76.  

 

Çıkarma yoluyla tahrifat, kullanılan aracın mekanik veya kimyasal olmasına 

göre ikiye ayrılır: 

 
                                                 
73 Domaniç, Şerh, s. 389.  
74 Ertekin / Karataş,  s. 765. 
75 Domaniç, Şerh, s. 389, Öztan, s. 863.  
76 Bizim de faydalandığımız bu bilgiler, detaylı kriminolojik ve kriminalistik bilgi ve tahrifat 
fiillerinin ortaya çıkarılması hususunda geniş bilgi için bkz. Sahir Erman / Çetin Özek, Ceza 
Hukuku Özel Bölüm Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul 1996, s. 230 vd.   
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Senedin lastikle veya başka yöntemlerle kazınması şeklinde mekanik 

araçların kullanılmasıyla yapılan tahrifatın nispeten ispatlanması daha kolay 

olacaktır. Bu şekilde yapılan tahrifat, kağıdın kalınlık-incelik yönünden incelenmesi, 

yazının senedin arka tarafında meydana getirdiği izlerin (fulaj) belirlenmesi 

yöntemleri kullanılarak ortaya çıkarılabilmektedir. 

 

Kimyasal araçlar kullanılarak yapılan çıkarma yoluyla tahrifat ise, özellikle 

mürekkepli kalemle yazılmış metinlerin kimyasal sıvılarla yıkanarak silinmesi 

şeklinde gerçekleştirilir. Bu şekilde gerçekleştirilen tahrifatta, yazının geçici bir süre 

kaybolduktan sonra tekrar ortaya çıktığı görülebilmektedir. Diğer taraftan, “quartz” 

lambaları ve kimyasal maddeler sayesinde senetteki silik yazılar ortaya 

çıkartılabilmektedir.  

 

Bir diğer sıkça görülen yöntem, senede ekleme yapmak suretiyle tahrifat 

yapılmasıdır. Ekleme yoluyla tahrifatta, senet metnine, senedin değer, anlam ve 

hukuki kapsamını değiştirecek bir takım eklemeler yapılmaktadır.  

 

Bütün bu hallerde tahrifat iddiası, şahit dahil her türlü delille ispat edilebilir. 

Tahrifat iddiasının çözümünde, uzman bilirkişi ve kurullardan alınacak raporlardan 

faydalanılabileceği gibi, tahrifatın çok açık olduğu hallerde hakim bilirkişi 

incelemesine gerek duymadan karar verebilecektir77. Bilirkişiler grafoloji uzmanı 

olmalıdır78. Uygulamada Adli Tıp, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Polis laboratuarında 

inceleme yaptırılmaktadır. Senetteki tahrifat iddiası üzerine incelemenin, senet aslı 

üzerinden yapılması,  senet fotokopisi üzerinde inceleme yapılmaması yerinde 

olacaktır79. Tahrifat iddiası, ayrı bir dava olarak ileri sürülebileceği gibi, görülmekte 

                                                 
77 Kendigelen, Hukuki Mütalaalar,  s. 322.  
78 “Dava konusu senette tahrifat yapılmış olduğunun ileri sürülmesi halinde, mahkemece grafolog 
olan uzman bilirkişilere inceleme yaptırılması gerekir.” Yarg. 19. HD. 10. 03. 1995- 3661/2146 
(Kaçak, s. 453). 
79 Yarg. 11. HD. 17. 04. 1990- 5055/5530 (Kaçak, s. 452). 
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olan bir davada da ileri sürülebilir. Açılacak dava İİK. m. 72’ye dayanan menfi 

tespit veya senedin iptali davası olacaktır80. 

 

 3. Senette İlgililerin İradesi Dışında Meydana Gelen 

Değişiklikler 

 
Senet üzerinde, mürekkep dökülmesi, suya düşme gibi sebeplerden dolayı 

tamamen kişilerin iradesi dışında değişiklikler meydana gelebilir. Senet yanmış, 

kaza eseri metin kısmen veya tamamen yırtılmış, kimyevi silinme ile okunamaz hale 

gelmiş de olabilir81. Senette iradi olmayan değişiklikler gerçekleşmiş olması halinde 

dahi senet metninde değişiklik hükmünün uygulanması mümkündür. Yeter ki 

senedin zorunlu şekil şartlarından birisi ortadan kalkmış ve senet geçersiz hale 

gelmiş olmasın. 

 

 III. ARA DEĞERLENDİRME 
 

TTK.’nın “senet metnindeki değişiklikler” üst başlığını taşıyan ve senet 

metninde değişiklikleri düzenleyen 660. maddesi, değişiklikten önce ve sonra 

kambiyo senedine imza koymuş bulunan kimselerin sorumluluklarını düzenleyen 

temel kuralı koyar. Ancak maddede farklı bir ifade kullanılarak, senedin tahrif 

edilmesinden bahsedilir. Kanun koyucunun “tahrifat”  ifadesini bilinçli olarak 

kullanmış ve maddede kasıtlı olarak yapılan değişiklikleri düzenlemek istemiştir. 

 

Ancak, sadece kasıtlı olarak yapılan tahrifat değil, senette ilgililerin bilgisi ve 

muvafakati dışında meydana gelebilecek değişiklikler ilgili madde kapsamında 

değerlendirilmelidir82. Değişikliği yapan kişinin, bunu kasten ve kendisine menfaat 

sağlamak amacıyla yapmış olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak maddenin kapsamı 

bakımından böyle bir şart aranmamalıdır. Değişikliğin bir kimse tarafından kasıtlı 
                                                 
80 Ertekin / Karataş, s. 765.  
81 Fahiman Tekil, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 1994 s. 108. 
82 Aynı yönde,  Poroy / Tekinalp, s. 212, Tekil, s. 108, Doğanay, s. 2018. 
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olarak yapılıp yapılmamış olması, değişiklikten haberdar olmayan senet 

borçlularının sorumluluğu bakımından fark yaratmayacaktır. Değişikliği yapan 

kişinin kasıtlı olarak hareket etmesi, kendisine karşı da kambiyo hukukuna dair bir 

talep hakkı doğurmamaktadır83. Her iki değişiklik halinde de, -kasıtlı veya değil, 

senede değişiklikten önce imza koyanlar önceki metin gereğince, sonra imza 

koyanlar değişmiş metin gereğince sorumlu olacaktır.  

 

 Değişikliğe muvafakat edilmesi halinde, yine kasıtlı olarak yapılmış olup 

olmaması fark etmeksizin ilgililer bakımından geçerli kabul edilecek84 bu değişiklik 

TTK m. 660 kapsamında değerlendirilmeyecektir85. Değişikliğin maddenin 

kapsamına girmesi açısından belirleyici unsur, değişikliğin ilgililerin bilgisi ve 

muvafakati dışında meydana gelmiş olmasıdır. İlgililerin sorumlulukları, senedin 

imzaladıkları andaki haline göre belirlenecektir. 

 

6762 sayılı TTK.’nın değiştirilmesi amacıyla hazırlanan Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısı’nın senet metninde değişiklikleri düzenleyen 748. maddesinin üst 

başlığı “senet metninde değişiklikler” olup maddenin içeriğinde de 6762 sayılı 

Kanunun 660. maddesinden farklı olarak “tahrifat” değil “değişiklik” ifadesine yer 

verilmiştir86. Bu değişiklik, yukarıdaki açıklamalarımızı desteklemektedir.  

 

Senet metninde değişiklik hükmünü işletebilmemiz için, senedin geçerli 

olması gerekir87. Bu nedenle zorunlu şekil şartlarından birisinin ortadan kalkması 

                                                 
83 Kınacıoğlu, s. 130. 
84 Senet üzerindeki değişikliklere ilişkin genel bir kural koymuş olan HMUK m. 298, muvafakatin 
ispatı bakımından, kıymetli evrak ve özel olarak kambiyo senetleri bakımından da uygulanacaktır. 
Yargıtay da bunu “TTY.’nın 4. maddesinin son fıkrası yollamasıyla ticari davalarda da uygulanması 
mümkün olan HYUY’nın 298. maddesine göre senette mevcut çıkıntı ve silintilerin ayrıca tasdik 
edilmedikçe inkar halinde yok sayılacağına…” diyerek ifade etmiştir. Yarg 19. HD. 1992 4323/2768 
(Nihat İnal, Hukuk Yargılama Usulü Yasası, Cilt 2, s.1653).   
85 Domaniç, Şerh, s. 389, Öztan, s. 863, İmregün, s. 60, Burhanettin Esenkar, Çekin Ziyaı Özellikle 
Çalınma Hali,  Ankara, 1995, s. 34.  
86 Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, TC. Adalet Bakanlığı, Ankara, 2005, m. 748.  
87 Öztan, s. 862, Ülgen (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s. 123, Kınacıoğlu, s. 127. Yazar mecburi şekil 
şartlarını ihtiva eden muteber bir poliçe ifadesini kullanmıştır.  
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halinde senet kambiyo senedi niteliğini yitireceğinden senet metninde değişiklik 

hükmünün uygulanması mümkün olmaz88.  

 

Senet metninde değişiklikler hükmünün işletilebilmesi için,  senet tedavülde 

olmalıdır89. Senet keşide eden (düzenleyen) ve lehdar arasında kaldığı müddetçe 

değiştirilmiş metne göre sorumluluk sözkonusu olmayacaktır.  

 

Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda çalışmamızda, geçerli bir 

kambiyo senedinin, senet tedavüle çıktıktan sonra, senedin metne dahil unsurları 

bakımından ilgililerin bilgisi ve muvafakati dışında uğradığı değişiklikleri ifade 

etmek üzere, ilgili TTK. m. 660’ın üst başlığında olduğu gibi,  “senet metninde 

değişiklikler” kavramını kullanıyoruz. 

                                                 
88 Ülgen (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s. 123. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıda 
Üçüncü Bölüm, V, C.  
89 Öztan s. 862. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SENET METNİNDE DEĞİŞİKLİKLERİN SORUMLULUĞA 

ETKİSİ 
 

Senet metninde değişiklik yapılmış olması halinde senede imza koymuş 

bulunan kimselerin ve senedi tahrif eden kimsenin sorumluluklarını belirlenebilmesi 

için konunun def’iler, hukuki görünüş ilkesi, imzaların bağımsızlığı, soyutluk ve 

müteselsil borçluluk prensipleri doğrultusunda incelenmesi gerekmektedir. Biz de 

sözkonusu prensiplerin ışığında TTK. m. 660’ın getirmiş olduğu kuralı açıklamaya 

çalışacağız.  

 

I. SENET METNİNDE DEĞİŞİKLİKLERİN DEF’İ OLARAK 

İLERİ SÜRÜLMESİ 
 

 A. Genel Olarak  
 

Usul hukukunda itiraz ve def’i olarak farklı kategorilere ayrılan borçlunun 

savunma vasıtaları birbirinden farklı anlamlar ifade eder. Temel farklılık, itiraza 

konu olan hakkın ya hiç doğmamış veya sona ermiş olmasına rağmen def’i ileri 

süren borçlunun var olan bir hakkın gereğini, geçerli bir hukuki sebebe dayanarak 

yerine getirmekten kaçınabilmesidir. Bu bakımdan itirazlar resen göz önüne 

alınmakla birlikte def’iler ancak ilgilisinin ileri sürmesi halinde değerlendirilir. Oysa 

Kıymetli evrakta def’i kavramı bu şekilde teknik anlamda def’iyi ifade etmez. Bir 

üst kavram olarak hem itirazları, hem de teknik anlamıyla def’ileri kapsar1.  

 

                                                 
1 Poroy/Tekinalp, s. 79, Oğuz İmregün, “Kıymetli Evrakta Def’iler”, İMD, C. VII, s. 656, Öztan, s. 
216, Domaniç, Şerh, s. 150, Kınacıoğlu, s. 160, Helvacı (Ülgen / Kendigelen / Kaya), s. 44, Levent 
Budak / Şengül Çelik, “Emre Yazılı Senetlerde Def’iler”, AD, C. 79, S. 46, s. 45, Saibe Oktay, 
“Poliçede Def’iler”, Prof Dr Ernst E Hirsch’in Hatırasına Armağan, Ankara, 1986, s. 341. Ayrıca 
def'iler konusunda geniş bilgi için bkz. Mehmet Helvacı, Kambiyo Senetlerinde Def'iler, İstanbul, 
1985. 
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Def’iler değişik gruplara alınarak incelenmekle birlikte temel olarak kabul 

edilen ayrımlardan bir tanesi, ileri sürülebilmesi açısından def’ileri mutlak ve nisbi 

def’iler olarak gruplandırmaktır. Bu bakımdan “mutlak” nitelendirmesi tıpkı mutlak 

haklarda olduğu gibi bu def’i grubunun herkese karşı ileri sürülebilmesini ifade 

etmektedir2. “Nisbi” nitelendirmesi ise yine nisbi haklarda olduğu gibi bu def’ilerin 

herkese karşı değil alacaklı her kim ise ona karşı ileri sürülebilmelerini ifade eder3. 

Bu ayrım kabul görmekle birlikte içeriği tartışmalıdır.  

 

Kanundaki tanıma uygun olarak def’ileri “senedin geçersizliğine ilişkin 

def’iler”, “senet metninden anlaşılan def’iler” ve “kişisel def’iler” olarak 

gruplandırmak da yine genel kabul gören ayrımlardan bir tanesidir4.  

 

İstisnai haller bulunmakla birlikte “senedin geçersizliğine ilişkin def’iler” ve 

“senet metninden anlaşılan def’iler” herkese karşı ileri sürülebilen mutlak nitelikte, 

“kişisel def’iler” ise alacaklı her kim ise ona karşı ileri sürülebilen nisbi nitelikte 

def’ilerdir.  

 

B. Senet Metninde Değişiklikler Hangi Def’i Grubuna 

Girmektedir? 
 

Senet metninde değişiklik yapılmış olduğu iddiasının mutlak def’i niteliğinde 

olduğu ve herkese karşı ileri sürülebileceği gerek Yargıtay, gerek öğreti tarafından 

kabul edilmiştir5. Ancak hangi def’ilerin mutlak nitelikte olduğu tartışmalı 

                                                 
2 Helvacı, Tez, s, 22.  
3 Helvacı, Tez, s, 22. 
4 Bkz. Arslanlı, s. 123 , Karayalçın, s. 31, Poroy/Tekinalp, s. 75, Öztan, s. 219 vd., Domaniç, Şerh, s. 
152, İmregün (Defiler), s. 658-660, Fadlullah Cerrahoğlu, , Türk Ticaret Kanununa  ve Yargıtay 
İçtihatlarına göre Bonoda Mutlak Def’iler, İstanbul, 1974, s. 11, Pulaşlı, s. 37,  Helvacı (Ülgen / 
Kendigelen / Kaya), s. 47.  
5 “...Senetlerdeki tahrifat ve sahtelik hususları senedin geçerliliğine ilişkin iddialardan olup, iyiniyetli 
hamillere karşı da ileri sürülebilir.” Bkz. HGK. 21.9.1977 gün 1976/3343-l977/743 YKD. 1978 sayı 
6. “...Senet üzerindeki miktar kısminin tahrif edildiğine dair def ilerin mutlak def’i olması sebebiyle 
herkese ve hamile karşı da dermeyan edilmesinin mümkün olmasına göre...” Yarg. ll.HD. 
5.2.1990/787-619. (Ertekin/Karataş s. 767.), bkz. Arslanlı, s. 121, Poroy/Tekinalp s. 80, Eyüp Sabri 
Erman, Adi “Senet, Kambiyo Senedi ve Bu Tür Senetlere Karşı ileri Sürülebilecek Def'iler”, AD, 
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olduğundan, senet metninde değişikliklerin de hangi alt def’i grubuna dahil olduğu 

konusunda farklı görüşler vardır.  

 

1. Geçersizlik Def'i Görüşü 
 

Bir kısım yazar, senet metninde değişiklikleri, senedin geçerliliğine ilişkin 

def’iler (geçersizlik defileri) kapsamında incelemeyi uygun bulur. Geçersizlik 

def’ileri, senedin tamamen geçersiz olduğunun değil, belirli kişiler (geçersizlik 

sebebi kişiliğinde doğan kimseler) bakımından senede ilişkin taahhütlerinin geçersiz 

olduğunun ileri sürülmesini sağlayan def’ilerdir6. Zira imzaların bağımsızlığı ilkesi 

uyarınca, senetteki taahhütlerden birinin geçersizliği, diğerlerinin geçerliliğine 

etkide bulunmayacaktır.  Ehliyetsizlik ve sahte imza (TTK. m. 589), temsil 

yetkisinin bulunmaması (TTK. m. 590), halleri geçersizlik def’ine örnek olarak 

gösterilir. Poroy, sözkonusu hallere senet metnindeki değişiklikleri de ekleyerek 

(TTK. m. 660), bu def’ileri kanunda farklı maddelerde sayılmış bulunan ve senedi 

iktisap eden iyiniyetli üçüncü kişiler de dahil herkese karşı ileri sürülebileceği 

dolaylı da olsa anlaşılan “kanuni geçersizlik def’ileri” olarak kabul eder7. Yazar 

geçersizlik def’ilerini; kambiyo sözleşmesinin bulunmadığı veya emredici 

hükümlere aykırılıktan dolayı batıl olduğu halleri kapsayacak şekilde “kambiyo 

sözleşmesinin bulunmadığı def’i” ve iradeyi bozan sebeplerle kambiyo 

sözleşmesinin sakat olduğu “isnat defileri” olarak toplam üç gruba ayırır.  

 
                                                                                                                                         
1972, S.12 s.758, Şimşek, s. 134, Uyar, İtiraz, s. 194, Kaçak s. 451, Halil Can / Semih Güner, 
Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara, 1999, s. 32, Ahmet Hulusi Gürbüz, Yargıtay Uygulaması 
Işığında Ticari Senetlerin İptali Davaları ve Ticari Senetlere Özgü Sorunlar, İstanbul, 1984, s. 
622. Senedin tahsil cirosu ile devredilmiş olması halinde dava devralan değil devredene karşı açılır. 
Bkz. :Yargıtay HGK. 25.12.1972 tarih ve 1970-523/953 sayılı kararında “Tahsil cirosunda ciranta, 
mülkiyetini devretmediği için emre yazılı senedin maliki ve asil hamilidir. Bu sebeple senet elinde 
ise, tahsil cirosuna rağmen senetten doğan hakları kullanabilir, olayda davalı banka senedin fiili 
hamilidir… Bu nedenlerle tahsil cirosunu yapan ciranta ile onun vekili olan bankanın birlikte 
aleyhlerine açılan bu davada, bankanın fiili hamil olduğuna ve sahtelik iddiasının herkese karşı ileri 
sürülebileceğine dayanılarak vekil durumunda bulunan bankanın cirantası yani müvekkili yanında 
davaya dahil edilerek kendisine husumet tevcihi kanun hükümlerine aykırıdır” diyerek benzer bir 
olayda senedi tahsil cirosuyla devralan bankaya husumet yöneltilemeyeceğini belirtmiştir. (Ertekin / 
Karataş, s. 770). 
6 İmregün, s. 23.  
7 Poroy/Tekinalp, s. 80, Aynı yönde, Can / Güner, s. 32.   
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Bir kısım yazarlar “isnat def’ilerini” geçersizlik def’ilerinden ayrı bir grup 

olarak kabul ederken bunların içerisinde senet metninde değişiklikleri de sayar. 

Kınacıoğlu’na göre isnat def’ilerinde senedi imzalayan kişiye, yarattığı hukuki 

görünümün isnat edilemiyorsa, onun sorumluluğu sözkonusu olmayacaktır8. 

Böylece def’i iyiniyetli üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilecektir. Senet 

metnindeki değişiklikler de isnat defi olarak ileri sürülebilir. Her ne kadar, senedi 

imzalayan kişi, senedin geçerli olduğu yönünde iyiniyetli üçüncü kişiler bakımından 

bir hukuki görünüş yaratmış olsa da, senedin değiştirilmesi rizikosunun dışında 

kalır. Ancak istisnai olarak, senedi imzalayan kişi tedbirsiz davranarak senedin 

değiştirilmesine olanak sağlamışsa, hukuki görünüş ilkesi gereği sorumlu olacaktır. 

Örnek olarak keşideci, poliçe bedelini rakamla yazmış ancak harflerle yazılacak yeri 

boş bırakarak senedin değiştirilmesine imkan sağlamışsa, artık değişmiş metin 

gereğince sorumlu olmadığı defini ileri süremeyecektir. TTK. m. 660’ın amacı bu 

imkanı kısıtlamak değildir.  

 

Oktay, Kınacıoğlu’nun isnat def’ileri olarak adlandırdığı defileri “mutlak 

etkili geçersizlik defileri” olarak belirtmiş ve benzer şekilde tanımlamıştır. Senet 

metnindeki değişiklikleri de mutlak etkili geçerlilik defileri içerisinde sayan yazara 

göre, senede imza konularak borcun varlığına dair bir görünüm yaratılmış olursa da 

sonradan kendisinin hiçbir katkısı olmadan senet metninin değiştirilmiş olmasından 

senet borçlusunun sorumlu tutulması mümkün değildir9. Ancak yazar, zorunlu şekil 

şartlarını taşımadığı için batıl olan bir poliçenin doldurulması yoluyla tahrif edilmesi 

halinde, senede imzasını koymuş bulunan kimsenin iyiniyetli hamile karşı sorumlu 

olabileceğini, bir istisna olarak kabul etmektedir.  

 

İmregün, senet metninde değişiklik yapılmış olduğu iddiasını geçersizlik 

def’ileri içerisinde saymakla birlikte, özel olarak TTK. m. 660’da düzenlenmiş bu 

hal için “kısmi geçersizlik” def’i terimini kullanır10. Buna göre, değişiklikten önce 

                                                 
8 Kınacıoğlu, s. 164.  
9 Oktay, s. 358.  
10 İmregün, Def'iler, s. 659.  
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sorumluluk altına girenler, değişiklikten sonra senede imza koyarak sorumluluk 

altına girenlere karşı doğan borcun ağırlaşması oranında kısmi geçersizlik defini 

ileri sürebileceklerdir. Değişiklikten önce sorumluluk altına girenler için senet 

aradaki fark oranında hükümsüzdür. Örnek olarak, (A), 1000. YTL’lik  bir bono 

düzenleyerek lehdar (L)’ye vermiş ve ondan senedi devralan (C) senet metnini 

değiştirerek senet bedelini 10.000. YTL’ye yükselterek (C1)’e, o da (C2)’ye  

devretmiştir. Senedin vadesinde (C2) (A)’ ya ödeme için müracaat etmiş olsa, (A) 

da senedin bedeller arasındaki fark oranında kendisi için geçersiz olduğunu ve 

sadece 1000. YTL ödemekle sorumlu olduğunu ileri sürebilecektir.  

 

Senet metninde değişiklikler yapılmış olması halini geçersizlik def’ileri 

içerisinde sayan ve herkese karşı ileri sürülebileceğini kabul eden Öztan’a göre,  

TTK m. 660’ın getirmiş olduğu kural, hukuki görünüş teorisinin bir istisnası 

olmadığı gibi onun uygulanmasına da engel değildir11.   

 

2. Senet Metninden Anlaşılan Def'iler Görüşü 
 

Senet metninde değişikliklerin hangi çeşit def'ilerden olduğunu inceleyen 

yazarlardan Helvacı, mutlak def’iler başlığı altında senet metninden anlaşılan defiler 

ve geçersizlik def’ilerini inceler. Yazar genel kural olarak senet metninden anlaşılan 

def’ilerin, kendisinde talepte bulunulan herkes tarafından herkese karşı ileri 

sürülebilecek def’ilerden olduğunu; geçersizlik def’ilerinin ise farklı olarak, 

geçersizlik kişiliğinde doğan kişi tarafından herkese karşı ileri sürülebileceğini 

belirtir.  

 

Yazar, diğerlerinden farklı olarak senet metninin değiştirilmesinden 

(tahrifattan) kaynaklanan def’iyi senet metninden anlaşılan def’iler içerisinde 

                                                 
11 Bkz. Öztan, s. 871-873,  
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değerlendirmektedir12. Senet metninden anlaşılan defiler kural olarak senedin ön ya 

da arka yüzünde ya da alonj üzerinde bulunabilen bir kaydın eksikliğinden veya 

bulunmaması gereken bir kaydın varlığından kaynaklanan defiler oldukları için, bu 

kayıtların bulunup bulunmadığı herkes tarafından görülebilir ve herkese karşı ileri 

sürülebilir13. Ancak senet metninin değiştirilmesinden (tahrifattan) kaynaklanan 

defiler özel olarak tahrifattan önce ve sonra senedi devralanlar arasında farklı olarak 

ileri sürülecektir. Bu bakımdan, “senet metninde değişiklik def'i”, “senetle borç 

altına giren belli bir kategorinin diğer belli bir kategoriye karşı ileri sürebileceği 

def’iler”dir14. Herkes tarafından herkese karşı ileri sürülebilen mutlak def'i 

mahiyetindeki “senet metninden anlaşılan def’ilerin” istisnasını meydana getirir.  

 

3. Bizim Görüşümüz 
 

Senet metninde değişiklik def’i çok farklı nitelendirmelere tabi tutulmakla 

birlikte mutlak def’ilerden olduğunun kabul edilmiş olması, uygulama açısından bu 

ayrımların önemini büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Bununla birlikte biz senet 

metninde değişiklik def'ini mutlak def’ilerden olan geçersizlik defileri içerisinde 

kabul ediyoruz15. Söz konusu def’i, geçersizlik kişiliğinde doğan borçlu açısından 

(örneğin senet metnindeki değişiklikten önce senede imza koymuş bulunan keşideci 

için) mutlak nitelik taşımakta ve herkese karşı ileri sürülebilmektedir.  Zira TTK m. 

660 hükmünün bizi götüreceği sonuç da senedi değişiklikten önce imzalayan 

borçlunun senet metnindeki değişiklerden sorumlu olmadığını, senedi değişiklikten 

sonra iktisap eden iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürebileceğidir.  

 

                                                 
12 Bunun gibi Yargıtay’ın da aynı yönde kararları vardır. “Senet metnindeki tahrifat iddiası metin ile 
alakalı olması nedeniyle herkese karşı dermeyanı mümkündür.” Yarg. 12. HD. 1987–12776/9316 
(Kaçak, s. 451). Kanaatimizce burada def’inin mutlak niteliği kabul edilmektedir.   
13 Helvacı (Ülgen / Kendigelen / Kaya), s. 48.  
14 Helvacı, Tez, s. 24.  
15 Aynı yönde, Poroy / Tekinalp, s. 81, İmregün, Def'iler, s 659, Öztan, s. 871, Uyar, İtiraz, s. 194, 
Ertekin / Karataş, s. 766, Pulaşlı, s. 37. Ayrıca bkz. , “Senette tahrifat, senette sahtelik, senedin 
geçerliliğine ilişkin bir iddiadır. Böyle bir iddia ise senedin lehdarına karşı olduğu gibi, iyi niyetli 
dahi olsa senedi elinde bulunduran herkese karşı ileri sürülebilir.” Yarg. HGK. 1977 / 3343-743, 
YKD. Haziran 1978, C. 9, S 6, s. 877.  
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Ancak önemle belirtmek gerekir ki senet metninde yapıla değişiklikler, söz 

gelimi senedin tahrif edilmiş olduğu açıkça senette fark edilebiliyorsa, bu halde 

sözkonusu değişikliğin ileri sürülmesi, senet metninden anlaşılan def’ilerden olarak 

kabul edilmelidir.  

 

Diğer taraftan, öğretide değinilmiş olduğu gibi, hukuki görünüş ilkesinin bir 

sonucu olarak senedin değiştirilmesini kolaylaştıran şartları borçlunun meydana 

getirmiş olması halinde, bunun sonuçları borçlunun risk alanı içerisinde kalma 

ihtimali vardır. Böylelikle borçlunun, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı senet metninde 

değişiklik def'ini ileri sürme imkanının kısıtlanabilmesi ihtimalinin 

değerlendirilmesi gerekir16. 

 

C. Hukuki Görünüş İlkesinin Senet Metninde Değişiklikler 

Def’ii Üzerindeki Etkisi 
 

1. Genel Olarak Hukuki Görünüş İlkesi 

 
Hukuki görünüş, belirli bir olgunun dışa karşı açığa vurulduğu öyle bir 

görünüştür ki, bu gerçekte mevcut olmayan bir hukuki duruma işaret etmektedir17. 

Hukuki görünüş olgusunun işaret ettiği olgular geçersiz veya noksan olmakla 

birlikte belli bazı hallerde olgular bütünündeki geçersizlik ya da noksanlığa rağmen 

hukuki sonuçlar meydana gelmektedir18. Bu halde görünüş gerçeğe uygunmuşçasına 

işlem görecektir.  

 

Hukuki görünüş ancak kanunun görünüşe değer verdiği hallerde korunur. 

Ancak hukuki görünüş ilkesinin kıyas yoluyla benzer hallerde de uygulanması 

                                                 
16 Öztan, s. 874.  
17 Hüseyin Ülgen, Türk Ticaret Hukukunda Hukuki Görünüş Nazariyesi (Ticari İşletme 
Bakımından Uygulama), İstanbul, 2005, s. 8.  
18 Ülgen, s. 8.  



 34

yoluna gidilebilir19. İlkenin kıyas yoluyla uygulanabilmesi için belli şartların 

gerçekleşmesi gerekmektedir.  Bunlar: 

 

a) Gerçeğe aykırı biçimde herhangi bir hak, yetki ya da hukuki ilişkinin 

mevcudiyeti konusunda  yanıltıcı görünüşü yansıtan bir hukuki görünüş olgusu 

mevcut olmalıdır20. 

 

b) İlgilinin hukuki görünüşün sonuçlarına katlanması, ancak buna yol açan 

kendisine isnat edilebildiği hallerde söz konusu olur21. Herhangi bir kimseye isnat 

edilemeyen hukuki görünüş olgularına güvenin korunması sözkonusu olamaz. Söz 

konusu olgular ancak ilgilinin denetimi altında bulunduğu takdirde ona isnat 

edilebilir. Söz konusu olguların kişiye isnat edilebilmesinde kusurlu olmasının şart 

olmadığı söylenebilir. Örnek olarak bir kimsenin kaçınılması mümkün olmayan bir 

irade bozukluğunun etkisi altında bir poliçeyi tedavüle çıkarması gibi22. Öğretide 

yazarların sıklıkla, def'iler bakımından hukuki görünüş ilkesinin uygulanmasını 

sözkonusu görünüşün ilgiliye isnat edilebilmesi şartına bağlı olarak incelediklerini 

görürüz23.   

 

c) Hukuki görünüş ilkesinin uygulanması için sözkonusu olgu ile ilgilinin 

davranışı arasında nedensellik bağı olması gerekir24. Bu bakımdan 3. kişinin bu 

olguları tanımış olması gerekir. Burada genel olarak 3. kişilerin görünüşe itibar 

ederek belli davranışlarda bulunmaları gerekir. Hukuki görünüşe itibar edilebilmesi, 

ilgilinin buna yol açan olguya göre işlem yapması gerekir. Sözgelimi hamil, senet 

metninin değiştirilmiş olduğu hallerde, senedin dışa yansıyan görünümüne 

güvenerek senedi iktisap etmektedir. Ancak  nedensellik bağının ispatı şartını 

aramak  üçüncü kişinin korunması açısından önemli sınırlamalar getirecektir25. 

                                                 
19 Ülgen, s. 71.  
20 Ülgen, s. 181.  
21 Ülgen, s. 199.  
22 Ülgen, s. 210. 
23 Bkz. Öztan, s. 871, Kınacıoğlu, s. 164.  
24 Ülgen, s. 217.  
25 Ülgen, s. 224.  
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d) İyiniyetin aranması ise hukuki görünüş ilkesinin uygulanması bakımından 

vazgeçilmez bir şart değildir26. Sadece hukuki görünüşün zayıfladığı hallerde 

iyiniyet adil bir sonuca varılabilmesinde yardımcı nitelik taşır. Ancak öğretide 

sıklıkla senedi taşıdığı hukuki görünüşe göre iktisap eden  hamile karşı def'ilerin 

ileri sürülebilmesini, sözkonusu kimsenin iyiniyetli olması şartına bağladıklarını 

görmekteyiz.  

 

2. Kıymetli Evrakta Hukuki Görünüş İlkesinin Etkileri 
 

Hukuki görünüş, temel bir hukuk ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hukuki görünüş etkisi, hukukun adalet, yerindelik ve iş hayatının korunması gibi 

temel ihtiyaçların bir gereğidir27. Özellikle Ticaret Hukukunda işlemlerin korunması 

ve güvenlik ihtiyacı, hukuki görünüşün korunmasını şart kılmaktadır.  

 

Kıymetli evrak bakımından, senet metni içerisinde yer alan ve hukuki 

görünüşe yol açan beyanlar senet metni içerisinde yer alır; böylelikle senette yer 

alan hakkın içeriği bakımından, senede bağlı hak gerçekten varmış gibi işlem görür. 

Kıymetli evrakın hukuki görünüş etkisi, iki yönde kendisini gösterir.  

 

Birincisi, senedin içeriğiyle ilgili olarak, üçüncü kişilerin buna senette 

gözüken hakkın muhteva ve kapsamı itibariyle güvenebilecekleri noktasına ilişkin 

bulunmaktadır. Üçüncü kişiler senetteki hakkı görünen içeriği ile iktisap ederler; 

böylelikle senedin işaret ettiği hakka üçüncü kişilerin duydukları güven korunmuş 

olur28. Hukuki görünüş ilkesinin bir diğer etkisi, zilyetlik olgusunun tek başına ya da 

ciro ile hak sahibini göstermesi yönünden önem taşır29. Sözgelimi, TTK m. 598 

hükmü uyarınca poliçeyi elinde bulunduran kimse, düzgün ciro zincirine göre hak 

                                                 
26 Ülgen, s. 231.  
27 Ülgen, s. 181. 
28 Ülgen, s. 181, Oktay, s. 351.  
29 Ülgen, s. 184.  
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sahibi gözükmekteyse, iktisabında kötüniyetli ve ağır kusurlu olmamak şartıyla geri 

verme yükümlülüğünden kurtulur30.  

 

 Hakkın doğumu ve tedavülü üzerine meydana gelen ilişkileri açıklamak 

üzere ortaya atılan kıymetli evrak teorileri de bu yönlerden hukuki görünüş ilkesinin 

etkisi altındadır. Hukuki görünüş ilkesine bağlı olarak hakkın doğumunu açıklayan 

“hukuki görünüş teorisi” sözkonusu teorilerden bir tanesidir. “Hukuki görünüş 

teorisinin” kıymetli evrak üzerindeki etkileri üzerinde durulması gerekir, aksi halde 

incelemiş olduğumuz def’iler konusunda haksız sonuçlara varılabilir31.  

 

Kıymetli evrakta hakkın doğumu ve tedavülünü inceleyen teorilerden Kuntze 

tarafından geliştirilmiş olan kreasyon teorisine göre, kıymetli evraktan doğan borç 

keşidecinin yaptığı tek taraflı irade beyanı ile meydana gelmektedir32. Keşidecinin 

yazıp imzalaması (tanzimi) ile senet hukuken geçerli hale gelir. Daha sonra Ulmer, 

sözkonusu teoriye bazı ilaveler yapmıştır (yeni kreasyon, ihraç teorisi)33.  Buna 

göre, hak senedin tanzimi ile doğmakla birlikte, üçüncü kişilerin alacaklı sıfatını 

haiz olması keşidecinin senedi vermesine bağlıdır. Borçlu, senet altına attığı imza ile 

borç altına girerken, üçüncü kişiler senedi eline geçirmekle birlikte talep hakkına 

sahip olurlar. Senet keşidecinin elinde olduğu müddetçe hak kullanılamaz, donmuş 

haldedir34.  Hamiline yazılı senetlerin borçlunun rızası hilafına tedavüle çıkarıldığı 

yolunda bir def’i ileri sürülemeyeceğini belirten TTK. m. 571 hükmü, kreasyon 

teorisini desteklemektedir35. 

 

                                                 
30 Oktay, s. 351. 
31 Poroy / Tekinalp, s. 60.  
32 Kuntze, J.E., Die Lehre von den Inhaberpapieren oder Obligationen au porteur, Leipzig 1857, 
(Poroy / Tekinalp, s. 52 ve Kınacıoğlu s. 28’den naklen), Hirsch, s. 486.  
33 Ulmer, E. Das Recht der Wertpapiere, Stuttgart – Berlin 1938, s. 32 vd. (Kınacıoğlu, s. 28’den 
naklen), Öztan s. 105.  
34 Arslanlı, s. 36.  
35 Kreasyon teorisi, kıymetli evraka sıkı sıkıya bağlı olan hakkın doğumunu tek taraflı irade beyanına 
bağladığından dolayı eleştiri konusu olmakla birlikte; senedin borçlunun elinden çalınma, kaybolma 
gibi rızası hilafına çıkması hallerinde de iyiniyete bakılmaksızın senedin hüküm ifade etmesi, bu 
teorinin en büyük eksikliği kabul edilmektedir. Diğer taraftan senetteki hakkın doğumuna yol açan 
tek taraflı irade beyanında mevcut olabilecek sakatlıkların iyiniyetli üçüncü kişilerin hak sahibi 
olmasını da engelleyecek olması, diğer bir eleştirilen noktadır. 
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Kreasyon teorisindeki eksiklikleri gidermek amacıyla geliştirilmiş bulunan 

Grünhut’un İyiniyet teorisine göre36 senede konmuş bulunan her imza borç 

doğurmakla birlikte, senedin tanzimiyle doğan bu hakkın iyiniyetle iktisap edilmiş 

olması gerekir. Senet keşidecinin elinden ne şekilde çıkmış olursa olsun, iyiniyetli 

üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde hüküm ifade edecektir37. Böylelikle iyiniyet 

rızadaki noksanı giderir. TTK m. 571, TTK. m. 598 f. 2 ve TTK. m. 704 iyiniyet 

teorisini doğrular38.  

 

Sözleşme teorisine göre kıymetli evrakta hakkın doğumu tek taraflı irade 

beyanı yeterli olmayıp bunun için bir sözleşmeye ihtiyaç vardır. Senedin keşideci 

tarafından tanzim edildikten sonra lehdara verilmesiyle senede sıkı sıkıya bağlı olan 

hak meydana gelir. Ancak verme işlemi ihraç teorisinden farklı olarak bir sözleşme 

niteliğindedir39. Tanzim edilen senedin işbu sözleşmeyle verildiği anda keşideci 

yönünden bir borç, senedi alan yönünden bir alacak hakkı doğar40. Sözkonusu 

sözleşme kanunda düzenlenmemiş atipik / isimsiz sözleşme olarak kabul edilir41. 

Sözleşmenin hukuki niteliği, hem borçlar hukuku, hem de ayni neticeler taşıyan bir 

sözleşme olarak ifade edilir42. Buna göre kambiyo sözleşmesi hem borçlandırıcı 

işlemi, hem de tasarruf işlemini içerir43. Sözleşme, senedi devralanın senetteki hakkı 

                                                 
36 Grünhut, C. S., Wechselrecht, Leipzig 1897, Bd. I, s. 272 vd. (Öztan, s. 106’dan naklen). 
37 Kınacıoğlu, s. 29, Tekil, s. 28.  
38 İyiniyet teorisi ile aynı sonuca vardığı kabul edilen  mülkiyet teorisine göre senet menkul eşya 
olarak kabul edilir ve hamilin talep hakkı senedin mülkiyetini iktisap etmesine bağlıdır. Müktesibin 
iyiniyeti, senedin keşidecinin rızası hilafına elinden çıkmış olması halinde, iyiniyet teorisinde olduğu 
gibi rızadaki noksanı giderir. 
39 Öztan, s. 106. 
40 Öztan, s. 106. 
41 Bu sözleşmeyi ifade etmek üzere Arslanlı “ayni akit”, Öztan “senedin verilmesine ilişkin anlaşma” 
ve “devir anlaşması” Kınacıoğlu “verme sözleşmesi” ve aynı zamanda “teslim sözleşmesi”, 
Poroy/Tekinalp “kambiyo veya oluşum sözleşmesi”, Ülgen “teslim sözleşmesi” terimini kullanır. Biz 
Yargıtay’ın da kabul etmiş olduğu “kambiyo sözleşmesi” deyimini tercih ediyoruz. Bkz. Yarg. 11. 
HD. 02. 04. 1981-628/1456, “Bilindiği gibi, “ticari senedin oluşması aşamaları; (temel borç – alacak 
ilişkisi, kambiyo sözleşmesi ve ayni sözleşmedir). Yanların kambiyo ilişkisi kurma konusunda 
iradelerinin birleşmesi niteliğindeki kambiyo sözleşmesi aşamasını izleyen ve zilyedliğin devrini de 
içeren ayni sözleşme bulunmaksızın kambiyo ilişkisinin varlığından söz edilemez”, Edip Şimşek, 
“Kambiyo Senetleri ve Hukuki İlişki Sorunu”, Yargıtay Dergisi, 1978, C IV, s. 293. 
42 Poroy/Tekinalp, s. 57, Öztan, s. 109. Sözleşmeyi, “rıza + malın teslimi ile kurulan” “real sözleşme” 
olarak nitelendiren görüş hakkında bkz. Burcu Kalkan, “Kıymetli Evrakta Hakkın Doğumu ve 
Kıymetli Evrak Teorileri”, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul, 2004, s. 96 vd.  
43 Kınacıoğlu, s. 30.  
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iktisap edebilmesi için tarafların iradelerinin hakkı doğurmak üzere birbirleriyle 

uyuşmasından başka senedin zilyetliğinin devri işlemini de içermelidir44. Nitekim 

TTK m. 599 hükmüne göre senet alacaklısı sıfatını haiz olabilmek için senedin 

mülkiyetine sahip olunmasının gerektiği işaret olunmuştur45. 

 

Sözleşme teorisi de eleştirilmektedir. Şöyle ki; senetteki hakkın doğumuna 

yol açan sözleşmede mevcut olabilecek sakatlıkların kreasyon teorisinde olduğu gibi 

burada da iyiniyetli üçüncü kişilerin hak sahibi olmasını engelleyecek olması, 

sözleşme teorisinin önemli bir eksikliği olarak göze çarpmaktadır. Bu yüzden 

sözleşme teorisi yaygın kabul görmekle birlikte katı bir şekilde uygulanması 

kıymetli evrakın tedavül etme özelliğiyle bağdaşmayacaktır46.   

 

Hukuki görünüş ilkesine bağlı olarak kıymetli evrakın doğumunu açıklayan 

“hukuki görünüş teorisi” ise Jacobi tarafından ileri sürülmüş, Canaris tarafından 

sözleşme teorisi temel alınarak geliştirilmiştir. Bu yüzden hukuki görünüş teorisi ile 

birleştirilmiş sözleşme teorisi olarak da açıklanmaktadır47.  Sözkonusu teoriyle diğer 

teorilerin kıymetli evrakın tedavül özelliğiyle bağdaşmayan sakıncalı yönleri 

bertaraf edilmeye çalışılmıştır48. Hukuki görünüş teorisine göre kıymetli evrak 

tanzim eden kişi, üçüncü kişilerin güven duymalarına yol açan bir hukuki görünüş 

meydana getirir. Bu hukuki görünüm, oluşmasına sebep olan kişinin, senedin 

elinden rızası hilafına çıktığı ve rızası hilafına gelişen bir borçluluk durumunda 

doğabilecek tehlikelere katlanmasını gerektirir. Senedi elinde bulunduranın 

gerçekten ve ne miktarda hak sahibi olup olmadığını bilemeyecek durumdaki 

iyiniyetli üçüncü kişiler yönünden altta yatan sakatlığın fark edilemediği 

varsayılarak hukuki görünüş korunur. Bir görüşe göre, teori sayesinde kıymetli 

evrakın iyi niyetle iktisabı açıklanmakta ve tedavül güvenliği sağlanmaktadır49. 

 
                                                 
44 Öztan, s. 109.  
45 Öztan, s. 109.  
46 Öztan, s. 109, Kınacıoğlu, s. 30, Tekil, s. 28.  
47 Bkz. Öztan, s.109, Tekil, s. 29. 
48 Öztan, s.109, Kınacıoğlu, s. 32, Tekil, s. 29. 
49 Kınacıoğlu, s. 32. 
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 Türk Hukukunda da kıymetli evraka sıkı sıkıya bağlı hakkın doğumunu ve 

teadvülünü açıklayan farklı görüşler bulunmaktadır50. Bununla birlikte hukuki 

görünüş teorisin etkileri kısmen kabul edilmektedir.  

 

3. Hukuki Görünüş İlkesinin Özel Olarak Senet Metninde 

Değişiklik Def'i Üzerinde Etkisi 

 
 Hukuki görünüş ilkesi konumuz açısından özellikle önem taşır; şöyle ki, 

senet metninin değiştirilmesi hali de, senede sıkı sıkıya bağlı olan hakkı doğuran 

iradenin sakatlığına yol açan sebeplerden birisidir51. Bu yüzden senedi ihdas ederek 

borç altına giren kimse, senet kendi iradesi dışında değiştirilmiş ise, değişiklik 

yapan kimseye karşı, metnin değiştirilmiş olduğu def'ini herhalde ileri 

sürebilecektir52. Ancak böyle bir senedin tedavül etmesi halinde hukuki görünüş 

ilkesinin uygulanması şartları yönünden değerlendirdiğimizde olumlu sonuçlara 

ulaşabilmekteyiz. Şöyle ki; birincisi olarak senet, onu ihdas ederek borç altına giren 

kimsenin iradesinden farklı bir görünüm oluşturmaktadır. İkincisi, senet başka 

şahıslara devredilmişse, üçüncü kişiler senedin değişmiş olduğunu bilmeyerek 

varolan bu hukuki görünüme, geçerli bir senedin varlığına itibar ederek senedi 

iktisap etmektedirler. Üçüncü olarak senedin değiştirilmesi olgusunun senedi ihdas 

                                                 
50 Hirsch’e göre senede sıkı sıkıya bağlı olan hak senedin imzalanması (tek taraflı irade beyanı) ile 
doğmakla birlikte kullanılması için bir sözleşmeye ihtiyaç vardır. Hakkın sözleşmeyle tedavül 
edebilir duruma gelene kadar donmuş olduğunu kabul etmek gerekir (Hirsch, s. 486). Arslanlı da 
hakkın doğumunu tek taraflı irade beyanıyla açıklar ve hakkın kullanılabilir hale gelmesini senedin 
teslimine ilişkin bir sözleşmeye bağlar . Yazar, söz konusu sözleşmeyi ayni akit olarak nitelendirir 
(Arslanlı, s. 36). Öztan’a göre hukuki görünüş teorisiyle birleştirilmiş sözleşme teorisi, kıymetli 
evrakta borcun doğuşunu, borcun asıl kaynağını sözleşme olarak kabul etmiş bulunan borçlar 
hukukunun genel esaslarına uygun olarak açıklamaktadır (Öztan s. 111). Senedi imzalayan kişinin 
“şeklen tekemmül etmiş senedin iyiniyet sahibi bir üçüncü kişinin eline geçtiği anda” borç altına 
girdiğini belirten Poroy/Tekinalp’in iyiniyet teorisini benimsediği kabul edilebilir (Poroy / Tekinalp, 
s. 60). Ülgen ise borcun doğumunu “kambiyo senedi düzenleyen kişi senedi düzenleyip imza ederek 
ilk müstefidine vermekle (teslim etmekle) borç (kambiyo borcu / taahhüdü) ya da sorumluluk altına 
girer” şeklinde ifade eder. Bkz. Ülgen (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s. 68. 
51 Poroy / Tekinalp , s. 74.  
52 O halde, hukuki görünüş ilkesinin senet metninde uygulanabilmesinin bir diğer şartı, senedin 
tedavül etmiş bulunmasıdır. Aynı  yönde, Oktay, s. 352. Yazar, senedin taraflar arasında kaldığında, 
taraflar arasında her türlü def'i ileri sürülebileceğinden bu halde def'i reddinin sözkonusu 
olmayacağını belirtmektedir. Bu halde hukuki görünüşü korumayı gerektiren işlem güvenliği zaten 
yoktur.  
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eden borçluya isnat edilip edilemeyeceği de yine burada belirleyici bir kıstasdır. 

Eğer sözkonusu görünüşün yaratılmasında borçlunun hiçbir rolü yoksa, bir kimseyi 

başka bir kimsenin yapmış olduklarından dolayı sorumlu tutmak imkanı 

bulunmadığından, senet borçlusu sorumlu olmadığı yönünde herkese karşı def'i ileri 

sürebilecektir53. 

 

O halde; hukuki görünüş ilkesini göz önünde bulundurduğumuzda; senet 

metni değiştirildikten sonra, senet durumu bilmeyen veya bilebilecek durumda 

olmayan kimseler tarafından iktisap edilirse, tedavülü esnasında tahrif edilmiş olan 

senedin iyiniyetli üçüncü kişiler üzerinde yarattığı hukuki görünüşten dolayı senedi 

düzenleyen kişi veya tahrifattan önce senede imza koyan kimseler sorumlu 

tutulabilecek midir?  

 

Bu bakımdan borçlunun senet metninin değiştirilmiş olduğu yönündeki 

iddiasının herkese karşı ileri sürülebilecek bir mutlak bir defi niteliğinde olduğunu 

belirtmiştik. TTK m. 660’ın da ifadesini göz önünde bulundurduğumuzda soruyu 

olumsuz yanıtlamak gerekecektir. Senet metninde değişiklikler yapılması riskinin 

sonuçlarını esas olarak imza sahibi (borçlu) değil senedi iktisap edenlerin taşımakta 

olduğunu görürüz54. Zira  senet metninin değiştirilmiş olduğunun, senedi iktisap 

eden iyiniyetli üçüncü kişilere karşı dahi ileri sürülebileceği –dolaylı da olsa– 

mezkur hükümden anlaşılabilmektedir55. Artık zarara uğrayan hamil ancak genel 

hükümler çerçevesinde senedi tahrif etmiş bulunan kimseye karşı zararın 

giderilmesini isteyebilecektir.  

 

Bu yönde, TTK m. 660 hükmü doğrultusunda  açık poliçeyi düzenleyen TTK 

m. 592 hükmünü kıyasen uygulayarak değişiklikten önce senedi imzalamış olan 

borçluyu senedin değişmiş halinden sorumlu tutmak imkanı da bulunmadığı 

öğretide ifade edilmektedir56. Açık poliçenin keşideci ile lehdar arasındaki 

                                                 
53 Oktay, s. 352.  
54 Öztan, s. 871. 
55 Poroy/Tekinalp, s. 74. 
56 Bkz. Öztan, s. 871. 
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anlaşmaya aykırı doldurulması halinde senet borçlusu senedin anlaşmaya aykırı 

olarak doldurulduğunu iyiniyetli hamile karşı ileri süremez. Meğerki hamil senedi 

kötü niyetle iktisap etmiş veya senedi iktisap ettiği sırada kendisine ağır bir kusur 

isnadı mümkün olsun (TTK. m. 592). Burada borçlu sebep olduğu varsayılan geçerli 

bir poliçenin varlığı görünüşünün riskini taşıdığı kanun hükmü gereğince kabul 

edilir ve açık poliçenin anlaşmaya aykırı olarak doldurulması hali kendisine isnat 

edilir57.  

 

Alman Federal Mahkemesinin bir kararına göre de58; poliçeyi imzalayan 

kişilerin, senedin değişmiş haline göre sorumluluktan kurtulmak, için senedin tahrif 

edilmesini önleyecek tedbirleri almak zorunda olduğu yolunda bir kural 

bulunmamaktadır. Tahrifat teknikleri konusunda ulaşılan seviyeyi bilerek buna 

uygun tedbirleri almak külfeti kimseye yükletilmemelidir. Sadece tahrifata imkan 

bırakmış olmak, değişmiş metne göre sorumlu tutulmak için yeterli değildir. 

Poliçenin tahrif edilmesini suç sayan hükümlerle bu güven zaten sağlanmaktadır. 

Ancak mevcut şartlar itibariyle senedin tahrif edilebileceğini gözönünde 

bulundurmak mecburiyeti varsa ve buna rağmen gerekli tedbirler alınmamışsa, 

sonradan sahtekarlığı ileri sürerek eski metne göre sorumluluk iddiasında bulunmak, 

hakkın kötüye kullanılması sayılabilir.   

 

Ancak bir diğer fikre göre TTK m. 660’ın getirmiş olduğu kural, hukuki 

görünüş ilkesinin uygulanmasına engel değildir59. Değişiklikten önce senedi 

imzalamış olan borçlunun da bazı hallerde değişmiş metne göre sorumlu tutulması 

mümkündür, yeter ki hukuki görünüşten kaynaklanan sorumluluğun kendisine 

isnadı mümkün olsun. Senedi düzenleyen kişi, mutat davranış çizgisinin dışına 

çıkar, gerekli dikkat ve özeni göstermez ve senedin değiştirilmesine kolaylık 

sağlayacak şekilde boşluklar bırakırsa, çizgi çekmezse vs. sebebiyet verdiği hukuki 

görünüm dolayısıyla senedin değişmiş metnine göre sorumlu olmayacağını ileri 

                                                 
57 Poroy/Tekinalp, s. 75  
58 Öztan, s. 873.  
59 Bu paragrafta faydalanılanlar ve daha geniş bilgi için bkz. Öztan, s. 871-873. 
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süremeyecektir60. Ancak senet metninin değiştirilmiş olduğu çok açıkça 

anlaşılabiliyorsa, bu halde geçerli bir senedin var olduğuna dair hukuki görünüm 

oluşmamıştır ve senedi keşide edenin (düzenleyenin) tedbirsiz davranmış olması 

halinde dahi sorumluluk kendisine isnat edilememelidir.    

 

Hukuki görünüş ilkesinin bu konuda bir diğer etkisi de şu şekilde ifade 

edilebilir: Borçlunun senedi düzenlemiş olması ve senedin tahrifat olgusunu 

bilemeyecek durumda olan iyiniyetli üçüncü kişi konumundaki müktesipler 

tarafından geçerli bir senet olgusunu yaratmış olması doğrultusunda, tahrif edilmiş 

olmasına rağmen senet geçerliliğini korumaktadır61. Tahrif edilmiş senet hukuken 

ayakta durmaya devam etmekte, ancak senedin tahrif edilmesinde kendisine 

yükletilebilecek bir kusuru bulunmaması halinde değişiklikten önce senedi 

imzalayan borçlu, ancak değiştirilmemiş metne göre sorumlu kalmaya devam 

etmektedir.  

 

Senet metninde değişiklikleri düzenleyen TTK. m. 660’ın ifadesi 

yadsınamaz. Bu yönde senet metninde değişiklikler yapılmış olduğu, iyiniyetli 

üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilecek bir mutlak def'i niteliğindedir. Ancak hukuki 

görünüş ilkesinin uygulanması bakımından saymış olduğumuz şartlar gerçekleştiği 

ölçüde, sözkonusu ilkenin senede değişiklikten önce imza koymuş bulunan borçluya 

sorumluluğun yüklenilebilmesi yönünde etki gösterebileceği kabul edilmelidir. 

Özellikle senet metninde değişiklikler yapılmış olması borçluya isnat edilebiliyorsa, 

hukuki görünüş ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak somut olayın 

özelliklerine göre, isnat edilebilirliğin titizlikle incelenmesi ve  senet metninde 

değişiklikler def'inin mutlak etkili olduğu kuralını bertaraf edecek şekilde geniş 

yorumlanmaması gerekir.  

 

                                                 
60 Öztan, s. 871, Kınacıoğlu, s. 166.  
61 “Borçlu itiraz dilekçesinde asıl borcun 298.000 TL olduğu halde senedin 1.298.000 TL olarak 
tahrif edildiğini öne sürerek itiraz etmiştir. Tahrifat iddiası diğer unsurları tamamsa o senedin 
kambiyo senedi niteliğini kaldırmaz. Merciin, aksine görüşünde isabet yoktur.” Yarg. 12. HD. 
06.10.1986–29/9952 (Kaçak s. 67). 
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Sahte ve tahrif edilmiş bir çekin ödenmesinden doğan zararı esas olarak 

muhatabın yükleneceğini belirleyen TTK. m. 724’ün ikinci fıkrasında “senette 

keşideci olarak gösterilen kimseye kendisine bırakılan çek defterini iyi saklamamış 

olması gibi bir kusurun isnadı mümkün” ise çek keşidecisinin bu zarara katlanması 

gerekeceği açıkça belirtilmektedir. Çek yapraklarının kaybolması halini muhatap 

bankaya bildirmeyen, senedin tahrif edilmesine imkan bırakacak ölçüde boşluklar 

bırakan keşideci de kusurlu davranışlarıyla sorumluluğu üzerine alır. Sahte veya 

tahrif edilmiş bir çekin yaratılması olgusunun keşideciye isnat edilebildiği hallerde 

sorumluluğun kendisine yükleneceği burada kanunda açıkça belirtilmektedir62.  

 

II. İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI İLKESİ 

 
Kambiyo senetlerinde geçerli olan hukuki görünüş ve soyutluk prensipleriyle 

beraber bu senetlerin tedavül güçlerinin korunması amacıyla63, senedi iktisap 

edenlerden, sadece kendilerini hak iktisap ettirmeye yönelik beyanların geçerliliğini 

aramaları beklenir64. Senet üzerindeki diğer kimselerin beyanlarının geçerliliğini 

araştırmaları ise kendilerinden beklenmemiştir. Bu bakımdan senet üzerinde yer alan 

imzanın görünüş itibariyle var olması yeterlidir, şeklen tamam olan bir imzanın 

gerçekte var olmayan bir kimseye ait olması da diğer imzaların geçerliliğine etki 

etmeyecektir.  

 

TTK. m. 589’a göre “Bir poliçe, poliçe ile borçlanmaya ehil olmayan 

kimselerin imzasını, sahte imzaları, mevhum şahısların imzalarını yahut imzalayan 

veya namlarına imzalanmış olan şahısları herhangi bir sebep dolayısıyla ilzam 
                                                 
62 “T.T. Kanununun 724. maddesi muhatap bankanın sorumluluğunu, keşideciye bir kusur isnadının 
mümkün olmaması şartına bağlı tutmuştur. Bu itibarla olayda davacı kooperatifin kusurlu bulunması 
sebebiyle davalı bankanın sorumlu tutulması mümkün olmadığından, davanın reddine karar verilmesi 
gerekirken sözü edilen 724. madde hükmüne yanlış mana vererek yazılı olduğu şekilde davalı banka 
aleyhine tahsil kararı verilmesi kanuna aykırıdır.” Yarg TD. 1967- 1654 / 2375. (Sıtkı Akyazan, 
Banka ve Ticaret Hukuku, Ankara, 1972, s. 47). Muhatabın da kusurunun bulunması halinde genel 
hükümlere göre zarar taraflar arasında paylaştırılabilecektir. Bu konuda geniş açıklama, sahte ve 
tahrif edilmiş çek bölümünde yapılacaktır. Bkz. : Dördüncü Bölüm, III, C.  
63 Poroy / Tekinalp, s. 136, Kınacıoğlu, s. 122.  
64 Bu ifade ve bu paragrafta yararlanılan bilgiler ve daha geniş bilgi için bkz. Fırat Öztan, Ticari 
Senetlerde İmzaların İstiklali İlkesi, Batider, C.X, S.2, s.391 vd. 
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etmeyen imzaları taşırsa, diğer imzaların sıhhatine bu yüzden halel gelmez.” Madde 

TTK. m. 690’ın yollaması ile bono ve TTK. m. 730’un yollaması ile çekler için de 

uygulanır. Maddede getirmiş olan kural, öğretide imzaların veya beyanların veyahut 

da taahhütlerin bağımsızlığı prensibi olarak isimlendirilir. Buna göre senede imza 

koymuş bulunan ve taahhütleri geçerli olan imza sahipleri diğer imza sahiplerinin 

imzalarının (taahhütlerinin) geçersizliğine dayanarak sorumluluktan 

kurtulamayacaktır. Sözgelimi senet üzerindeki imzalardan birisinin sahteliği halinde 

keşideci veya diğer cirantalar bunu ileri süremeyecektir65. 

 

TTK. m. 589’da sadece imzadan bahsedilmiş olmasından dolayı, senetteki 

imzanın tahrif edilmiş olması ve imzanın sahteliği halini senet metninde 

değişiklikleri düzenleyen madde kapsamına dahil etmeyen yazarlar, imzaların 

bağımsızlığı ilkesini de senet metninde değişiklik hükümleriyle ilişkilendirmezler66. 

Oysa, senede imza koymuş bulunan borçlu kendisini sorumluluk altına koymak 

üzere beyanda bulunarak, söz konusu beyanı imzalamaktadır. Bu yüzden TTK. m. 

589 ile getirilen esas aynı zamanda beyanların veya taahhütlerin bağımsızlığı olarak 

da nitelendirilmektedir. Maddenin lafzına bağlı kalarak sadece imzalara ilişkin dar 

bir kavram olarak yorumlanmamalıdır. Bu yüzden, senet metninde değişikliklere 

ilişkin prensipler, imzaların bağımsızlığı ilkesiyle yakından ilişkilendirilip67 hatta 

bazı yazarlarca birlikte incelenmektedir68.  

                                                 
65 “Takip dayanağı bononun lehdarın cirosu ile alacaklıya intikal ettiği görülmüş, alacaklının yetkili 
hamil olduğu anlaşılmıştır. TTK. m. 690’ın göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken 
aynı yasanın 598’nci maddesi gereğince bonoyu elinde bulunduran kimse son ciro beyaz ciro olsa 
bile kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde salahiyetli hamil sayılır. 
Keşideci borçlu, ciranta imzasının ilgilisine ait bulunmadığını ileri süremez. Bu nedenle itirazın reddi 
gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.” Yarg. 12. HD. 1997 – 8189/8780. (Kaçak, s. 
467). “TTK.’nun 589. maddesi uyarınca senedin keşidecisi olan borçluların senet lehdarının veya 
diğer borçluların imzalarına itiraz hakkı bulunmamaktadır. Mercice anılan durum gözardı edilerek bu 
konuda bilirkişi incelemesi yapılıp sonuca gidilmesi isabetsiz olduğu gibi, takibini itiraz etmeyen 
borçlular yönünden de iptali sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi ve olaya uygun olmayan 
şekilde alacaklı aleyhine tazminata hükmedilmesi de doğru değildir.” Yarg. 12. HD. 2001- 
8540/9410. (Kaçak, s. 462). 
66 Öztan, s. 862. 
67 Poroy/Tekinalp, s. 214.  
68 Arslanlı, s.30, İmregün, s. 60, Ertekin / Karataş, s. 769, Domaniç, Şerh, s. 115, 842, Karayalçın, s. 
46. Yazar imzaların bağımsızlığından ayrı ve üst bir kavram olarak beyanların bağımsızlığından yine 
aynı konu başlığı içerisinde bahsetmekte ve senet metninde değişikliği bu ilkenin sonucu olarak 
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Böylelikle imzaların bağımsızlığı kuralı senedin tahrif edilmiş olması halinde 

de uygulanır ve tahrif edilen kambiyo senedi, şekil şartlarını korumak şartıyla 

geçerli kalır. Kambiyo senedine imza koymuş olan kimseler, sorumlulukları 

birbirlerinden farklı olsa da borçlu kalmaya devam eder. Senet metninin 

değiştirilmiş olduğu iddiası mutlak def'i olarak değişiklik kendilerine olumsuz etki 

yapmış kimselerce kullanılabilirken değişikliğin etkilemediği imza sahipleri böyle 

bir iddiada bulunamaz69. Senedin değiştirilmiş olduğunu bilerek veya bilmeyerek 

değiştirilmiş senedi devreden ve böylelikle senede imza koyan kimseler artık 

değiştirilmiş metne göre sorumludurlar. 

 

Senet metninde değişiklik halinde borçlunun sahip olduğu savunma imkanı, 

tahrif edilmiş senedin tamamen geçersiz olduğunun değil, kendisi bakımından 

senede ilişkin taahhütlerinin değişikliğe uğradığı oranda senedin geçersiz olduğunun 

def'i olarak ileri sürülebilmesidir. Zira imzaların bağımsızlığı ilkesi uyarınca, 

senetteki taahhütlerden birinin geçersizliği, diğerlerinin geçerliliğine etkide 

bulunmayacaktır. Böylelikle sözkonusu def'i sadece sorumlulukları ağırlaşmış 

bulunan borçlular tarafından kullanılabilir ve diğer borçlulukların sorumlulukları 

devam eder70.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
incelemektedir. Can / Güner, s. 61, Mehmet Bahtiyar, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 2003, s. 
55.   
69 Domaniç, Şerh, s 115. 
70 Domaniç, Şerh, s. 115, İmregün, s. 58, Poroy / Tekinalp, s. 214, Uyar, İtiraz, s. 195.  
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III. VE SENET METNİNDE DEĞİŞİKLİKLERİN SENET 

BORÇLULARININ MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNA ETKİSİ 
 

A. Genel Olarak  
 

BK. m. 141-147’de genel hükümleri düzenlenmiş bulunan müteselsil 

sorumluluk, birden fazla kimsenin; alacaklıya karşı, aynı sebepten dolayı ve 

alacaklının borcun isterse tamamını dilediği borçlu veya borçlulardan istemesi 

mümkün olacak şekilde borç altına girdikleri ve borçlulardan birisinin borcu ifa 

etmesi halinde, borcun ifa oranında sona erdiği sorumluluk şeklidir71. Kural olarak 

birden fazla kimse borç altına girdiği takdirde, bunlar arasında müteselsil 

sorumluluk meydana gelmez. Ancak taraflar arasında müteselsil sorumluluk esası 

kararlaştırıldığı hallerde veya kanun gereği (BK. m. 141 f. 2) müteselsil sorumluluk 

meydana gelebilir.  

 

Kanun gereği müteselsil sorumluluk meydana gelen hallerden bir tanesi 

teselsül üst başlığını taşıyan TTK. m. 636’da düzenlenen müracaat borçlularının 

müteselsil sorumluluğudur. Bu hükme göre “Bir poliçeyi keşide kabul veya ciro 

eden veya o poliçeye aval veren kimseler hamile karşı, müteselsil borçlu sıfatıyla 

mesuldürler”. Hamil bu kimselere karşı herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmadan 

ve bu kimselerin sırasını gözönünde bulundurmaksızın müracaat hakkını 

kullanabilecektir72. Hamil bu kimselerden birisinden, birkaçından veya tamamından 

senede sıkı sıkıya bağlı olan hakkını talep edebilecektir.  Hamil müracaat ettiği 

poliçe borçlusu konusunda yaptığı tercih ile de yetinmek zorunda olmayıp; eksik 

kalan talepleri için sonradan diğer müracaat borçlularına karşı  ve hatta müracaat 

ettiği bir borçluya karşı tekrar müracaat edebilecektir73.  Böylelikle senedin 

ödenmeme riski azaltılarak tedavül güvenliği sağlanmaya ve alacaklıya güvence 

                                                 
71 Kemal Oğuzman / Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2005, s. 801, Tekinay, s. 
262. Öztan, s. 759.  
72 Hayri Bozgeyik, Poliçede Müracaat Hakkı, Ankara, 2003, s. 27.  
73 Bozgeyik, s. 28.  
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verilmeye çalışılmaktadır. Maddede açıkça belirtilmediği halde araya giren de 

müteselsil borçlulardan kabul edilir. Yine borçlunun külli halefleri de bu şekilde 

sorumlu olacaklardır.  Emredici nitelikte olmayan bu kuralın aksi 

kararlaştırılabilecek ve müracaat borçluları arasında farklı borçluluk durumları 

öngörülebilecektir74. 

 

B. Senet Metninde Değişikliklerin Müteselsil Sorumluluğa 

Etkisi 
 

TTK m. 660 hükmü ile kambiyo senetlerinde müteselsil sorumluluk esasına 

önemli bir istisna meydana getirilmektedir. Senetteki borçların birlik göstermesi 

esasından ayrılınmakta, senet metnini değiştirilmeden önce ve değiştirildikten sonra 

imzalayanlar arasında farklı borçluluk durumları ortaya çıkmaktadır. Kanun hükmü 

ve işin mahiyeti icabı değişiklikten önce senede imza koyanlar eski metne, 

değişiklikten sonra imza koyanlar ise değişmiş metne göre sorumlu olmaktadır.  

Örnek olarak alacaklı müracaat borçlularının tamamına, aynı meblağ için 

başvuramayacaktır. Veya daha sonra da göreceğimiz gibi hamil değişiklikten önce 

ve sonra senede imza koymuş borçlulara karşı müracaat hakkını kullanmak için 

farklı tarihlere göre hesaplanmış birden fazla protesto çekmek mecburiyetinde 

kalabilecektir.  

 

Temel olarak BK. ve TTK.’da düzenlenmiş olan müteselsil sorumluluk 

halleri birbirlerine benzer nitelikte olmakla birlikte TTK.’ da sözü edilen müteselsil 

sorumluluk halinin aslen bir eksik teselsül hali olduğu da kabul edilir75. Temel 

gerekçe olarak ödeme yapan borçlunun kendisinden önce gelenlere müracaat hakkı 

bulunduğundan dolayı, senet borçlularının yaptığı ödeme ile tüm borçluların değil, 

sadece kendisinden sonra gelenlerin borçtan kurtulması gösterilir76. 

 

                                                 
74 Bozgeyik, s. 27. 
75 Domaniç, Şerh, s. 236, Öztan, s. 760 ve dpn. 240’da anılan yazarlar.  
76 Öztan, s. 760, Kınacıoğlu, s. 198.  
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Ancak biz TTK. m. 636’da düzenlenen halin eksik teselsül olduğu yönündeki 

hakim görüşe katılmıyoruz. Öncelikle eksik teselsül kavramı tartışmalı olup tam – 

eksik teselsül ayrımı kimi yazarlarca kabul edilmemektedir77. Eksik teselsülün 

ortaya çıkmasına esas olan BK. m. 51’de teselsülden bahsedilmemekte, birden fazla 

kişinin bir zarardan sorumlu olması hali düzenlenmektedir. Ancak birtakım teselsül 

hükümlerinin sözkonusu hal için uygulanacağı ve dava haklarının yarışacağı kabul 

edilerek eksik teselsül nitelendirmesi yapılmaktadır. Oysa TTK. m. 636’da açıkça 

müteselsil borçluluktan söz edilir. Yine eksik teselsül halinde zararın bir kısmını 

veya tamamını ödeyen borçlunun kimlere ve ne şekilde rücu edebileceği hususunda 

çeşitli kıstaslara başvurularak değerlendirme yapılmaktadır. Örnek olarak borca 

aykırılık sebebiyle sorumlu olan şahıs, kusursuz sorumluluk esasına göre sorumlu 

olanlara rücu edememektedir. Ancak müracaat borçluları bakımından bu şekilde bir 

derecelendirme yapılması mümkün değildir. Zira borçlunun, senedin ödenmemesi 

veya kabul edilmemesi sonucu ödeme yapması,  kendisinden önceki müracaat 

borçlularından herhangi birisine başvurulması için yeterlidir.  

 

TTK.’ da sözü edilen müteselsil sorumluluk halinin aslen bir eksik teselsül 

hali olduğunun kabul edilmesine temel gerekçe olarak gösterilen ödeme yapan 

borçlunun kendisinden sonra gelenlere müracaat edememesi ise tamamen farklı bir 

durumdur. Zira müteselsil borçluluk esası müracaat borçluları arasında kabul 

edilmiştir ve müracaat hakkı ancak kendisinden önce imza koymuş kişilere karşı 

yöneltilebilecek bir talep hakkıdır. Diğer taraftan hamilin borçlulardan birisine 

müracaat etmekle ondan sonra gelenlere karşı haklarını kaybetmeyeceği açıkça 

kanunda belirtilmiştir (TTK. m. 636/IV).  

 

Ancak belirtmek gerekir ki TTK.’da düzenlenen müteselsil borçluluk 

durumunun, BK.’ dekinden farklı olarak müracaat borçlularına başvurmak için, şekil 

şartlarını yerine getirmek, örneğin protesto çekmek gibi TTK m. 625-628’de 

düzenlenmiş ve sınırlı sayıda belirtilmiş, kambiyo senetleri hukukuna has şekil 

şartlarına tabidir. Ancak bu farklılık müracaat borçluları arasındaki borcun niteliğini 
                                                 
77 Bkz. Oğuzman / Öz, s. 672, dpn. 41 ve 42’de anılan yazarlar, Eren, s. 410.  
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değiştirmemektedir. Önemli olan, hamilin şartlarını yerine getirdikten sonra sıra 

gözetmeksizin istediği müracaat borçlusuna müracaat edebilmesidir (ius variandi). 

Bu açıdan borçlular arasında teselsülün varlığının kabul edilmesi önemlidir.  

 

 IV. SENET METNİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KİMSELERİN 

HUKUKİ SORUMLULUĞU 
 

Senet metninde değişiklik yapılması halinde sözkonusu değişikliği 

gerçekleştiren kişi (fail) saptanmış olması halinde bu fiilinden dolayı kendisine 

kambiyo ilişkisi içerisinde başvurulup başvurulamayacağını belirlemek gerekir. 

Faile genel hükümler çerçevesinde de başvurulması düşünülebilir. Ancak burada 

senet metninde tahrifat yapmış bulunan ve senede sahte imza atan faili ayrı ayrı 

incelemek gerekir.  

 

A. Senet Metninde Tahrifat Yapan Failin Sorumluluğu 
 

Failin elinde bulunan senedi kendi imzası ile bir diğer kimseye devretmiş 

bulunması halinde, kendisine müracaat borçlusu sıfatıyla kambiyo ilişkisi içerisinde 

başvurulma imkanı doğmaktadır78. Şöyleki, tahrifat fiilinin ortaya çıkarılmış olması 

halinde fail, kendisinden sonra gelenere karşı, tahrifattan sonra senede imza 

koyduğu için kambiyo senedinin değişmiş metnine göre sorumlu olacak ancak 

elindeki senetle aynı şartlarla kendisinden önce gelenlere bavuramayacaktır. Ancak 

borç ödenmiş ya da fail kendisi hamil sıfatı ile senedi elinde bulundurduğu takdirde 

kambiyo ilişkisi içerisinde, müracaat borçlusu olmadığından dolayı faile başvurma 

imkanı bulunmaz. 

 

Durumu şöyle örneklendirebiliriz. (F), (C)’den devraldığı 1000 YTL 

tutarındaki senedin meblağı üzerinde tahrifat yapmış ve senedin meblağını 10000 

YTL’ye yükseltmiştir. (F), aynı meblağdaki borcuna mahsuben senedi (H)’ye ciro 

                                                 
78 İnan, s. 101.  
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ve temlik etmiştir. Müracaat hakkının doğumuyla (C)’ye başvuran ve kendisine 

karşı senedin tahrif edildiği def’i ileri sürülen (H),  bu halde (C)’den ancak 1000 

YTL tahsil edebilecektir. Zararını karşılamak için ise, senede tahrifattan sonra imza 

koymuş bulunan (F)’ye karşı kambiyo hukuku içerisinde müracaat hakkını 

kullanması yerinde olacaktır. Zira (F)’nin sorumlu bulunduğu meblağ, senedin 

değiştirilmiş metnine göre belirlenecek olan 10000 YTL’dir.  

 

Failin müracaat borçlusu olması halinde zararın kambiyo ilişkisi 

çerçevesinde tahsil edilmesi daha kolay olmakla birlikte, hamilin bu halde tahrifat 

fiilini ispat etmek zorunda bulunmadığı yolundaki görüşe katılmıyoruz. Çünkü failin 

değiştirilmiş metne göre sorumlu olduğunun kabul edilmesi için tahrifat fiilinin ve 

tahrifat fiilinin ne zaman gerçekleştirilmiş olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. 

Ancak bu halde haksız fiil sorumluluğu için gerekli olan hususların ispatı gerekli 

olmayabilir. Sözgelimi tahrifat fiilinin fail tarafından gerçekleştirildiğinin ispatı şart 

olmayıp tahrif edilmiş metni imza etmiş bulunduğunun ispatı yeterlidir.  

 

Diğer taraftan senedin tahrif edilmesinden dolayı zarar gören hamilin, 

zararını karşılamak üzere faile karşı genel hükümlere başvurma hakkı saklıdır79. 

Senedi tahrif eden kimsenin sorumluluğunun kaynağı haksız fiil sorumluluğudur. 

Fail verdiği zararı BK m. 41’ e göre tazmin edecektir. Zarar ile illiyet bağı 

bulunmak şartıyla tahrifattan zarar gören diğer kimseler de bu zararın tazminini 

isteyebilir. Haksız fiil iddiasını ispat yükü, zarar gördüğünü iddia eden kimsededir.  

 

B. Senede Sahte İmza Koyan Failin Hukuki Sorumluluğu 
 

Senede bir başka kişinin imzasını koyan kimsenin kambiyo ilişkisi 

çerçevesinde sorumlu olmayacağı ileri sürülür. Zira kendi imzası senet üzerinde 

bulunmadığından dolayı bu ilişkiye dahil değildir. Bu fikre göre senede sahte imza 

                                                 
79 İnan, s. 102.  



 51

koyanın sorumluluğu da genel hükümler çerçevesinde BK. m. 41 haksız fiil 

sorumluluğu olacaktır.  

 

Bir diğer fikre göre ise işlem güvenliği ilkesinin bir sonucu olarak fail 

kambiyo ilişkisi çerçevesinde sorumlu tutulmalıdır. Fail kendisinin veya bir başka 

kimsenin adı altında senedi imzalamış olduğundan dolayı kambiyo ilişkisi içerisine 

dahil edilmelidir. Temsile yetkili olmadığı halde bir kimsenin temsilcisi sıfatıyla 

kambiyo senedi imzalayan kimsenin, o senetten dolayı bizzat sorumlu olacağını 

düzenleyen TTK. m. 590’ın kıyasen uygulanması düşünülmelidir80. Kanaatimizce 

zarar gören kimsenin genel hükümlere göre sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla faili 

müracaat borçlusu sıfatıyla poliçe hukukuna göre sorumlu tutmak yerinde olacaktır.  

 

 

V. SENET METNİNİ TAHRİF EDEN KİMSENİN CEZAİ 

SORUMLULUĞU 
 

Senet metninde tahrifat, evrakta sahtekarlık suçunun kapsamına giren 

fiillerden birisi olan belgenin tağyiri suretiyle sahtekarlık fiilini meydana getirir81. 

“Resmi belge hükmünde belgeler” üst başlığını taşıyan 5237 sayılı TCK. m. 210 f. I 

hükmü gereğince emre ve hamiline yazılı kambiyo senetlerinde tahrifat yapılması 

halinde resmi evrakta sahtekarlığa ilişkin TCK.’nın 204. maddesinin uygulanır. 

 

Ancak kuralın sadece Ceza Hukuku bakımından geçerli olduğu ve kambiyo 

senetlerinin ayrıca resmi senet niteliğine sahip olmadıkları kabul edilir82. 210. 

maddenin üst başlığı “resmi belge hükmünde belgeler” olmakla birlikte, ilgili 

hükmün amacı, kambiyo senetlerine resmi senet niteliği kazandırmak değil, bu gibi 

senetlerle işlenen suçlara evrakta sahtekarlıktan daha ağır bir ceza öngörerek bu 

senetlerin tedavül güvenliğinin sağlanması ve ticaret hayatına işlerlik 

                                                 
80 Öztan, s. 420.  
81 Erman / Özek, s. 229.  
82 Hisrch, s.7, Arslanlı s. 9, Poroy / Tekinalp s. 37, Kuru, s. 1462. 
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kazandırılmasıdır. Bu bakımdan, maddede sadece emre ve hamiline yazılı kambiyo 

senetlerinden bahsedilmekte ve nama yazılı kambiyo senetleri bakımından özel 

evrakta sahtekârlık hükümleri (TCK. m. 207 ve 208)  uygulanacaktır.   

.  

Hukuk mahkemesinde ileri sürülen tahrifat iddiasıyla ilgili olmak üzere, ceza 

mahkemesinde tahrifat iddiası ile dava açılması halinde, hukuk hakiminin ceza 

davasının sonucunu beklemesi gerekecektir83. Zira kesinleşmiş bir ceza mahkemesi 

ilamında tespit edilecek maddi olgular BK. m. 53 uyarınca hukuk hakimi için 

bağlayıcıdır. 

 

Açık poliçenin anlaşmaya aykırı olarak doldurulması halinde sahtekarlık ve 

tahrifat fiillerinden farklı olarak açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına ilişkin 

yaptırımın uygulanacağı, çünkü bu halde tevdi edilen kağıdın belge niteliği 

kazanmamış olacağı 5237 Sayılı TCK.’nın resmi belge hükmünde belgeleri 

düzenleyen ve emre ve hamiline yazılı kambiyo senetlerine özel evrakta sahtekarlık 

hükümlerinin uygulanacağını belirten 210. maddesinin gerekçesinde 

değinilmektedir. Bu hüküm açık senedin anlaşmaya aykırı doldurulması halinde 

TTK. m. 660’ın uygulanmayacağı yönündeki açıklamalarımıza da uygundur84. 

                                                 
83 “Mahkemece davalının dolandırıcılık suçundan dolayı hakkında açılan kamu davası sonucu 
kesinleşen ilamla mahkum olduğu, ceza dosyasındaki delillerle bonodaki imzanın davalıya ait 
olduğuna kanaat getirildiği, dayanak yapılarak davanın kabulüne karar verilmiştir…kararın dayandığı 
delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve kesinleşen 
ceza ilamı ile senetlerdeki imzanın davalı tarafından atıldığının sübut bulmuş olmasına…” Yarg. 11. 
HD. 24.05.1984 2169/3013 (Ertekin/Karataş, s. 782).  
84 Bkz. : Üçüncü Bölüm, V, A.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BAŞLICA SENET METNİNDE DEĞİŞİKLİK HALLERİ 
 

I. SENEDİN MEBLAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
 

A. Genel Olarak 
 

Senet metninde değişikliklerin uygulamada en sık görülen hali senedin 

meblağının değiştirilmesidir1. Bu daha çok senette yazılı olan meblağın hamil 

tarafından arttırılması şeklinde ortaya çıksa da aksi de teorik olarak mümkündür. 

Yine senet meblağındaki sırf rakamsal değişikliklerin değil, para birimi olarak 

gerçekleştirilen değişikliklerin de madde kapsamına girdiği kabul edilmelidir2. 

Örnek olarak senetteki YTL ibaresinin çizilerek Amerikan Doları yazılması bu 

kapsamda değerlendirilmelidir.  

 

Bilindiği üzere, kambiyo senetleri belirli bir meblağın ödenmesi için 

düzenlenirler. Bu bakımdan, kambiyo senetlerinde belirli bir meblağın kayıtsız 

şartsız havalesi (ödeme emri)3 / ödeme vaadi, zorunlu şekil şartı olarak senet 

metninde yer alır. Bu husus poliçeler için, TTK. m. 583 b. 2’de, bonolar için TTK. 

m. 688 b. 2’de, çekler için ise TTK. m. 692 b.2’de belirtilmiştir.  

 

Belirli meblağ, senet üzerinde yer alan nakit bir tutarı ifade etmelidir. Belirli 

meblağın, hesaplanması gerekmeyen likit bir miktar olması gerekir. Nakit tutarın 

YTL cinsinden ifadesi şart olmayıp yabancı para birimi üzerinden de kambiyo 

senedi düzenlenebilir. Eğer yabancı para karşılığı aynen ödeme kaydı konulmamış 

                                                 
1 Şimşek, s. 134.  Kendigelen, Hukuki Mütalaalar, s. 323.  
2 Kendigelen, Hukuki Mütalaalar, s. 325, Tekil, M, s. 87.  
3 İmregün, kanunda yer alan “havale” kelimesinin yerine, kavramın kayıtsız ve şartsız olduğunu 
vurgulamak üzere, çifte yetki veren tek taraflı bir “ödeme emri” tabirinin kullanılması görüşündedir, 
bkz. s. 40.  
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ise, borçlu BK. m. 83’teki seçimlik hakkı doğrultusunda ister yabancı para birimi 

üzerinden, isterse yabancı para birimi karşılığı YTL olarak ödeme yapabilir4. 

 

Meblağın belirli bir miktar nakit para olması gerekmekle birlikte, istisnai bir 

hal olarak5 görüldüğünde ve görüldüğünden belirli bir süre sonra vadeli poliçelerde, 

faiz şartı konulabilecektir. Diğer vade türlerinde faiz şartı konulması halinde ise şart 

yazılmamış sayılacak ve senedin geçerliliğine etki etmeyecektir.  

 

Senette yer alan meblağın belirli olmasının bir diğer istisnasını6 ise yine 

TTK. m. 660 oluşturmaktadır7. Zira senet metnine değişiklikten önce ve sonra imza 

koyanlara ileri sürülebilmesi bakımından senette ileri sürülebilecek birden çok 

meblağ yer almaktadır.   

 

Belirli meblağı gösteren ifadenin, senet içerisinde nerede yer alması gerektiği 

tartışmalıdır. Bir görüşe göre sözkonusu meblağın, dar anlamda senet metni, yani 

poliçede ve çekte muhataba veya emrühavalelerine yapılmış havaleyi (ödeme 

emrini); bonoda lehdara veya emrühavalesine yapılmış ödeme vaadini içeren cümle 

içerisinde yer alması gerekmektedir8. Örnek olarak meblağın poliçenin üst kısmına 

yazılması yeterli olmayacaktır. Çünkü kanunda senet metni içerisinde bir havalenin 

(ödeme emrinin) yer alması istenmiştir; bu bakımdan  havalenin belirli bir meblağı 

içermesi, sonuç olarak belirli meblağın senet metni içerisinde yer alması 

gerekecektir9. Meblağ senet metninin dışına yazılmış ise, ayrıca tutarın yanına imza 

koyulması gerekir10.  

 

Aksi görüşe göre, meblağın mutlaka dar anlamda senet metni içerisinde yer 

alması şart değildir. Zira TTK. m. 588 uyarınca meblağın senet üzerinde birden çok 
                                                 
4 Poroy / Tekinalp, s. 116, Ülgen (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s. 107.  
5 Poroy / Tekinalp, s,  117, dpn. 12, İmregün, s. 42, Pulaşlı, s. 87.  
6 Bunlardan başka Domaniç, Şerh, TTK. m. 588 f. 1 ve 2’de getirilen hükümleri de meblağın belirli 
olması kuralının istisnaları arasında saymaktadır. Bkz. s. 391.  
7 İmregün, s. 42.  
8 Öztan, s. 454, Poroy / Tekinalp, s. 117, Pulaşlı, s. 87.  
9 Öztan, s. 454. 
10 Poroy / Tekinalp, s. 117, dpn. 13’te yer alan yazarlar.  
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defa ve farklı olarak yazılmış olması imkanı vardır. Meblağ metnin dışına rakam 

veya yazıyla da belirtilebilir11. Biz bu görüşe katılmakla birlikte, öne sürülen 

gerekçeyi yerinde bulmuyoruz. Çünkü TTK. m. 588’e göre meblağın birden çok 

yazılmış olma imkanı bulunmakla birlikte, sözkonusu hüküm, meblağın senet metni 

dışında yer alacağından bahsetmemektedir. Bize göre, karışıklığa yol açmıyor ise, 

sıkça karşılaşılan bu uygulamayı sırf  kanunun lafzından dolayı reddetmeyi, 

meblağın zorunlu olarak senet metni içerisinde yer alması gerektiğini öne sürmeyi, 

kanunun amacını aşacak ölçüde şekilci bir yaklaşım olarak kabul ediyoruz. 

Kanaatimizce burada senet geçersiz sayılmamalı, senetlerin tedavülünün sağlanması 

açısından kamu güvenliği prensibi şekilcilik prensibine üstün tutulmalıdır. 

 

 Diğer taraftan, meblağda değişiklik yapılmış olması halinde, konumuz 

bakımından senet metni kavramı, geniş anlamda senedin tümü dikkate alınarak borç 

doğuran diğer bütün irade beyanlarını ve kayıtları da kapsayacak şekilde ele alınır.  

Bundan dolayı kanaatimizce meblağın senedin herhangi bir yerinde belirtilmiş 

olması önem taşımamakta ve bu gibi değişiklikler senet metninde değişiklikler 

hükmü içerisinde değerlendirilmektedir.  

 

Senedin meblağı değiştirildiği takdirde, kanun hükmüne uygun olarak, 

değişiklikten sonra senedi imzalayanlar yeni meblağ üzerinden hamile karşı sorumlu 

olmakla birlikte hamil, senedin değiştirilmesinden önce senedi imzalamış olan 

borçludan, ancak orijinal metinde yer alan meblağ üzerinden talepte 

bulunabilecektir. Senedi değişiklikten önce imzalayan borçlular, kendileri 

bakımından senedin değişiklikten sonra artan miktar oranında geçersiz olduğunu 

hukuki görünüş ilkesi sonucu kendilerine kusur isnat edilemediği oranda iyiniyetli 

hamile karşı da ileri sürebileceklerdir12. 

 

                                                 
11 İmregün, s. 40, Kalpsüz (Erem / Çelebican), s. 56.  
12 “Senet üzerindeki miktar kısminin tahrif edildiğim dair def ilerin mutlak defi olması sebebiyle 
herkese ve hamile karşı da dermeyan edilmesinin mümkün olmasına göre...” Yarg 11. HD, 1990/787-
619 (Ertekin/Karataş, s. 768), Uyar, İtiraz, s.194.  
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Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere, meblağda yapılan bu değişiklik 

sorumluluk üstlenen kişi veya kişilerin muvafakatleri doğrultusunda yapılmış olup 

HMUK. m. 298’e uygun olarak onaylanmış ise bu kişiler bakımından da bağlayıcı 

olacak ve sözkonusu kimseler yeni meblağ üzerinden sorumlu tutulacaklardır.  

 

B. Senedin Meblağının Değiştirilmesi Sonucunda Farklı 

Meblağlara Göre Sorumlu Bulunan Senet Borçlularının 

Yapacakları Ödeme 
 

Normal olarak borçlu, senedin meblağını vadesinde tam olarak ödediği 

takdirde, senedin kendisine iadesini (TTK. m. 558) ve senedin üzerine ibra şerhi 

konulmasını (TTK. m. 621 f. 1) istemek haklarına sahiptir. İbra şerhi, uygulamada 

genellikle son cironun altına yazılmaktadır. Bunlar yerine sıkça görüldüğü üzere, 

ödeme halinde senedin, imza yerinin veya pullu kısmının yırtılmış olması, üzerine 

çapraz çizgi çekilmesi, makbuz verilmesi veya senedin üzerine ödendi damgası 

vurulması uygulamalarının senedin ödendiği yolunda ancak karine sayılabilir13. 

Borçlu senedin kendisine iade edilmemesi veya iade edilmesine rağmen hamilin ibra 

şerhini yazmaktan kaçınması halinde ödeme yapmaktan kaçınabilir14. Çünkü, 

senedin üzerinde ibra şerhi bulunmaksızın borçlunun elinde bulunması borcun sona 

erdiği yolunda ancak karine oluşturabilir15. Bu bakımdan hamil senetteki meblağın 

ödenmediğini ve senedin başka bir şekilde borçlunun eline geçtiğini iddia ve ispat 

ederek karineyi çürütebilme olanağına sahip olur16.  

 

Senet meblağı vadesinde tam olarak ödenebileceği gibi, kısmen de 

ödenebilir. BK. m. 68’deki genel esastan farklı olarak hamil kısmi ödemeyi 

reddedemez (TTK. m. 621 f. 2). Ancak meblağın tamamen ödenmesinden farklı 

olarak muhatap senedin teslimini değil ancak ödemenin senet üzerinde belirtilmesini 

                                                 
13 Öztan, s. 688, Kaya (Ülgen / Helvacı / Kendigelen), s. 155. 
14 Öztan, s. 688, Kaya (Ülgen / Helvacı / Kendigelen), s. 155.  
15 Doğanay, s. 1936.  
16 Domaniç, Şerh, s. 271, İmregün, s. 82.  
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ve kendisine bir makbuz verilmesini isteyebilir. Böylelikle hamil alacağının kalan 

kısmı için elinde bulunan senetle ve zamanında düzenlediği protesto ile müracaat 

hakkını kullanabilecektir.  

 

Ancak senedin meblağı değiştirilmiş olduğu takdirde, orijinal metinde yer 

alan bedele göre ödeme yapan borçlu TTK. m. 621 f. 1’deki imkandan 

yararlanamayacaktır. Durumu bir örnekle açıklayalım. Senedin meblağı 1.000 YTL 

iken 10.000 YTL olarak değiştirilmiştir. Senedi değişiklikten önce imzalayanlar 

1.000 YTL, değişiklikten sonra imzalayanlar ise 10.000 YTL ile sorumlu 

olacaklardır. Senedin değiştirilmesinden önce sorumluluk altına giren muhatap (A), 

1.000 YTL ödemiştir. İşte bu halde kalan 9.000 YTL’yi senedi değişiklikten sonra 

imzalayan borçlu (B)’den tahsil edebilmesi için hamil bakımından bir kısmi ödeme 

gerçekleşmiş olduğu varsayılacaktır. Muhatap (A),  TTK. m. 621 f. 1 gereği senedin 

kendisine teslimini talep edemeyecek, ancak TTK. m. 621 f. 3 hükmü uyarınca 

yaptığı ödemenin poliçe üzerinde belirtilmesini ve kendisine bir makbuz 

düzenlenmesini talep edebilecektir.  

 

Eğer asıl borçlu değil de müracaat borçlusu ödemede bulunursa, senedin ve 

protesto belgesinin ayrıca doldurulacak bir makbuz ile birlikte kendisine verilmesini 

isteme hakkına sahiptir (TTK. m. 639 f. 1). Ancak kanunda müracaat borçlusunun 

kısmi ödemede bulunması hali düzenlenmemiştir.  

 

Bir fikre göre muhatabın kısmi ödemede bulunmasını düzenleyen TTK. m. 

621 f. 3’ü burada uygulama imkanı bulunmamaktadır17. Durum, araya girme 

suretiyle ödemede de kısmi ödemenin mümkün olmaması gibidir (TTK. m. 650 f. 

2)18.  

 

                                                 
17 Doğanay, s. 1937, Öztan, s. 694. Yazar sözkonusu görüşü doktrinde hakim fikir olarak 
nitelendirmektedir.  
18 Öztan, s. 694 dpn. 264’te adı geçen yazarlar.  
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Diğer bir görüş ise müracaat borçlularına kısmi ödeme imkanının 

tanınmasını kabul eder. Müracaat borçlusuna bu imkan tanınacak olursa veya 

müracaat borçlusunun kısmi ödeme teklifinin alacaklı tarafından kabul edilmesi 

halinde; artık poliçenin kısmi kabulü üzerine poliçe bedelini kısmen ödeyen 

kimsenin haklarına ilişkin TTK. m. 640’ın kıyasen uygulanması gerekecektir19. 

Buna göre kısmen ödeme yapan müracaat borçlusu senedin ve protestonun aslını 

değil, ancak ödemenin senet üzerine yazılmasını ve kendisine bu konuda bir makbuz 

verilmesini; poliçenin ve protesto belgesinin birer suretini isteyebilir.  

 

Olayımızda ciranta (C), müracaat borçlusu sıfatıyla, fakat senet metnine 

değişiklikten önce imza koymuş olarak sorumlu olduğu 1.000 YTL kadar ödemede 

bulunmuş ise ancak TTK. m. 640’da sözü edilen belgeleri isteyebilecek, senedin aslı 

hamilde kalacak ve hamil kalan kısım için değişiklikten sonra senedi imzalayan 

müracaat borçlularına başvurabilecektir. Eğer (C), senede değişiklikten sonra imza 

koymuş olsa idi, o artık değiştirilmiş meblağın tamamından sorumlu olacak ve bu 

meblağı ödediği takdirde, senedin ve protesto belgesinin ayrıca doldurulacak bir 

makbuz ile birlikte kendisine verilmesini isteme hakkına sahip olacak ve bunlarla 

kendisinden önce gelenlere müracaat edebilecekti. Senetteki orijinal meblağı ödeyen 

(C)’de ancak ödemiş olduğu oranda ve buna göre hesaplanacak olan TTK. m. 638 

kapsamındaki ilaveleri kendisinden önce gelen müracaat borçlularından veya asıl 

borçludan talep edebilecektir.  

 

Yapılan bir nevi kısmi ödeme halinde, hamil, müracaat borçlularına 

çekilecek protestoyu da buna göre düzenlenmeli TTK. m. 628 f. 2 gereği protestoda 

ödenen miktarı belirtilmelidir.  

 

Senedi değişiklikten önce imzalayan ve buna göre ödeme yapan ciranta, 

kendi cirosunu ve kendisinden sonra gelenlerin cirosunu çizme hakkını (TTK. m. 

639 f. 2) da kullanamayacaktır.  

 
                                                 
19 Kınacıoğlu, s. 202 ve dpn. 380’de adı geçen yazarlar.  
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C. Senedin Meblağının Tahrif Edilme Riskine Karşı Hem 

Rakam Hem de Yazıyla İfade Edilmesi 
 

Senedin meblağı, tahrif edilme olasılığına karşı genellikle hem yazıyla, hem 

de rakamla ifade edilir. Nitekim meblağı gösteren rakamların başına ve sonuna  

ilave yapılarak tahrifat yapılması yazıyla ifade edilen meblağın tahrif edilmesine 

göre daha kolaydır. Bu sebeple, senet bedelini hem rakam, hem de yazıyla ifade 

etmeyerek tedbirsiz davranan ve senet metninin kötü niyetli olarak değiştirilmesine 

(tahrifine) kolaylık sağlayan keşideci (veya düzenleyen), üçüncü kişiler üzerinde 

yaratılan hukuki görünümün oluşması olgusu kendisine isnat edilebildiği için 

değişmiş miktar gereğince sorumlu tutulabilecektir. 

 

   TTK. m. 588 hükmü de, meblağın senet üzerinde birden çok defa ve farklı 

olarak yazılmış olması halinde uygulanacak kuralları belirtmektedir. Kanun koyucu 

da yazıyla belirtilen ifadenin değiştirilmesinin daha zor olmasından hareketle; 

meblağın hem yazı hem de rakamla ifade edilmiş olup iki meblağ arasında fark 

bulunması halinde, yazı ile ifade edilen meblağa üstünlük tanımaktadır.  

 

Ancak belirttiğimiz üzere kimi zaman senedin yazı hanesi tedbirsizce boş 

bırakılmakta, buraya yazı ilavesi yapılmak suretiyle senedin meblağı kolaylıkla 

değiştirilebilmektedir. Burada TTK. m. 588’in yazıya üstünlük tanıyan hükmü 

uygulandığı takdirde kanun koyucunun iradesinin tam tersine, tahrifata cevaz 

verilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden konuyla ilgili olarak Yargıtay’ın 

kökleşmiş bir içtihadı bulunmaktadır. Buna göre, “Senet bedelinin hem yazı, hem de 

rakamla gösterilmiş olması halinde, iki meblağ arasında fark bulunursa, yazı ile 

gösterilene itibar olunur. Bu esasın uygulanması, senetteki rakam ve yazı 

kayıtlarında tahrifat yapılmamış olması şartına bağlıdır; çünkü, bedelin rakam ve 

yazı ile ayrı ayrı gösterilmesindeki amaç, muhtemel tahrifatı önlemektir. Rakam ve 

yazıda tahrifat mevcutsa, kanuni anlamda gerçek bir farktan söz edilemeyeceği gibi, 
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böyle bir durum, senetlerin tedavüle çıkarılırken doldurulmuş olma ilkesine de 

aykırıdır”20.  

 

Sonuç olarak meblağda, özellikle de yazı ile belirtilen tutarda tahrifat 

yapılmış olduğu sabitse, bu bölüm sonradan eklenmişse vs.; senet bedelinin hem 

yazı, hem de rakamla gösterilmiş olup iki meblağ arasında fark bulunursa yazı ile 

gösterilen meblağa itibar olunacağı kuralı uygulanmayacaktır.  

 

D. Senedi Meblağının Değiştirilmiş Olduğu İddiasının İleri 

Sürülmesi, İncelenmesi ve İspatı 
 

Senedin meblağının değiştirildiği iddiası, açılacak ayrı bir davayla ileri 

sürülebileceği gibi ( İİK. 72’ye göre menfi tespit veya senedin iptali davası), 

görülmekte olan bir davada da ileri sürülebilecektir21.  

 

İspat yükü senet metninin değiştirilmiş olduğunu iddia eden taraftadır22. 

Davacının (borçlu) senette tahrifat yapıldığını ispat etmesi gerekir. İddianın ancak 

senet aslı üzerinde incelenmesi mümkündür. Bu bakımdan Yargıtay bir kararında, 

tahrifat iddiası üzerine alacaklının senet aslını mahkemeye ibraz etmemesi üzerine 

tahrifat iddiasının kabul edilmesine karar vermiştir23. Senet meblağı üzerinde 

                                                 
20 Yarg. 11. HD. 1978/1587–2170, YKD 1979, C. V, S. 5, s. 668 vd. (Öztan s. 985’den naklen), 
Yargıtayın aynı yönde pek çok kararından birkaç tanesi: “TTK’nun 588, maddesi hükmünce her ne 
kadar kambiyo senedinde yazılı ve rakamla gösterilen iki bedel arasında fark bulunduğu takdirde yazı 
ile gösterilen bedele itibar edilmek gerekmekte ise de Yargıtay'ın yerleşmiş içtihadına göre rakam ile 
gösterilen miktar hanesinde bir tahrifat ve eklenti olduğu takdirde yazı ile gösterilen bedele de itibar 
olunamayacağına göre hükmün onanması gerekmiştir” Yarg. 11. HD. 1990/ 7507 – 7788 (Ertekin / 
Karataş, s. 780), Bkz. Yarg. 12. HD. 2000/ 8723-9292 (Uyar, İtiraz, s. 194 dpn. 86). 
21 Ertekin / Karataş, s. 765, Öztan, s. 875.  
22 Karayalçın, s. 46, İmregün, s. 60, Öztan, 870, Kınacıoğlu, s. 130, Eriş, s. 535.  
23 “Davacı vekili, müvekkilinin davalıya vermiş olduğu 50.000 liralık bononun tahrif edilerek 
(150.000) liraya dönüştürüldüğünü ve takibe konulduğunu, senet aslının ibrazının istenmesine 
rağmen ibraz edilmediğini, bu nedenle fazla ödenen (111.605) liranın istirdadını talep ve dava 
etmiştir… Davalı, senette tahrifat yapılmadığına ilişkin bulunan savunmasını ispat edememiş 
bulunduğundan ve senedi de mahkemeye ibrazdan kaçındığından (150.000) liralık senedin (50.000) 
liralık kısmı taraflar arasında ihtilafsız bulunması sebebiyle icra dosyasına davacı tarafından fazladan 
ödenmiş bulunan (111.605) liranın tashihine karar vermekten ibarettir. Mahkemece bu yönler göz 
önünde bulundurularak davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken davanın reddi cihetine gidilmesi 
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tahrifat yapılmış olması hukuki fiil olduğundan her türlü delille ispat 

edilebilecektir24. Bu bakımdan iddianın ispatı için şahit dinletilebilir. Ancak senet 

meblağında tahrifat yapılmış olması cezai sorumluluk da doğuracağından, bu 

konuda yemin delilinin kullanılamayacağı yolunda Yargıtay kararları 

bulunmaktadır25. 

 

Senedin meblağında yapılan değişiklikler senet üzerinde açıkça fark 

edilebiliyorsa, hakim bu yönde kendisi de karar verebilecektir. Ancak genellikle 

senet metni üzerinde değişiklik yapıldığı iddiası üzerine uzman bilirkişiler 

aracılığıyla inceleme yapılmaktadır. Senet metninde değişiklik iddiasının 

incelenmesinde, imzada sahtekarlıkla aynı yöntemlere başvurulur26. Bu bakımdan 

incelemeyi yapmak üzere imza incelemesinde olduğu gibi grafolog bilirkişilere 

başvurulmaktadır27. Tahrifat yapıldığı iddiası senet borçlusu tarafından ispat edildiği 

takdirde, alacaklı ancak borçlunun senedi tahrifattan önce imzaladığını ispat ederek 

yeni meblağdan sorumlu olmasını sağlayabilir.  

 

Senedin meblağında değişiklik yapılmış olup senet icra takibine konu 

olmuşsa, borçlu senette tahrifat yapıldığı iddiası ile İİK. m. 168 f. 5 hükmüne göre 

borca itiraz edebilecektir. Borçlu burada, takip konusu senedin kambiyo senedi 

niteliğinde olmadığını, senetteki imzanın kendisine ait olmadığını, borcun sona 

erdiğini, ya da takibin yapıldığı icra dairesinin yetkisizliğini iddia etmemekle 

                                                                                                                                         
usul ve kanun hükümlerine aykırı görüldüğünden hükmün bozulması gerekmiştir.” Yarg. 11. HD. 
1985/ 6229-6286 (İpekçi, s. 2544).  
24 Kendigelen, Hukuki Mütalaalar, s. 327.  
25 "İddia senetteki imzanın sahteliğine ilişkin olmasına ve bu fiil cezayı gerektirmesine göre 
HUMK’nun 352. maddesi gereğince davalıya yemin teklif ve eda ettirilemeyeceği düşünülmeden 
hüküm tesisi isabetsizdir."Yarg.  11. HD. 1978 / 2923-2898. (Ertekin / Karataş, s. 781).  
26 Ertekin / Karataş, s. 780. İmza İncelemesi borçlunun kendi imzası ile senet altındaki imzanın 
karşılaştırılmasıyla yapılır. Karşılaştırma bilirkişi aracılığıyla yapılır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Talih 
Uyar, “Kambiyo Senetlerine İlişkin Haciz Yolu İle Takiplerde İmza İtirazının (İnkarının) 
İncelenmesi İİY. Mad. 170/II, III, IV”, Prof Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, Cilt II, 
İstanbul, 2002, s. 1283 vd.  
27 “Adli Tıp kurumu grafoloji ihtisas kurulunca verilen rapor yeterli görülmemesi halinde Adli Tıp 
Genel Kuruluna gidilmeyip grafoloji uzmanlarından kurulu yeni bir bilirkişi heyetinden rapor 
alınması gerekir. Zira Adli Tıp Genel Kurulunda Grafoloji uzmanı bulunmamaktadır.” Yarg. 11. HD. 
1990-8606/1887.   
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birlikte, senedin meblağına yani borca itiraz etmektedir28.  Borçlunun iddiasını ispat 

etmesi halinde ise sadece senedin değiştirilmeden önceki bedeli dışında kalan kısmı 

için yapılan itirazın kabul edilmesi gerekir29. Zira senet meblağı değiştirilmiş 

olmakla birlikte geçerli kalmaya devam etmektedir. 

 

Ancak borçlu itiraz ederken senet metninde değişiklikten başka bir sebep 

belirtmiş ise, daha sonra icra mahkemesinde senedin tahrif edilmiş olduğunu ileri 

sürüp süremeyeceği tartışmalıydı. 4949 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanununda 

yapılan değişiklikten önce, sebep bildirmiş olan borçlu “senet metninden anlaşılan 

itiraz sebeplerini” icra mahkemesinde ileri süremiyordu.Örneğin, borcu ödemiş 

olduğu itirazında bulunan borçlu, icra mahkemesindeki duruşmada senet metninde 

tahrifat yapılmış olduğunu iddiasında bulunamayacaktı. Yargıtayın uygulaması bu 

yönde olmakla birlikte öğretide senet metninde tahrifat yapılmış olduğu iddiasının 

senet metninden anlaşılabilecek nitelikte olduğu ve bu bakımdan itirazında sebep 

bildiren ve bildirmeyen borçlular tarafından ileri sürebilmesi gerektiği 

savunuluyordu30. 4949 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle 62. maddede “itirazın 

kaldırılması duruşmasında, itiraz eden borçlunun, itirazı sırasında sebep bildirmiş 

olup olmadığına bakılmaksızın, alacaklının dayandığı senet metininden anlaşılan 

itiraz sebeplerini ileri sürebileceği” hükmü getirilerek bu yönde öğretinin fikri kabul 

edilmiştir.  

 

II. KEŞİDE TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
 

Senedin keşide tarihinin değiştirilmesine, özellikle bu tarihe göre 

hesaplanacak sürelerin kaçırılması halinde başvurulur. Sözgelimi, görüldüğünde 

ödenecek poliçe ve bonolar bakımından ibraz süresi, keşide (düzenleme) tarihinden 

                                                 
28 Uyar, İtiraz, s. 181.  
29 “Kambiyo senedinin tahrif edildiği ileri sürülerek itiraz edilmiş ve iddia sabit olmuştur. Bu 
durumda, itirazın senedin tahrif edilmeden önceki bedeli olan 50 milyon TL dışındaki kısım için 
kabul edilmesi gerekirken, icra takibinin tamamının iptaline karar verilmesi doğru değildir.” Yarg. 
12. HD. 1997- 11028/11457. (Eriş, s. 590). 
30 Kendigelen, Hukuki Mütalaalar, s.321. 
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itibaren bir yıldır (TTK. m. 616). Bunun gibi, ciro süresi, vadeden önce ödeme, 

protesto süreleri, başvuru hakkının düşmesi ve zamanaşımı gibi yönlerden keşide 

tarihi dolaylı etkiye sahiptir31. Çekte ibraz süreleri de keşide tarihinden itibaren 

işlemeye başlar. İbraz sürelerinin bitimine göre, cironun en son ne zamana kadar 

yapılabileceği, çekten cayma zamanı, protesto süresi, karşılıksız çek keşidecisine 

gönderilecek ihtarın süresi bakımından keşide tarihi önemlidir32. Keşidecinin 

kambiyo taahhüdünde bulunabilmek için medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip 

olup olmadığı, senet temsilci marifetiyle düzenlenmiş ise temsilcinin yetkili olup 

olmadığı da keşide tarihine göre belirlenecektir.  

 

Keşide (düzenleme)33 tarihi de kambiyo senetlerinde zorunlu unsurlardan 

birisidir. Keşide (düzenleme) tarihinin bulunmaması halinde senet hükümsüz olur. 

Bu şekilde kambiyo senedi niteliğini yitiren senedin, artık ya yazılı delil başlangıcı34 

ya da adi senet sayılabileceği savunulur35. Tarih, kural olarak dar anlamda senet 

metninin dışında, senedin sağ üst köşesinde belirtilir36. Ancak bundan başka bir 

yere, örneğin keşidecinin (düzenleyenin) imzasının yanına yazılması da 

mümkündür37.  

 

Keşide tarihinin açık ve anlaşılabilir olması gerekir. Bu bakımdan, bir takvim 

günü olarak, gün ay ve yıl olarak yazılması yerinde olacaktır. Tarihin takvim günü 

yerine, “şu ayın ilk pazartesi”, “şeker bayramı” gibi ifadelerle belirtilip 

belirtilemeyeceği tartışmalıdır. Kanaatimizce, hesaplanacak süreler bakımından 

belirsizlik yaratmadığı ölçüde kambiyo senedi ayakta tutulmalıdır.  

 

                                                 
31Mehmet Bahtiyar, “Yargıtay Kararları Işığında Kambiyo Senetlerinde Keşide Tarihi ve 
İmkansızlığı”, Batider, C. XX S. 1, s. 44.  
32 Bahtiyar, Keşide Tarihi, s. 45, Uyar, Geçerlilik Koşulları, s. 391.  
33 Keşide etmek terimi üçlü ilişkinin bulunduğu poliçe ve çek, düzenleme (ihdas, tanzim etmek) 
terimi ise ikili ilişki bulunan bonolarda kullanılır. Biz kambiyo senetlerinin bütününü kapsayacak 
açıklamalarımızda bu terimlerin her ikisini de bir arada kullanıyoruz.   
34 İmregün, s. 49.  
35 Doğanay, s. 2087.  
36 Kınacıoğlu, s. 109. 
37 Öztan, s. 467.  
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Mümkün olmayan bir tarihin senette yer alması halinde senedin akıbetinin ne 

olacağı da tartışmalıdır38. Bir görüşe göre bu şekilde mümkün olmayan tarihte, 

örneğin 30 Şubat tarihli senet keşide edilemez (düzenlenemez)39. Kanaatimizce 

burada da senet ayakta tutulmalı ve senedin örneğimizde Şubat ayının son günü 

keşide edildiği (düzenlendiği) kabul edilmelidir40. Ancak açıkça fark edilebilecek ve 

mantıksız olan bir tarih, örneğin 32 Şubat tarihi senedin geçersizliğine yol 

açacaktır41. 

 

Keşide (düzenleme) tarihinin senette varlığı önemlidir. Bu bakımdan tarihin 

gerçeği yansıtmaması, örneğin 01.05.2005’te ihdas edilen senedin üzerinde keşide 

(düzenleme) tarihi olarak 01.07.2005 yer alması senedin geçerliliğine etki 

etmeyecektir42. Zira kambiyo senetlerinde, zorunlu şekil şartlarının bulunması 

gereklidir, bunların her zaman gerçeği yansıtması gerekmez. Aynı şekilde, bir kimse 

gerçekte hiç olmayan bir muhatap adına da poliçe keşide edebilir43. O zamanı 

gelince senedin kabul edilmemesinden dolayı sorumlu olacaktır. Fakat bu şekilde 

ileri tarihli keşide edilmiş (düzenlenmiş) senedin vadeden önce ibraz edilmesi 

halinde, muhatabın ödeme zorunluluğu bulunmadığı gibi, buna dayanarak protesto 

da çekilmeyecektir44. Diğer taraftan, keşide (düzenleme) tarihi bakımından sınırı 

vade olarak kabul eden, keşide (düzenleme)  tarihin vadeden sonraki bir tarih olarak 

                                                 
38 Bu konuda geniş bilgi için bkz. , Bahtiyar, Keşide Tarihi, s. 41-51.  
39 Karayalçın, s.  111, İmregün, s. 45, İsmail Kayar, Kıymetli Evrak Hukuku, s. 125. 
40 Aynı yönde Bahtiyar, s. 50, Kendigelen, Çek Hukuku, s. 87. Ayrıca bkz., “Tanzim tarihinin 
30.02.1997 olarak yazılı olması durumunda belgenin bono olma özelliğini ortadan kaldıracağını 
kabul etmek aşırı bir şekilciliktir. Bu ise hakkın zayiine nedendir. Her ne kadar Şubat ayının 30. günü 
söz konusu olamaz ise de, tanzim tarihinin bu şekilde gösterildiği hallerde bunun yanılgıdan 
kaynaklandığının ve bu eksikliğin bononun niteliğini etkilemediğinin ve tanzim tarihinin Şubat 
ayının son günü olarak yazıldığının kabulü gerekir”.  Yarg.  HGK. 2000 – 1011/1076 (Kaçak, s. 43). 
Yarg. 11. HD’nin 1999-16745/17482 no.lu benzer ifadeleri taşıyan bir kararı için bkz. Uyar, 
Geçerlilik Koşulları, s. 389.  
41 Bahtiyar, Keşide Tarihi, s. 48. Ayrıca bkz. Yarg, 12. HD. 1995 – 11101/12126, “TK’nın 668. 
maddesi hükmüne göre, bonoda tanzim tarihinin bulunması zorunludur. Ancak bu tarihin gerçeğe 
uygun olması gerekmez. Tanzim edildiği tarihten önceki veya sonraki bir tarihi taşıyan bono da 
geçerlidir.” (Kaçak, s. 45). 
42 Öztan, s. 466, Bahtiyar, Keşide Tarihi, s. 43.  
43 Poroy / Tekinalp, s. 118.  
44 Poroy / Tekinalp, s. 125, İmregün, s. 50, Bahtiyar, s. 43.  
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belirlenemeyeceği fikrine45 katılıyoruz. Burada imkansızlık, muhatabın adının 

Nasrettin Hoca olması örneğinde olduğu gibi, senedi inceleyen herkes tarafından 

bilinebilecek, görülebilecek niteliktedir. Sözkonusu halde, hukuki görünüşün 

korunmasını gerektiren bir durum yoktur; çünkü geçerli bir hukuki görünüm 

oluşmamaktadır. Aynı şekilde vadenin ciro tarihinden sonraki bir güne rastlaması 

halinde de senet geçersiz sayılmalıdır46 

 

Keşide tarihinde yapılan değişiklikler HMUK. m. 298’e göre 

onaylanmamışsa veya tahrifat yapılmışsa, değişiklikten önce senede imza koyanlara 

karşı yapılacak işlemler bakımından bu kimseler sürelerin orijinal metindeki 

tarihlere göre hesap edilmiş olması gerektiğini ileri sürme imkanına sahip olurlar. 

Senet tedavüle çıkmış ve el değiştirmişse, iyiniyetli hamiller bakımından, 

kendilerine karşı dahi ileri sürülebilecek mutlak def'i niteliğinde olup, süreleri 

kaçırmalarına sebep olabilir. Hamil, senet metninde değişiklik yapılmış olması 

halinde, değişiklikten önce ve sonra senede imza koymuş bulunan borçlulara 

müracaat edebilmek için, birden fazla protesto çekmek zorunda kalacağı belirtilir47. 

Fakat genellikle hamilin durumu bilme imkanı bulunmamaktadır. Buradaki durum 

hamilin aleyhine olarak senedin meblağının değiştirilmesinden farklıdır48; çünkü 

sürelerin kaçırılması hamilin kambiyo hukukuna ilişkin talep haklarını 

kullanamamasına yol açar. Oysa meblağda değişiklik halinde kambiyo hukuku 

çerçevesinde tahsil edemediği bedel için rücu hakkı bulunmaktadır. Senetteki 

tarihlerin değiştirilmesi durumunda ise süreleri kaçıran hamil, artık mevcut zararını 

ancak senedi tahrif edenden genel hükümlere göre tazmin edebilir.  

 

Keşide (düzenleme)  tarihinde değişiklik yapılmış olması halinde TTK. m. 

660 hükmüne rağmen senedi ayakta tutmaya imkan bırakmayacak ve senedin 

                                                 
45 Karayalçın, s. 110, İmregün, s. 50, Pulaşlı, s. 92, Bahtiyar Keşide Tarihi, s. 43, Uyar, Geçerlilik 
Koşulları, s. 389.  Aynı yönde Bkz. Yarg. 12. HD, 1986–2736/13219, “Takip dayanağı senetlerin 
tanzim tarihleri vade tarihlerinden daha sonraya aittir. TTK. M. 615 hükmüne göre kambiyo 
senetlerine mahsus özel yol uyarınca takip konusu yapılamaz” (Kaçak, s. 44).  
46 Karayalçın, s. 110, Pulaşlı, 92, Bahtiyar, Keşide Tarihi, s. 44.  
47 Poroy / Tekinalp, s.206. 
48 Poroy / Tekinalp, s. 206.  
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geçersizliğine hükmedilmesi gerektirecek ağırlıkta sorunlar da baş 

gösterebilmektedir. Kimi olaylarda sözkonusu tarihte tahrifat yapılmış olması, 

taraflar arasında senet düzenleme iradesinin bulunmadığını, kambiyo sözleşmesinin 

bulunmadığını gösterir niteliktedir49. Kambiyo sözleşmesinin bulunmaması halinde 

ise borçlu aslen hiç taahhüt altına girmemiştir. Yine senetteki değişiklik sonucunda 

birden fazla keşide tarihi ortaya çıkıyorsa, senette birden fazla keşide tarihi 

bulunamayacağından dolayı senedin geçersiz sayılması gerekir. Bu bakımdan senet 

metninde keşide tarihinin değiştirilmesi halinde söz konusu tarihlerin hesap 

edileceği sürelerin farklılık gösterilmesi ihtimalinin dışında diğer olasılıkların da 

dikkatle incelenmesi gerekir.  

 

III. VADENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
 

 Senedin vadesinin değiştirilmesi haline de uygulamada sıkça rastlanır. 

Özellikle protesto sürelerinin kaçırılması halinde bu yola başvurulmaktadır. Zira 

geçerli bir protesto çekilebilmesi için protestonun düzenlenebileceği sürelere 

uyulması gerekir.  

 

Kabul etmeme protestosunun, vade gününe kadarki süre içerisinde yapılması 

gerekir. Vade gününde ise kabul etmeme protestosu çekilemez. Ödememe 

protestosu ise belirli bir günde veya keşide gününden veya görüldükten belirli bir 

süre sonra vadeli senetler bakımından ödeme gününü takip eden iki iş günü 

içerisinde çekilmelidir (TTK. m. 664). Ödememe günü de vadeye göre 

belirlenmekte olup vadenin bir tatil gününe gelmesi hali dışında vadeyle aynı tarihi 

ifade eder (TTK. m. 664). Görüldüğünde vadeli senetler bakımından ise ödememe 

protestosu, kabul etmeme protestosu için öngörülen sürede çekilecektir.  

 
                                                 
49 Örnek teşkil edebilecek olay için bkz. Kendigelen, Hukuki Mütalaalar, s. 319. Yazarın görüş 
bildirdiği uyuşmazlıkta, davalı elinde bulundurduğu senetlerinin çalındığını iddia etmekte, 83 yılında 
kendisinin yanında çalışmakta olan davacının (alacaklı) düzenleme tarihini 83’ten 93’e 
dönüştürdüğünü iddia etmektedir. Yazar düzenleme tarihinde tahrifat olduğunun ispatının 
kanaatimizce haklı olarak kambiyo sözleşmesinin bulunmadığı yönünde delil olabileceğini 
belirtmektedir.  
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TTK. m. 660 hükmü gereğince, senede değişiklikten önce imza atmış 

kimselere karşı, bu kimselerin sorumlulukları orijinal metne göre belirlendiğinden 

dolayı, senedin önceki vadesine göre protesto çekilmesi gerekecektir. Noterler de 

protesto düzenlerken, borçlunun senet metninden anlaşılan defilerini dikkate almak 

zorundadır50. Buna göre senedin vadesinde geçerli olmayan bir değişiklik yapılmış 

olduğu açıkça anlaşılabildiği takdirde; sözgelimi senedin vadesi çizilerek yeni bir 

vade yazılmış ancak borçlunun imzasını içermiyorsa; noterin yeni vadeye göre 

protesto varakası düzenlememesi gerekir. Ancak noterin senet metninden 

anlaşılamayan veya anlaşılması uzun sürecek def'ileri dikkate alması imkanı 

bulunmamaktadır51. Bu bakımdan borçlu, senet metninde tahrifat yapılmış olduğu 

iddiasında bulunsa dahi noter tarafından protesto varakası düzenlenecek, ancak 

tahrifat iddiası ispat edildiği takdirde senedin orijinal metnindeki süreler dikkate 

alınacaktır. Bu halde hamilin iyiniyet iddiasının da bir etkisi olmayacaktır. Hamil 

ciro zinciri içerisinde değişiklikten önce imza koymuş bulunan kimselere karşı 

müracaat hakkını kullanamayacaktır.  

 

Vadesi gelmiş bir senedin ödenmesi için herhangi bir kimsenin, hakimin 

veya kanunun borçluya süre veremeyeceği için (TTK. m. 660) vadenin 

değiştirilmesinin özel olarak incelenmesi, geçerli olup olmadığının 

değerlendirilmesi gerekir. Alacaklı rizikosu kendisine ait olmak üzere senedin 

vadesini uzatabilirse de, uzatma sözlü veya ayrı bir kağıtta yer alan bir beyanla 

yapılmışsa ancak taraflar arasında hüküm doğuracaktır52. Değişiklik TTK. m. 660 

hükmüne göre senet üzerinde gerçekleştirilmişse, değişikliklerin HUMK m. 298’e 

uygun olarak onaylanmış olmaları gerekir.  

 

Diğer taraftan vadede değişiklik yapılmış olması halinde, bir husus göze 

çarpmaktadır. Şöyle ki, kambiyo senetlerinde kanunda düzenlenmiş dört tip vadeden 

birisinin bulunması zorunlu şekil şartı olmasına rağmen senede vadenin yazılmamış 

                                                 
50 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Sezai Aydınalp, Protestonun Geçerliliği, Batider, C. X, S. 3, s. 659–705. 
51 Aydınalp, s. 684.  
52 Poroy / Tekinalp, s. 207, Kınacıoğlu, s. 129.  
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olması, senette vade bulunmadığı değil, bu dört tip vadeden “görüldüğünde vadeli” 

senet düzenlendiği anlamına gelir. Ancak TTK. m. 615’teki bu dört tip vadeden 

farklı veya birbirini takip eden (birden fazla) vadeleri (TTK. m. 615, f. 2) içeren 

senetler ise batıl olur53. Bu bakımdan, senet metninin değiştirilmesi halinde senette 

birden çok vade ortaya çıkmışsa, kanaatimizce senedin batıl olacağı kabul 

edilmelidir54.   

 

IV. DİĞER DEĞİŞİKLİK HALLERİ 
 

A. Senedin Kanunda Mevcudiyeti Belirli Şartlarla Varsayılan 

Unsurlarında Değişiklikler 
 

Senedin vadesi, kanunda mevcudiyeti belirli şartlarla varsayılan 

unsurlarından olmakla birlikte, senedin vadesinde değişikliklere sıkça rastlandığı 

üzere bu konu ayrı bir başlık altında incelenmiştir55.  

 

Senedin ödeme yeri değiştirilmiş olabilir. Senette ödeme yeri belirtilmemişse 

düzenleme (keşide)  yeri, o da yoksa düzenleyenin (keşidecinin) adı soyadının 

yanında yazan yer ödeme yeri olarak kabul edilir. Ödeme yerinin gösterilmesi, ifa 

yerinin tespiti, ikametgâhlı ve adresli senedin tanzimi, takvimlerin çatışması, araya 

girme suretiyle ödemede hamilin müracaat hakkını kullanabilmesi, yetkili 

mahkemenin ve icra dairesinin tayin edilmesi ve kanunlar itilafı kurallarının 

uygulanması bakımlarından önemlidir56. Ödeme yerinin değiştirilmesi de bu 

hususlar üzerinde etki etmek üzere gerçekleştirilebilir. Değişiklik halinde TTK. m. 

660 çerçevesinde hareket edilecek, sözgelimi müracaat haklarının kullanılması, 

değişiklikten önce ve sonra gösterilen yerlerde protesto çekmeyi gerekli kılacaktır57.  

 

                                                 
53 İmregün, s. 44, Ülgen (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s. 108.  
54 Aynı yönde, Domaniç, Şerh, s. 391.  
55 Bkz. bir önceki başlıkta, Üçüncü Bölüm, III.  
56 Turgut Kalpsüz, “Poliçede Ödeme Yerinin Önemi”, Batider, C. V, S. 4, s. 670 vd. 
57 Kınacıoğlu, s 130.   
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Senedin düzenleme (keşide) yerinde de değişiklik yapılmış olabilir. 

Düzenleme (keşide) yeri de senedin alternatif zorunlu unsurlarındandır. Senet, 

düzenleme yerini içermiyorsa o halde düzenleyenin (keşidecinin) adı soyadı yanında 

yazan yerde düzenlenmiş (keşide edilmiş) sayılır. Düzenleme (keşide) yeri senedin 

tabi olacağı veya müracaat hakkının kullanılması için uyulması gereken süreleri 

gösteren kanunların tespiti, yetkili mahkeme ve icra dairelerinin tespiti 

bakımlarından önemlidir58. Yapılacak değişiklik de bu hususlar üzerinde etki etmek 

üzere gerçekleştirilmiş olabilir. Bu halde yukarıdaki esaslar çerçevesinde 

değişiklikten önce ve sonra imza senede imza atanların sorumlulukları belirlenir. 

Değişiklik sonucunda birden fazla düzenleme (keşide) yeri gözüküyorsa senedin 

geçersizliğine hükmedilmelidir. Zira senette birden fazla düzenleyenin (keşidecinin) 

bulunmadığı hallerde birden fazla düzenleme (keşide) yeri bulunması senedin 

kambiyo senedi olma vasfını ortadan kaldırır59.  

 

B. Senede İsteğe Bağlı Olarak İlave Edilebilecek Kayıtlarda 

Değişiklikler 
 

Senede isteğe bağlı bir takım kayıtlar da konulabilir. Bu kayıtların geçerliliği 

her bir kaydın içeriğine bağlı olarak özel olarak belirlenir60. Bu kayıtların eklenmesi 

veya çıkarılması suretiyle senet metninde değişiklikler gerçekleştirilebilir. Bu 

kayıtlar üzerinde yapılan değişiklikler de senedin zorunlu veya alternatif zorunlu 

unsurlarının değiştirilmesi ile aynı hukuki sonucu doğuracaktır61.  

 

İsteğe bağlı kayıtların senet metnine eklenip çıkartılması, ancak ilgilileri 

tarafından onaylanmış ve imza edilmişlerse geçerlidir (HMUK. m. 298).  Aksi 

takdirde bu kayıtların ileri sürülebilmesi hakkında senet metninde değişikliklere 

ilişkin TTK m. 660 uygulanacaktır. Bu bakımdan senet metninde mevcut bulunan 

                                                 
58 Öztan, s. 473, Ertekin / Karataş, s.184, Erdoğan Moroğlu, “Kambiyo Senetlerinde Düzenleme 
Yeri”, Prof. Dr Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul, 2003, s. 156. 
59 Moroğlu, Düzenleme Yeri, s. 158.  
60 Ülgen (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s. 113.  
61 Kınacıoğlu, s. 128.  
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bir isteğe bağlı kaydın hangi imza sahibince yazılmış olduğu,  senet üzerindeki 

yerine göre tespit edilebilir62.  

 

Senede bedeli nakden veya malen alınmıştır gibi kayıtların eklenerek senette 

temel ilişkinin varlığı ve senedin hatır senedi olmadığı ispatlanmak istenmiş olabilir. 

Bu gibi kayıtlara uygulamada sıkça rastlanılmaktadır. Böyle bir kaydın 

değiştirilmesi halinde değişikliğin geçerliliği bakımından daha önce de belirtmiş 

olduğumuz prensipler doğrultusunda HUMK. m. 298’e uygun olarak senet üzerinde 

onaylanmış ve imza edilmiş olması gerekir.  Geçerli olsa dahi böyle bir kaydın 

varlığı ispat yükü bakımından değişiklik yaratmamaktadır. Borçlu böyle bir kayda 

rağmen senedin hatır senedi olduğunu iddia ve fakat HUMK m. 290 hükmü 

uyarınca yazılı delille ispat edebilir. Ancak alacaklı tarafından borçlunun bu 

iddiasına karşılık, nakden kaydı taşıyan senedin karşılığının malen verildiği veya 

malen kaydı taşıyan senedin karşılığının nakden verildiği beyan edilmişse ispat yükü 

yer değiştireceği uygulamada kabul edilmektedir. Yargıtay’ın kökleşmiş içtihadı bu 

halde senedin talil edildiği (zedelendiği) ve sözkonusu beyanda bulunan alacaklının 

iddiasını ispatla yükümlü olduğu yönündedir63.  

 

Senet metnine sıkça eklenen kayıtlardan bir diğeri yetkiye ilişkin olanıdır. 

Bu kaydın geçerliliği öncelikle Usul hukuku kurallarına göre belirlenecektir. 

Sözgelimi kesin yetkinin söz konusu olduğu hallerde yetki sözleşmesi yapılması 

imkanı bulunmamaktadır. Bunun gibi, taraflardan bir tanesine yetkili mahkeme ve 

icra dairelerini seçme yetkisi veren kayıtlar, belirli bir yer mahkeme ve icra dairesini 

belirtmeyen kayıtlar da geçerli sayılmazlar.  

 

                                                 
62 Öztan, s. 480.  
63 “Davacı, davalıya hatır senedi verdiğini bildirerek senetten dolayı borçlu bulunmadığının tespitini 
ve senedin iptalini istemiş, davalı ise (4.2.1987) tarihli oturumda davaya karşı verdiği cevapta bono 
karşılığında davacıya nakit para verdiğini ve hatır senedi olmadığını söylemiştir. Dava konusu 
(10.4.1986) vadeli ve (8.800.000) liralık bonoda senedin veriliş sebebi (malen) olarak belirtilmiştir. 
Bu durumda davalı senet metninin aksini savunarak senedi talil etmiş olduğundan davacıya nakit para 
verdiğini yazılı delille ispat etmek zorundadır.” Yarg 11. HD. 1988-949/5109 (Ertekin / Karataş, s. 
913). 
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Senetteki yetki kaydında alacaklı kendiliğinden değişiklik yaparsa, örnek 

olarak “…uyuşmazlık halinde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir” 

denildiği halde bu ifadeyi “…Ankara ve İstanbul mahkemeleri…olarak değiştirirse, 

değişikliğin ilgililere karşı ileri sürülebilmesi, ancak yukarıda belirtmiş olduğumuz 

prensipler çerçevesinde mümkündür. Eğer değişiklik tek taraflı olarak yapılmışsa 

değişiklikten önce imza koymuş bulunan kimselere karşı hüküm ifade etmeyeceği 

gibi bu senede dayanan takibin İcra Mahkemesi tarafından iptali gerekir64.  

 

 

V. TTK. m. 660 KAPSAMINA GİRMEYEN DEĞİŞİKLİKLER 
 

A. Açık Senedin Taraflar Arasındaki Anlaşmaya Aykırı 

Olarak Doldurulması 
 

TTK. m. 592 ‘de düzenlenmiş bulunan, bazı unsurları daha sonra tamamlanmak 

üzere tedavüle çıkarılan açık poliçenin (bononun) taraflar arasındaki anlaşmaya 

aykırı olarak doldurulması halinin senet metninde değişiklikler kapsamında 

değerlendirilemeyeceği ittifakla kabul edilmektedir65. kambiyo senetlerinin daha 

sonra doldurulmak üzere eksik bir şekilde tedavüle çıkarılmış bulunması ve bu 

eksikliklerin tarafların arasındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulması açık 

poliçeye ilişkin TTK. m. 592 ile özel olarak düzenlenmiştir. Açık poliçenin 

anlaşmaya aykırı doldurulmuş olması halinin senet metninde değişiklikleri 

düzenleyen TTK. m. 660 hükmü kapsamına girmediği ittifakla kabul edilmektedir66. 

Çünkü, senet metninde değişiklikler hükümlerinin uygulanması bakımından geçerli 

                                                 
64 Uyar, Geçerlilik Koşulları, s. 401. Yazar, yetki kaydı keşideci ile birlikte cirantalar bakımından da 
hamile karşı bağlayıcı olup olmayacağı hakkında; cirantaların yetki sözleşmesine taraf 
olmadıklarından, uyuşmazlık halinde keşideciyi takip için yetkilendirilmiş mahkeme ve icra 
dairelerinin cirantalara karşı hüküm ifade etmeyeceğini bildirmektedir. Ancak cirantaların keşideci 
ile birlikte takip ediliyor olması halinde keşideci için yetkili olan mahkeme ve icra dairelerinin 
cirantalar için de yetkili olacağı ifade edilmektedir. Oysa İmregün, geçerli bir yetki şartının, tüm 
ilgililer için bağlayıcı olduğunu ifade etmektedir. Bkz. s. 56.  
65 Bkz. Poroy / Tekinalp, s. 207, Öztan, s. 861, Ülgen (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s. 124.  
66 Öztan, s. 861, Poroy / Tekinalp, s. 214, İmregün, s. 60, Kınacıoğlu, s. 128, Ülgen  (Helvacı / 
Kendigelen / Kaya) s. 124. 
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bir kambiyo senedi metninin bulunması gerekmektedir67. Diğer taraftan, açık 

poliçenin, anlaşmaya aykırı olarak doldurulmuş olması iddiası iyiniyetli hamillere 

karşı ileri sürülemeyecek olup tahrifat halinden tamamen farklı sonuçlar 

içermektedir68.  

 

 

Bir kere TTK. m. 592’de düzenlenen açık poliçenin (bononun) taraflar 

arasındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulması hali, senedi iktisap eden iyiniyetli 

hamile karşı ileri sürülebilmesi bakımından TTK. m.  660’ın getirmiş olduğu 

prensiplerden tamamen farklıdır. Keşideci (düzenleyen) iyiniyetli hamile karşı 

poliçenin (bononun) anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu def’ini ileri 

süremeyecektir. Zira hukuki görünüş ilkesi doğrultusunda senedin anlaşmaya aykırı 

doldurulmasının riski keşidecinin üzerindedir69. Oysa hamilin iyiniyeti, senet 

metnine değişiklikten önce imza koymuş bulunan borçluların değiştirilmiş metne 

göre sorumlu olmasını sağlamaz.  

 

Buna ilaveten Ülgen, poliçenin (bononun) anlaşmaya aykırı doldurulmasının, 

başlangıçta tahrifata elverişli bir metin bulunmaması sebebiyle senet metninde 

değişiklikler kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtir70.  

 

 

 

 

                                                 
67 İmregün, s. 60, Ülgen  (Helvacı / Kendigelen / Kaya) s. 124. 
68 “Bonolar için uygulanması olanaklı olan T.T.K.nun 592’nci maddesi uyarınca tedavüle çıkarılırken 
tamamen doldurulmamış bulunan bir senet aradaki anlaşmalara aykırı bir şekilde doldurulduğu 
takdirde bu anlaşmalara uyulmamış olması hamile karşı ileri sürülemez. Meğerki hamil senedi kötü 
niyetle edinmiş ya da ediniminde kendisine ağır bir kusur yüklemek olanaklı bulunmuş olsun.” Yarg 
11. HD. 1966 – 2151/4831 (A. Tahir Öğütçü /  Mehmet Altın, Ticari Senetler (Poliçe, Bono, Çek,) 
ve Özel Takip Yolları, Ankara, 1980 s. 139).  
69 Gönen Eriş, “Açık Emre Yazılı Senet (Bono) ve Bazı Sorunlar (I)”, YD, C. IV, S. 1. s. 183. 
Yazarın da katıldığı görüşe göre, sözkonusu madde, sözleşme özgürlüğü ilkesine de uygundur. 
Madde “tahriri borç ikrarına istinat ile alacaklı sıfatını iktisap eden başkasına karşı borçlu tarafından 
muvazaa iddiası dermeyan olunamaz” kuralını getiren BK m. 18 f. II’ye paraleldir.  
70 Ülgen (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s. 124.  
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B. Yazılmamış Sayılacak Kayıtların Senet Metnine Eklenmesi 
 

Bir kısım isteğe bağlı kayıtların senet metnine eklenmesi geçerli olmayıp bu 

kayıtlar yazılmamış hükmündedir. Sözgelimi faiz şartı, ancak görüldüğünde ve 

görüldükten belirli bir süre sonra vadeli senetlerde yazılabilir. Bunun dışındaki 

senetlere koyulacak faiz şartı yazılmamış sayılır. Bunun gibi keşidecinin senedin 

ödenmemesinden dolayı sorumlu olmayacağına dair kayıtlar, muacceliyet kaydı, 

manevi tazminata, cezai şarta ilişkin kayıtlar yazılmamış sayılır71.  

 

Bu gibi kayıtların senet metnine eklenmesi hiçbir sonuç doğurmayacağından 

dolayı bu kayıtlarla ilgili olarak senet metninde değişiklikler hükümlerinin 

uygulanması da sözkonusu olmayacaktır.  

  

Bunun dışında, kambiyo senedi düzenlenirken aksi açıklanmamışsa, 

cirantaların senedin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden sorumlu 

olmadıklarını belirtmek veya senedin ciro edilmesini yasaklamak hakkına sahip 

oldukları için bu haklarını kullanmak üzere ciro esnasında yaptıkları bu gibi ilaveler 

madde kapsamına giren değişikliklerden sayılmayacağı da kabul edilmektedir72.  

 

C. Kambiyo Senedinin Zorunlu Unsurlarından Birisinin 

Değişiklik Sonucu Ortadan Kalkması 
 

Kambiyo senedinin zorunlu unsurlarından birisi; karalanmak, kazınmak, 

silinmek, koparılmak veya üzerine herhangi bir şey dökülmek, yırtılmak suretiyle 

okunmaz hale gelmiş olabilir. Böylelikle kambiyo senedinin zorunlu şekil 

şartlarından bir yada birkaçı değişiklik sonucu ortadan kalkarsa ne şekilde hareket 
                                                 
71 Muacceliyet şartı bakımından, bu şartın senedi geçersiz hale getireceği, bu şekilde kambiyo 
senedine alternatif bir vade getirildiği fikri de (İmregün, s. 115) savunulmaktadır. Bunun gibi, 
sözkonusu kayıtların geçerli olduğu fikri de mevcut olmakla birlikte hakim kanaat, sözkonusu 
kayıtların yazılmamış hükmünde olacağıdır. Ayrıntılı bilgi ve farklı görüşler için bkz. Mehmet 
Bahtiyar, “Muacceliyet Şartının Bonoya Etkisi ve Geçerliliği Sorunu”, Prof Dr. Ömer Teoman’a 
55. Yaş Günü Armağanı, Cilt I, İstanbul, 2002, s. 103 vd.  
72 Domaniç, Şerh, s. 391.  
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edilmesi gerekeceği ve hangi hükümlerin uygulanması gerekeceği konusunda farklı 

fikirler ileri sürülmektedir. 

 

Bir fikir, değişiklikten önce senede imza koyan kimselerin sorumluluğunun 

tamamen ortadan kalkacağı yönündedir73. Değişiklikten sonra senede imza 

koyanların sorumluluğu ise senedin değişiklikten sonra hüküm ifade etmesine 

bağlıdır. Sözgelimi poliçe kelimesi silinmiş ise senede önceden imza koyanlar 

poliçe ortadan kalktığı, sonradan imza koyanlar ise esasen poliçe olmayan bir senet 

imzaladıkları için sorumlu olmayacaklardır.  

 

Bir diğer fikir, alacaklının değişiklikten önceki metni ispatı şartına bağlı 

olarak, senedin esaslı şekil şartı ortadan kalkmadan önce imza koymuş bulunanların, 

senedin ilk halinden sorumlu olacakları yönündedir74. Poroy / Tekinalp, hakkaniyete 

uygun bulmakla birlikte şekil şartlarına bağlılık dolayısıyla kambiyo senetleri 

bakımından sözkonusu fikre katılmamaktadır.  

 

Bizim de katıldığımız hakim görüş, zorunlu şekil şartlarının ortadan 

kalkması halinde kambiyo senedi vasfını yitirecek olan senet hakkında senet 

metninde değişiklikleri düzenleyen TTK. m. 660 değil, kıymetli evrakın ziyaı ve 

iptaline ilişkin TTK. m. 669 – 677 hükümlerinin uygulanması yönündedir75. 

 

Senedin zayi olduğunu kabul ettiğimiz takdirde, mahkemeden senedin iptali 

talep edilebilir76. Bununla birlikte, masrafları peşin olarak ödenmek kaydıyla senedi 

                                                 
73 Bkz. Poroy / Tekinalp, s. 215.  
74 Bkz. Poroy / Tekinalp, s. 215. 
75 Öztan, s. 864, Kınacıoğlu, s. 128, Ülgen (Helvacı / Kendigelen / Kaya), s. 124, Öztürk (Dirikkan), 
s 11.  
76. Özkan Gültekin, Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali, Ankara, 2002, s. 41, Ülgen / Helvacı / 
(Kendigelen / Kaya), 37. Senedin hamilin elinde bulunup hasara uğramış olması halinin iptal 
hükümlerinin uygulanmasına yol açıp açmayacağı tereddüt konusu olmuştur. Çünkü kanunda ziyaın 
tanımı yapılmamaktadır. Ancak TMK m. 925 uyarınca ipotekli borç ve irat senedi veya faiz kuponu 
borcu ıskat niyeti olmadan yakılır, yırtılır, imha edilirse, senedin iptali için mahkemeye 
başvurulabileceği gibi durum diğer kıymetli evrak türlerine de teşmil edilebilir Böylelikle senedin 
ziyaı dolayısıyla iptali talep edilecektir. (Karayalçın, s. 352, Öztürk Dirikkan, s. 12, Gültekin, s. 41). 
 



 75

düzenleyen kimseden yeni bir senet verilmesini talep edilme imkanı fikri de 

savunulmaktadır. Zira yıpramış senetlere ilişkin TTK. m. 414 hükmünün kıyasen 

uygulanması düşünülebilir. Buna hükme göre, hisse senetleri ve  ilmühaberler 

bakımından, tedavülü mümkün olmayacak derecede yıpranmış veya bozulmuş 

bulunan senedin içeriği ve ayırdedici işaretlerinin tereddütsüz anlaşılması  mümkün 

olduğu takdirde, sahibi masraflarını peşin ödemek şartıyla şirketten yeni bir senet 

istemek hakkına sahiptir (TTK. m. 414).  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKE İLİŞKİN ÖZEL 

DÜZENLEME 
 

 I. GENEL OLARAK 
 

Çekin ekonomik hayattaki yeri ve önemi gözönüne alındığında, kullanımı 

çok daha fazla olan çek üzerinde sahtekarlık ve tahrifat fiillerinin gerçekleşme 

oranının daha fazla olduğunu görürüz. Zira kambiyo senetleri içerisinde “paraya 

eşdeğerde bir ödeme aracı” niteliğinde olan çekte vade olmaması, poliçe ve bonoya 

göre ÇekK. hükümleri sayesinde hamile daha fazla güven vermesi nedeniyle 

kullanımı en çok tercih edilen senet çek olmuştur1. Çekin diğer kambiyo 

senetlerinden farklı olarak hamiline keşide edilebilir olması da çek üzerinde yapılan 

sahtekarlık ve tahrifat fiillerini arttırmaktadır. Diğer taraftan çekte muhatabın her 

zaman bir banka olması, bankaların ekonomideki yeri, konunun önemini 

arttırmaktadır. Senet metninde değişiklikler hükmünün yanı sıra çekle ilgili olarak 

TTK.’da bu konuda özel düzenleme yapılmış olması da konunun önemini kanıtlar 

niteliktedir.   

 

Senet metninde değişiklikleri düzenleyen TTK. m. 660’ın getirmiş olduğu 

kural TTK. m. 730’un yollaması ile çekler hakkında da uygulanacaktır. Bu 

bakımdan tahrif edilmiş bir çeke tahrifattan önce imza koymuş bulunan keşideci 

değişiklikten dolayı sorumlu tutulamaz ise de sözkonusu çeke tahrifattan bilerek 

veya bilmeden imza koyarak çeki devreden ciranta ve bunların avalistlerinin 

sorumluluğu değiştirilmiş metne göre olacaktır. Ancak bu sorumluluk rücu hakları 

bakımından olup değiştirilmiş metne göre ödeme yapılması halinde doğacak zararı  

                                                 
1 Şafak Narbay, “3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması 
Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapan 4814 Sayılı Kanunun “Çekte Şekil Şartları” ve “Muhatabın 
Ödeme Yükümlülüğü” Konuları Açısından İncelenmesi”, AÜEHFD, C. VII, S. 1-2, s. 467.  
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kimin üstleneceğinin tespitinde TTK. m. 724’ün uygulanmasına engel değildir2. Zira 

TTK. m. 724, sahte veya tahrif edilmiş bir çekin ödenmesinden doğan zararın 

keşideci veya muhatap bankadan hangisi tarafından üstlenileceğine ilişkin özel bir 

düzenlemedir.  

 

Diğer taraftan muhatap banka ve bankada hesabı bulunan ve çek anlaşması 

doğrultusunda kendisine çek karnesi verilmiş olan keşideci arasında çek 

anlaşmasında belirlenen hükümler de bu zarara kimin katlanacağı hususunda 

uygulanacaktır. Ancak bu hükümlerin geçerli olup olmadıkları konusunda BK. 

hükümlerine başvurmak gerekecektir.  

 

Biz de daha önceden değinmiş olduğumuz sahte bir kambiyo senedi 

düzenlenmesi ve senet metninin değiştirilmesi kavramları ve bunların sonuçlarıyla 

bağlantılı olarak bu özel hükmü irdeleyeceğiz.  

 

II. SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN TANIMLANMASI 
 

A. Sahte Çek 
 

1. Sahte Çekin Tarifinde Zarar Kıstası 
 

 Madde kapsamında sahte çekin özel olarak tanımlanması ve buna göre 

sorumluluğun kapsamının belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü madde kapsamında 

sahte çek, ancak muhatap bankanın keşidecinin hesabından ödemiş olduğu ve bu 

anlamda keşideciyi zarara uğratan çektir. Çekteki sahtekarlık fiillerinin zarar 

meydana getirme kıstası bakımından incelenmesi gerekir. Maddede düzenlenmiş 

olan sorumluluk bir kusursuz sorumluluk hali olup keşidecinin zarara uğramış 

olması maddenin kapsamına giren sahtekarlık ve aynı zamanda tahrifat hallerinin 

belirlenmesi yönünden temel kriterdir. Kanunda sahtekarlık fiilleri tanımlanmamış 

                                                 
2 Domaniç, Şerh, s. 842.  
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olup maddenin lafzı bizi bu sonuca götürmektedir. Bu bakımdan sorumluluğun 

doğması için muhatap bankanın sahte çeke dayanarak keşidecinin hesabından 

ödeme yapmış olması ve böylelikle bir zarar doğması gerekir3.  

 

Zarar genellikle çek tutarını hak sahibi olmayan kimsenin alması, hak 

sahibinin çek tutarını alamaması veya keşidecinin ödemek istediğinden fazla bir 

miktarı ödemesi şeklinde gerçekleşir4. Bu halde muhatap bankanın ödememesi 

gereken sahte veya tahrif edilmiş bir çeki ödeyerek ödediği çek meblağını 

keşidecinin hesabına borç kaydetmesi ile zarar meydana gelir. Sahte veya tahrif 

edilmiş bir çek bankaya ibraz edildiğinde, çek hesabında para bulunmadığı halde 

bankanın ister kredi vermek şeklinde, ister keşidecinin bankadaki bir başka 

hesabından ödeme yapılması halinde sözü edilen zarar meydana gelir. Ancak sahte 

veya tahrif edilmiş bir çekin ödenmeyip “karşılıksız” yazılması hali keşidecinin 

zararına olmakla birlikte, bu halde bir ödeme yapılmadığından dolayı, TTK. m. 724 

uygulanmayacaktır5. Bu halde keşideci BK. m. 96 hükmü uyarınca tazminat talep 

edebilecek ancak burada muhatap bankanın kusursuz sorumluluğuna gidilmeyeceği 

için bankanın kusurlu olduğunu ispat yükümlülüğü altında kalabilecektir.  

 

Zararın hesaplanması bakımından çekin sahte olması halinde sorumluluğun 

kapsamı çek bedelinin tamamı iken, çekteki meblağın tahrif edilmiş olması halinde 

doğacak zarar aradaki hileli artış kadar olup sorumluluğun da bu miktara göre hesap 

edilmesi gerekir.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Seza Reisoğlu, Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek, Ankara, 2003, s. 362, Eriş, 
s. 280, Esenkar, s. 34, Ali Paslı,  “Sahte ve Tahrif Edilmiş Çek”, İBD, C. 74, S. 7–8–9, s. 640. 
4 Abdi Cengiz, Kambiyo Senetlerinde Sahtecilik ve Tahrifat, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Konya, 2002, s. 41.  
5 Öztan, s. 1108, dpn. 126 ve adı geçen yazarlar.  
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2. Çekte Keşidecinin İmzasının ve Diğer İmzaların Sahteliği  
 

Sahte bir kambiyo senedinin meydana getirilmesi, senet borçlusunun 

imzasının taklit edilmesi (imzada sahtekarlık) suretiyle gerçekleştirilir6. Gerçekte 

var olmayan geçerli bir kambiyo senedinin varlığı yolunda görünüm yaratılmak 

suretiyle sahte bir senet meydana getirilir. Ancak TTK. m. 724 hükmü uyarınca 

ödenmesi halinde muhatap bankaya sorumluluğun yüklenmiş bulunduğu “sahte çek” 

kavramı kanunda tanımlanmamış bulunup bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır.  

 

3. Keşidecinin İmzasının Sahte Olması 
 

Keşidecinin imzasındaki sahtelikler yönünden böyle bir çekin TTK. m. 724 

anlamında sahte çek olduğundan şüphe yoktur. Keşidecinin imzasının bulunmadığı 

bir çek düzenlenmekte ve kendisinin isteği dışında bankada işleyen çek hesabından 

ödeme yapıldığından hareketle mutlak şekilde bir zarar sözkonusudur.  

 

Geçerli bir temsil ilişkisi bulunmadığı halde hesap sahibinin temsilcisi sıfatı 

ile çeki imzalaması halinde ise bu çekin TTK. m. 724 anlamında sahte çek 

sayılamayacağı ve ödeme yapan muhatabın sorumu tutulamayacağı hakim görüş 

olarak kabul edilmektedir7. Buna göre yetkisiz temsilci TTK. m. 730’un yollaması 

ile çekler bakımından da uygulanacak TTK. m. 590 hükmü uyarınca bizzat sorumlu 

olacağından dolayı bankanın sorumluluğuna gidilemeyecektir. Sözkonusu hükme 

göre temsile yetkili olmadığı halde bir kimsenin temsilcisi sıfatıyla çeki imzalayan 

kimse, o çekten dolayı bizzat sorumlu olur8. Ancak bu halde keşidecinin imzasının 

                                                 
6 İnanis. 33.  
7 Kalpsüz (Erem / Çelebican), s. 138, Törüner, “Ticaret Yasamız Açısından Çekte Sahtekârlık ve, 
Tahrifat”, ABD, 1980/2, s. 210, Kendigelen, Çek Hukuku, s. 229, Reisoğlu, s. 371, Öztan, s. 1112,  
Tekil M., s. 84, Pulaşlı, s. 227.  
8 Bu hüküm, BK m. 38 ve 39 f. I’de düzenlenmiş bulunan, bir kimsenin başkası adına hukuki işlem 
yapması halinde bu kimsenin temsil yetkisi yoksa ve temsilci tarafından icazet verilmezse, hukuki 
işlemin hükümsüz olacağı kuralının istisnasıdır. BK hükümlerine göre üçüncü kişilerin zarara 
uğraması halinde yetkisi olmadan işlem yapan kimse, işlemin hükümsüzlüğünden doğan menfi zararı 
tazmin edecektir. Oysa TTK. m. 590 hükmüne göre yetkisiz temsilci kambiyo senedinden bizzat 
sorumlu olmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. M. Fatih Arıcı, “Kambiyo Senedinde Temsilcinin 
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dahi bulunmadığı bir senet düzenlenmesi yoluyla sahte bir çekin meydana 

getirilmesinin gayet kolay olduğunu;  diğer taraftan yetkisi olmadığı halde temsilci 

sıfatıyla imza atan şahsı bularak kendisinden zararın tazmin edilmesinde 

uygulamada zorluklar yaşandığını hatırlatıyoruz. Oysa TTK. m. 724 hükmünün 

düzenleniş amaçlarından bir tanesi,  bankanın doğacak zarardan sorumlu tutularak 

keşidecinin hesabından ödeme yaparken daha dikkatli olmasını sağlamaktır. 

Kanaatimizce burada bankanın basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü 

işletilerek sorumluluğa dahil edilmesi yerinde olacaktır9. Diğer bir ihtimal de 

bankanın özen borcuna aykırılıktan hareketle çek anlaşmasına dayanan kusur 

sorumluluğuna gidilebilmesi olmalıdır.  Uygulamada zarara uğrayan keşidecinin bu 

şekilde hem bankayı hem de yetkisiz temsilciyi dava ettiğini görmekteyiz10.  

 

Benzer şekilde İnan, yetkisiz temsilciye bankaca ödeme yapılması halinde 

TTK. m. 590 hükmü uyarınca yetkisiz temsilcinin bizzat sorumlu tutulmasının TTK. 

m. 724’ün uygulanmasını engelleyecek bir özellik arzetmediğini, zira gerçek failin 

hukuki sorumluluğunun bütün sahtelik ve tahrifat fiillerinin ortak bir sonucu 

olduğunu belirtmektedir. Yazar TTK. m. 724’ün yetkisiz temsilcinin bulunamadığı 

hallerde işletilebilecek bir hüküm olduğunu ve bu halde keşidecinin zararından 

bankanın sorumlu olacağını belirtir11.  

 

Öztan’ a göre bu halde çeki ödeyen muhatap banka hiçbir şekilde hesap 

sahibine (keşideciye) başvuramayacak, yetkisiz temsilci TTK. m. 590 hükmü 

uyarınca bankaya karşı sorumlu olacaktır. Ancak yetkisiz temsilciye ödemenin 

keşidecinin hesabından yapılmış olduğunu ve bu halde zararın keşidecinin 

hesabında meydana geldiğini, bu bakımdan TTK. m. 724 hükmü işletilmeden 

bankaya yetkisiz temsilciye başvurma külfetinin yüklenmesinin mümkün olmadığını 

hatırlatıyoruz.  

                                                                                                                                         
Yetkisini Aşarak Kambiyo Taahhüdünde Bulunmasından Doğan Sorumluluk”, Prof. Dr. Erdoğan 
Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, 1999, s. 11-27. 
9 Aynı yönde Paslı, s. 649. 
10 Törüner, s. 211.  
11 Pulaşlı, s. 227, Paslı, s. 649.  
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Yetkili temsilcinin yetkisini aşarak düzenlemiş olduğu çekin ödenmesinden 

dolayı zarara kimin katlanması gerektiği de akla gelebilecek bir diğer sorudur. 

Örnek olarak aralarında geçerli bir temsil ilişkisi bulunmasına rağmen temsilcinin 

kambiyo senedi düzenlemek yetkisinin bulunmadığı halde temsilcinin çek keşide 

ettiği; veya belirli bir meblağa kadar çek keşide etme yetkisi bulunan temsilcinin bu 

meblağın üzerinde çek keşide etmesi halinde olduğu gibi. Bu halde temsilcinin 

yetkisinin üzerinde keşide etmiş bulunduğu meblağın muhatap bankaca ödenmesi 

üzerine sözkonusu meblağ kadar zarar meydana gelmektedir.  

 

Sahtelikte olduğunun aksine burada çek üzerinde aldatma amacı sözkonusu 

olmadığından, yetki aşımından kaynaklanan zararların TTK. m. 724 kapsamında 

değerlendirilmemesi gerektiği savunulur12. Burada temsilcisinin keşideciye karşı, 

görevini ihlal etmesinden dolayı sorumluluğu doğmaktadır13. Ancak Yargıtay’ın, 

yetkisini aşan temsilcinin keşide etmiş bulunduğu meblağı ödeyen bankanın 

sorumlu olacağı yönünde de kararları bulunmaktadır14.  

 

Diğer taraftan, geçerli bir temsil ilişkisi bulunmadığı halde hesap sahibinin 

temsilcisi sıfatı ile çeki imzalaması halinde uygulanması gerektiği ileri sürülen TTK. 

m. 590 hükmünün son cümlesi aynı esasın yetkisini aşan temsilci bakımından da 

uygulanacağını belirtir. Buna dayanarak yetkisini aşan temsilcinin sorumluluğuna 

gidilmesi ve bankanın sorumlu olamayacağı yetkisiz temsilde olduğu gibi kabul 

edilebilir. Biz yetkisiz temsilcinin çek keşide etmiş olması halinde sözkonusu çekin 

sahte çek kavramı içerisinde değerlendirilip, bu çekin karşılığını ödeyen bankanın 

sorumluluğuna gidilebilmesi gerektiğini savunmakla birlikte; yetkisini aşan temsilci 

bakımından sözkonusu çekin sahte çek olarak değerlendirilemeyeceği ve bankanın 

sorumluluğuna gidilemeyeceği kanaatindeyiz. Zira yetkisiz temsilci bakımından 

                                                 
12 Kendigelen, Çek Hukuku, s. 230, Ertekin / Karataş, s. 251,   
13 Tekil M.,  s. 86.  
14 “Çek düzenlemeye yetkili vekile, bir limit içerisinde çek keşide etmesi bakımından vekâlet 
verilebilir. Bu vekaleti bilen muhatap bankanın, özenli bir uygulama içine girerek, bu limitin aşılan 
kısmını ödememesi gerekir. Tersine bir durumda, muhatap banka çek hesabı sahibine karşı birinci 
derecede sorumlu olur.” Yarg. 11. HD. 1999 – 1317 / 3252.  (Eriş, s. 285). 
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TTK. m. 590 hükmü gereğince kendisinin sorumluluğuna gidilmesi gerektiği açık 

olmakla birlikte; biz uygulamada yetkisiz temsilcinin bulunmasının zor olduğundan 

hareketle, bankanın zarara katlanması gerektiğini ifade etmiştik. Ancak burada 

yetkisini aşan temsilcinin TTK. m. 590 hükmü uyarınca sorumlu olması gerekir.  

 

Yetkisini aşan temsilcinin sorumlu olacağı miktarın ise özel olarak 

değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bu halde temsil edilen kimsenin de sorumlu olup 

olmayacağı konusu öğretide tartışmalıdır. Problem miktar bakımından yetki aşımı 

halinde ortaya çıkmaktadır. Kanaatimizce temsil olunanın verdiği temsil yetkisi 

kadar, temsilcinin ise sadece yetkisini aştığı miktarla sorumlu olması gerekir15 

 

Yetkisini aşan temsilcinin BK. m. 100 anlamında keşidecinin yardımcısı 

olması halinde bu zarara aynı madde uyarınca keşidecinin katlanması gerekecektir.  

 

4. Diğer İmzaların Sahte Olması 
 

Sahte çeki tanımlayan yazarlardan bir kısmı sahte çek kavramına  

keşideciden başka diğer şahısların imzaların sahte olduğu halleri de dahil ederler16. 

Bu bakımdan cirantaların imzalarındaki sahtelikler de madde kapsamına girecek ve 

böyle bir çekin ödenmesinden dolayı muhatap bankanın sorumluluğu doğacaktır. 

Ancak bu halde TTK. m. 724 hükmünün, muhatabın ancak düzgün ciro zincirini 

incelemekle yükümlü olup ciranta imzalarının geçerliliğini incelemekle yükümlü 

olmadığını belirten TTK. m. 713 ile çelişip çelişmediği tartışmalıdır. Zira bu hüküm 

dolayısıyla muhatap hile ve ağır kusuru bulunmadıkça cirantaların imzasının sahte 

veya geçersiz olmasından sorumlu değildir. Burada ancak düzgün ciro silsilesini 

inceleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen bankanın sorumluluğuna gidilebilir17. 

                                                 
15 Aynı yönde Arıcı, s. 18 ve orada belirtilen yazarlar. Öğretide taraftar bulan diğer görüşlerden bir 
tanesi, yetki aşımı halinde temsilcinin borcun tamamından sorumlu olacağı; bir diğeri ise yetkisiz 
temsilci ile temsil edilenin müteselsil sorumluluğu yönündedir (Arıcı s. 15 vd.).   
16 Kalpsüz (Erem / Çelebican), 138, Törüner, s. 207, Tekil M., s. 82, İnan, s. 116, Paslı, s. 646. 
17 Ahmet Battal, Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, 
Ankara, 2001, s. 237. Yazar ciro silsilesinin düzgün olup olmadığını incelemeyen bankanın TTK. m. 
724 hükmü uyarınca sorumlu olacağını belirtmiştir.  
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Oysa TTK. m. 724 hükmüne göre bankanın sahte bir çekin ödenmesinden doğan 

sorumluluğu bir kusursuz sorumluluk halidir. Cirantaların imzalarındaki sahtelikler 

TTK. m. 724 anlamında sahte çek kavramına dahil edildiği takdirde böyle bir 

ödemeden doğacak zarar, kusuru aranmaksızın, bu imzaların geçerliliğini 

araştırmakla yükümlü olmadığı kanun hükmüyle belirtilen muhatap bankaya 

yüklenecektir. Keşidecinin imzası dışında sahtelik hallerine verilen başlıca örnek 

keşideci tarafından düzenlenen çekin lehdarın eline geçmeden çalınması ve 

tahsilidir. Bu halde lehdar elde edemediği alacağını tahsil etmek üzere keşideci ile 

aralarındaki temel ilişkiye başvurabilmekte ve böylelikle keşidecinin zararı ortaya 

çıkmaktadır18.  

 

Sözkonusu TTK. m. 713 hükmü karşısında öğretide var olan diğer bir görüş 

taraftarları, çek üzerindeki diğer imzalardaki sahtelikleri TTK. m. 724 kapsamında 

değerlendirmezler. Buna göre çekin üzerinde esasen keşideciye (veya onun yetkili 

temsilcisine) izafe edilen imzaların kendilerine ait bulunmaması halinde sahte çek 

sözkonusudur19. Keşideci dışındaki kimseleri imzalarındaki sahtelik hallerinde 

muhatap bankanın üstleneceği bir zararın sözkonusu olup olmadığı da tartışmalıdır. 

Bir kere, cirantaların imzalarındaki sahtelikler muhatabın zararına yol 

açmamaktadır20. Cirantaları imzalarındaki sahtelikler çek bedelinin hak sahibi 

olmayan kişiye ödenmesine yol açar. Ancak lehdar dışındaki hamiller ile keşideci 

arasındaki ilişki kambiyo ilişkisi olup cirantaların imzalarındaki sahtelikler 

neticesinde alacağına kavuşamamış olan gerçek hamil, ödenmiş çekten dolayı 

keşideciye karşı bir talepte bulunamaz21. Keşidecinin zarara uğraması ihtimal 

dışında olup bu halde TTK. m. 724 anlamında sorumluluktan sözedilemez22. 

 

                                                 
18 Ancak, lehdar çeki kendisi çaldırmış olsa idi, temel ilişkiye dayanarak keşideciye 
başvuramayacaktı. Çünkü temel alacak talebi ancak çekin iadesi ve mahkemenin iptal kararı 
vermesine bağlı olup, o halde keşideci bu durumdan zarar görmeyecek ve TTK. m. 724 
uygulanmayacaktır. Bkz. İnan, s. 122, Törüner, s. 209, Paslı, s. 646-647.  
19 Ertekin / Karataş, s. 251, Kendigelen, Çek Hukuku, s. 229.  
20 Törüner s. 209.  
21 Tekil, s. 82, dpn. 64.  
22 Törüner s. 209.  
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Böylelikle TTK. m. 724 anlamında sahte çek, keşidecinin veya temsilcisinin 

imzasının sahte olduğu çeki tarif etmektedir23.  

 

5. Sahte Bir Çek Karnesi Yaprağı Düzenlenmesi 
 

Sahte çek kavramı içerisinde mütalaa edilen bir diğer hal, imzalardaki 

sahtelikten başka, bankalarca bastırılan çek karnesi yaprağının taklit edilmiş 

olmasıdır. Banka tarafından değil de tamamen bir başka kimse tarafından bastırılan 

bu sahte çek, keşidecinin çek karnesinin bir yaprağı imişcesine bankaya ibraz 

edilmekte ve bankaca ödenmektedir.  

 

TTK.’da çek karnelerinin kimin tarafından bastırılacağına ilişkin bir hüküm 

bulunmazken ilk olarak 3167 sayılı ÇekK. ile çek karnelerinin sadece bankalar 

tarafından bastırılacağı düzenlenmiştir24. Buradan hareketle uygulamada matbu 

formların kullanılması günümüzde istisnası çok az rastlanır bir hale gelmiştir. Ancak 

TTK.’da aksine düzenleme bulunmaması dolayısıyla, çekin bankalarca 

bastırılmasına yönelik ÇekK.’da yer alan hükmün bir düzen hükmü olduğu ve 

böylelikle matbu bir formda bankaca bastırılmamış olsa dahi çekin zorunlu 

unsurlarını taşıyan bir senedin de çek sayılması gerektiği öğretide savunulan bir 

görüştür25. Ancak TTK.’da sayılmış bulunan diğer zorunlu unsurlarında eksiklik 

olması halinde bu senedin hukuki niteliği çek değil havaledir.  

 

                                                 
23 Ali Bozer / Celal Göle, Bankacılar İçin Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi, Ankara, 2001,  s. 184.  
24 4814 sayılı ÇekK.na göre, çek defterinin baskı şekline ilişkin esaslar TC. Merkez Bankası’nca 
belirlenir. Daha önceki 3167 sayılı ÇekK. m. 3’e ilaveten çek yapraklarında bulunması zorunlu 
kayıtlara, hesap sahibinin vergi kimlik numarası da eklenmiştir. Bankaların, çek karnelerinin her bir 
yaprağına, çekle işleyen hesabın bulunduğu şubelerin adını, hesap numarasını ve hesap sahibinin 
vergi kimlik numarasını yazmaları gerekmektedir. Ancak 4814 sayılı ÇekK.’nun getirmiş olduğu 
hükme göre “hesap sahibinin vergi kimlik numarası hariç olmak üzere bunların yazılmamış olması 
veya bankalarca baskı şekline ilişkin esaslara aykırı davranılması çekin geçerliliğinin etkilemez”. 
Böylelikle doktrinde süregelen; ÇekK.nda yer alan çekin şekli unsurlarına ilişkin getirilmiş 
hükümlerin çekte şekil şartları getirmiş olup olmadığına ilişkin tartışmalar da son bulmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Narbay, s. 479 vd. 
25 Bkz. bu yönde Kendigelen, Çek Hukuku, s. 70, Öztan s. 1039, Doğanay, s. 2100, Ertekin / Karataş, 
s. 590, Poroy / Tekinalp, s. 254, Domaniç, Şerh, s. 564.  
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TTK. m. 694’te “ Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap olarak ancak bir 

bankanın gösterilebileceği” hükmünü getirilirken, bankanın tanımını yapılmamakla 

birlikte TTK. m. 727’de bankayı tarif etmek üzere haklı olarak BankK.’na gönderme 

yapılmıştır. Buna göre banka denince, BankK.’na tabi olan müesseselerdir. Bu 

müessesler 4389 sayılı BankK. m. 2’ye göre banka adı altında Türkiye’de kurulan 

kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bankaların Türkiye’deki şubeleridir. Aynı şekilde 

BankK.. m. 20’ye göre özel finans kurumları da banka sayılacaktır. Böylelikle adı 

geçen kuruluşlar çek karnelerini Çek K.’na uygun şekilde basmakla yükümlüdürler.  

 

Ancak kanaatimizce bankalarca bastırılmış olan matbu çek karnesi 

yaprağının tamamen sahte olması halinde dahi durum imzada sahtekarlıktan farklılık 

arzetmemektedir. Zira çekin bankaya ibrazı halinde ödenmesini sağlayan en önemli 

unsur keşidecinin imzası olduğundan, aslen burada da sahte imzadan bahsetmek ve 

konuyu imza sahteliği içerisinde değerlendirmek gerekir.  

 

Diğer taraftan, bu çeşit bir sahtekarlık fiiline uygulamada az rastlanmakta ve 

ortaya çıkarılması da daha kolaydır. Bankalar, çek anlaşmasında kendilerince 

bastırılmış matbu formların kullanılmasını şart koştuklarından, bunların incelenmesi 

kolay olmakta, çekin sahte olup olmadığına ilişkin araştırma, daha çok matbu değil 

çekin daha sonra doldurulan kısımları üzerinde yoğunlaşmaktadır.   

 

B. Tahrif Edilmiş Çek 
 

Senet metninde değişikliklerle ilgili olarak TTK. m. 660 çerçevesinde 

incelemiş olduğumuz tahrifat kavramının tanımı ve kapsamı çek için de geçerlidir. 

Buna göre çek üzerindeki beyanların, çekin ihtiyari ve zorunlu unsurlarının yani 

geniş anlamda senet metnin ilgililerin bilgisi ve rızası dışında tek yanlı ve hileye 

dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde çekte tahrifat sözkonusudur. Çek üzerinde 
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yapılmış olan bir değişiklik ilgilisi tarafından HUMK. m. 298’e uygun olarak 

onaylanmış ise bu halde değişiklik hukuken geçerlidir26.  

 

Ancak belirttiğimiz üzere TTK. m. 724 kapsamında sahte ve tahrif edilmiş 

çek, özel olarak muhatap bankaca ödenmesi bir zarara yol açmış bulunan çeki ifade 

eder27. Bununla birlikte çek, bir ödeme aracı olmasından ötürü diğer kambiyo 

senetlerinden farklılıklar arzeder. Sözgelimi çekte vade olmadığını ve bu bakımdan 

vadeye ilişkin tahrifatın çekte gerçekleşmeyeceğini hatırlatıyoruz.  

 

Bu bakımdan aşağıda sadece, TTK. m. 724 kapsamında ödenmesi halinde 

muhatap bankanın sorumluluğunu doğuran tahrif edilmiş çekin diğer tahrif edilmiş 

senetlerden farklı özellikleri üzerinde durulacaktır.  

 

1. Çekin Meblağında Tahrifat 
 

Keşidecinin zararına yol açabilecek en önemli tahrifat hali çekin meblağının 

tahrif edilmesidir. Tahrifat ya meblağı temsil eden rakam ve yazı hanesinin 

değiştirilmesi veya çekin düzenlenmiş olduğu para biriminin değiştirilmesi şeklinde 

gerçekleştirilir.  Böylelikle keşidecinin çek hesabından daha yüksek bir miktar para 

çekilmektedir. Bu halde zarar meydana gelmiş bulunup ödemeyi yapan muhatap 

banka sözkonusu hüküm gereği sorumlu olacaktır. Çek bedeli üzerinde tahrifat 

yapılmış olup olmadığının değerlendirilmesi ve buna uygun olarak ödemenin 

gerçekleştirilmesi hususunda, görevli banka memurunun bir grafoloji uzmanı kadar 

usta olması beklenemez28. Ancak buna dayanarak bankanın sorumluluktan 

                                                 
26 “Çıkıntı ve eklentilerin borçlu tarafından paraf edilmemiş olması halinde geçerli kabul edilemez. 
Çekteki eklentiye ilişkin parafın keşideciye ait olmadığı ileri sürülmüşse, bunun bilirkişi aracılığı ile 
incelenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.” Yarg. 12. HD. 1997/2484-2923 (ERİŞ, s. 
635).  
27 Aynı yönde Tekil M., s. 86.  
28 Öztan, s. 1107. Bkz. Yarg. 11. HD. 1991/1989–9256, “Lehdar Halit’in, hem rakam hanesinde ve 
hem de keşide tarihinde kimyevi madde kullanılmak suretiyle tahrifat yaparak, daha sonra da aynı 
çekin miktarını arttırarak ve ayrıca keşide tarihini de değiştirmek suretiyle yeniden doldurmuş olması 
ve bu tahrifatın davalı muhatap banka personelince anlaşılmasının imkansız bulunması ve ancak 
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kaçınması mümkün olmamakla birlikte, keşidecinin de kusurlu bulunması veya çek 

anlaşmasında taraflar arasında bankanın sorumsuzluğuna ilişkin bir hüküm 

yeralması hallerinde durum önem kazanır. Alışılagelmişin dışında çek hesabından 

çekilmek istenen yüksek meblağların da yetkili banka memuru tarafından dikkate 

alınması gerekir. 

  

Zararın hesaplanması bakımından çek meblağının tamamının değil, tahrifat 

sonucu meydana gelen artışın göz önünde bulundurulması gerekir29. Buna göre 

banka, tahrif edilmiş meblağdan asıl meblağın çıkarılması sonucu bulunacak tutarla 

birlikte faizleri ödemekle sorumlu olacaktır.  

 

2. Çekteki İsimlerde Tahrifat 
 

Çekin lehdar hanesindeki ismin karalanarak veya silinerek bir başka 

kimsenin isminin yazılması da sıkça karşılaşılan bir tahrifat halidir. Lehdara yönelik 

sahtekarlık fiillerinde olduğu gibi bu tahrifatın çek lehdarın eline geçmezden önce 

veya sonra yapılmış olduğunun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir30. Çek lehdarın 

eline geçmeden failin eline geçerek tahrifat gerçekleştirilmişse, zarar kıstasına 

uygun olarak muhatap bankanın sorumluluğuna gidilebilecektir. Şöyle ki, 

aralarındaki temel ilişki dolayısıyla keşideci çekin gerçek lehdarına ikinci bir kez 

ödeme yaparak zarara uğrayacaktır. Oysa çek lehdarın eline geçtikten sonra tahrif 

edilmiş olduğu halde,  ikinci bir ödeme çekin iadesi ve iptal kararına bağlı olup, 

lehdarın temel ilişkiye dayanarak ödeme talep etme imkanı bulunmamaktadır. Bu 

halde keşidecinin zararı sözkonusu olmayıp, muhatap bankanın sorumluluğuna 

gidilemez31.  

 

                                                                                                                                         
laboratuar tetkiki sonucu anlaşılması hali, TTK. m. 724 hükmü ile BK’nun 51 nci maddelerine göre 
davalı bankayı sorumluluktan kurtarmaz.” YKD. 1991, C. 17, S. 8, s. 1213. (Doğanay, s. 2170).  
29 Törüner, s. 211.  
30 Bkz. İnan, s. 123, Törüner, s. 212.  
31 İnan, s. 123.  
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Zarar kıstasından hareket ettiğimize göre, muhatap bankanın ödemiş olduğu 

çek üzerinde ciranta, aval verenlerin isimlerinin tahrif edilmiş olması halinde de 

TTK. m. 724 uygulanmayacaktır32.  

 

Keşidecinin isminde tahrifat yapılmış olması da ihtimallerden bir tanesidir. 

Keşidecinin isminin tahrif edilerek aynı bankada çek hesabı bulunan bir kimsenin 

isminin yazılması suretiyle hesabından ödeme yapılan kişinin zararı sözkonusu 

olacaktır. Burada farklı bir özellik olarak kusuru oranında başvurulabilecek olan 

kimse, hesabından ödeme yapılan değil çekte ismi bulunup bu çek tahrif edilmiş 

bulunan keşideci olacaktır33. Bu çeşit tahrifatta bankada görevli bulunan kimselerin 

faille ilişkide olmaları ihtimali üzerinde bulunulması gerekir.  

 

Çekte lehdarın isminin yanına “veya hamiline” ifadesi eklenerek veyahut 

hamilin ismi silinerek son cironun beyaz ciro haline getirilmesiyle veya hamilin ismi  

yerine başka bir isim yazılarak da tahrifat yapılması, akla gelebilecek diğer 

ihtimallerdir34. Bankanın, failin “veya hamiline” ifadesi ekleyerek hamiline yazılı 

hale getirilmeye çalışılmış olduğu çeki ödemesi halinde TTK. m. 724’e göre 

sorumlu olacaktır.  Zira, çekin sözkonusu ifadenin eklenerek hamiline yazılı hale 

getirilebilmesi için TTK. m. 562 uyarınca diğer ilgililerin muvafakati zorunludur. 

Muvafakatin HUMK m. 298’e uygun olarak yapılmış olması gerekir. Bu hükümler 

karşısında sözkonusu ifadenin tek taraflı olarak senet metnine eklenmesi halinde 

tahrif edilmiş çek mevzubahis olacaktır.  

 

3. Çekteki Tarihlerde Tahrifat 
 

Keşide tarihi, ödeme ve keşide yerlerinde tahrifat, ancak keşidecinin çekten 

cayma beyanında bulunması halinde önem kazanacaktır35. Çünkü böyle bir tahrifat, 

                                                 
32 Törüner, s. 211.  
33 Törüner, s. 212.  
34 Elif Aydan Bayrak, Sahte veya Tahrif Edilmiş Kıymetli Evraktan Doğan Sorumluluk, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1996, s. 99, Tekil M., s. 87, İnan, s. 123.  
35 Kendigelen, Çek Hukuku, s. 230.  
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genellikle çekin ibraz süresinin hileli bir şekilde uzatılması amacına yöneliktir. İbraz 

süresi geçmiş olmasına rağmen keşideci tarafından çekten cayma beyanında 

bulunulmadığı halde çek bedelinin TTK. m. 711 f. 2’ye göre muhatap banka 

tarafından ödenmesi zaten mümkün olduğundan dolayı, TTK m. 724 kapsamında 

tahrif edilmiş çek sözkonusu olmayacağı görüşü hakimdir36. Zira buradaki tahrifat 

keşidecinin zararının kaynağı olmamaktadır.  

 

Teoman, bu konuda aksi görüş ileri sürerek bankanın çekin tahrif edilmiş 

olup olmadığını araştırma yükümlülüğünün çekten cayılmamış olması halinde dahi 

devam edeceğini belirtmektedir37. Yazar,  bankanın ibraz süresi geçtikten sonra, 

keşidecinin cayma beyanında bulunmaması halinde dahi ancak hukuken geçerli bir 

çeki ödeyebileceğini belirtir. Biz de bu görüşe katılıyoruz. Şöyle ki, tahrifat hiç 

gerçekleşmemiş olsa idi uygulamada sıkça görüldüğü üzere, banka yükümlü 

olmadığı halde, keşideciyle irtibata geçerek çekin ödenmemesi yoluna 

gidebilecektir. Oysa bu halde fail çeki tahrif ederek bu kontrol mekanizmasını 

bertaraf etmekte ve keşidecinin zararına yol açmaktadır. Burada çekten cayılmamış 

olması zararı değil, zararla banka arasındaki illiyet bağını kaldırmaktadır. Ancak , 

TTK. m. 724’ün uygulanması için temel kıstas zarar olup zararla banka arasındaki 

illiyet bağı değildir. Hukuk dışı olan tahrifat fiiline cevaz verilmemesi için bankanın 

kontrol mükellefiyetinin hafifletilmemesi ve bu yönde bankanın sorumluluğuna 

gidilmesi yerinde olacaktır. Banka kusuru oranında keşideciye, haksız fiil 

sorumluluğu çerçevesinde çeki tahrif eden faile başvurabilecektir. Böylelikle tahrifat 

fiili gözardı edilmemiş olacaktır.  

 

Diğer taraftan, her ne kadar muhatap banka, keşidecinin caymamış olduğu 

bir çeki ibraz müddeti geçtikten sonra da ödemek yetkisine sahip ise de, bu gibi 

hallerde muhatabın hiç değilse altı aylık zamanaşımı süresinin geçmiş olup 

olmadığını kontrolü ve eğer geçmişse çek meblağını ödemekten kaçınması gerekir. 

                                                 
36 Kendigelen, Çek Hukuku, s.230, İnan, s. 123, Paslı, s. 655, Törüner, s. 212.  
37 Ömer Teoman, Yaşayan Ticaret Hukuku, Cilt I: Hukuki Mütalaalar, Kitap 1: 1989–1991, 
İstanbul, 1992, s. 22.  
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Bu bakımdan söz konusu tahrifatın zamanaşımı süresinin gözden kaçırılma 

tehlikesine yol açtığını da hatırlatıyoruz.  

 

Keşidecinin çekten cayma beyanında bulunmuş olması halinde hamile 

ödemede bulunan muhatap banka, sürelerde tahrifat olsa dahi, bu yüzden 

keşidecinin uğradığı zararı ödemekle yükümlüdür. Bu şekilde keşideciye karşı 

sorumluluğunun kaynağı genel olarak aralarındaki çek anlaşmasına aykırılık 

dolayısıyla, BK. m. 96 vd. hükümleridir38. Ancak keşidecinin cayma beyanında 

bulunmuş olmasına rağmen çekteki sürelerin tahrif edilmiş olması sonucunda çek 

bedelini ödeyen bankanın sorumluluğunun kaynağı TTK. m. 724 hükmü olup 

sözkonusu talepler yarışmakla birlikte keşideci açısından tercih edilmesi 

muhtemeldir.  

 

4. Çekte Tahrifat Sayılmayan Değişiklikler 
 

Birtakım beyanların çekin metnine eklenmesi; bu beyanlar gerek ilgililerin 

bilgisi ve rızasıyla, isterse bu kimselerin iradeleri dışında ve hileye dayalı olarak 

eklenmiş olsun, çekin tahrif edilmesi anlamına gelmeyecektir. Zira bu kayıtlar çekin 

mecburi ve ihtiyari içeriğinin dışında olup, esasen bu kayıtların çek metnine 

eklenmesi caiz olmadığından, çek metnine ilave edilmiş olsalar dahi yazılmamış 

sayılacaklardır.  

 

TTK. m. 698 hükmü uyarınca, çeke faiz kaydı konulamaz. Bu hükmün amacı 

çekin bir yatırım değil ödeme aracı olmasıdır. Çekin görüldüğünde ödenecek olması 

ve çekte ibraz sürelerinin kısa olması da çeke faiz kaydı konulmasına imkan vermez. 

Çeke eklenmiş bir faiz kaydı ise yazılmamış sayılır. Böyle bir çek bedelini 

sözkonusu kayıtlara göre hesaplayarak ödeyen banka ise TTK m. 724 hükmü 

gözönüne alınmaksızın şahsen sorumlu olacaktır.  

 

                                                 
38 Tekil M., s. 56, Ertekin Karataş, s. 255. 
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Çek görüldüğünde ödenecek bir senet olup ödeme amacıyla düzenlenmiş 

bulunduğundan, poliçeden farklı olarak çekte kabul sözkonusu olmaz (TTK. m. 

696). Bu bakımdan çekin kabulü, kabul süresi, kabul mecburiyeti, kabul etmemeden 

sorumsuzluk benzeri kayıtlar senet metnine eklenmiş olsalar dahi yazılmamış 

sayılır. Aynı şekilde böyle bir kayıt düşülerek senet metninin tahrif edilmesi de 

düşünülemez.  

 

Bir ödeme aracı olan çeklerde vade bulunmaz. Ancak, poliçede TTK. m. 

615’de düzenlenmiş dört tipten başka veya birbirini takip eden (birden fazla) vade 

yazılmış olması senedi geçersiz hale getirmekle birlikte, çekin görüldüğünde 

ödeneceğinden farklı bir kayıt senedi geçersiz kılmaz. Bu halde sözkonusu kayıt 

yazılmamış sayılır. Böyle bir kayıt senedi tahrif etmek amacıyla yazılmış olsa dahi, 

kaydın geçersizliği, çeki “tahrif edilmiş çek” kavramının dışına çıkarır.  

 

Çekte ibraz sürelerine ilişkin hükmün emredici nitelik taşıdığı, bu bakımdan 

ibraz sürelerinin gerek yazılı bir anlaşmayla, gerekse senet metni üzerine düşülecek 

bir kayıtla değiştirilemeyeceği ifade edilir39. Ancak bu yönde bir kayıt senedin 

geçerliliğine etki etmeyip yazılmamış sayılacaktır40. Bu bakımdan sözkonusu kaydın 

senet metnine eklenmiş olması halinde dahi yukarıda belirttiğimiz esaslar geçerli 

olacaktır.  

 

Keşidecinin sorumsuzluğuna ilişkin kayıtlar da yazılmamış hükmünde 

olduğundan olası bir değişiklik aynı şekilde hüküm ifade etmeyecektir.  

 

Unsurları tam olan ya da olmayan ya da açık çek niteliğinde bulunan çekin 

çalınması veya gasbı da çekin tahrif edilmesinden farklıdır. Zira çalınma çekte, çek 

üzerinde herhangi bir tahrif yoktur ve çekin imzası sahte değildir. Bu sebeple 
                                                 
39 Kalpsüz (Erem / Çelebican), s. 100, Kendigelen, Çek Hukuku, s. 204, Korkut Özkorkut, “Çek 
Hukukunda Ödeme İçin İbraz Süreleri”, Batider, C. XIX, S. 2, s. 46-47, Karayalçın s. 292. Ancak 
Karayalçın, sözkonusu sürelerin kısaltılabileceği yönünde görüş bildirmektedir. Diğer taraftan çek 
üzerindeki keşide tarihi ileri ya da geri bir  tarih gösterilerek bu sürenin fiilen uzatılma imkanı 
mevcuttur (Kendigelen, Çek Hukuku, s. 204).  
40 Özkorkut, s. 47.  
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çalınma çeklere uygulanması gereken hüküm TTK. m. 724 değil, kıymetli evrakın 

ziyaı ve iptaline ilişkin hükümler olmalıdır41. 

 

III. SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN ÖDENMESİNİN 

SORUMLULUĞA ETKİSİ 
 

 A. Bankanın Sorumluluğu 
 

TTK. m. 724’e göre “ Sahte veya tahrif edilmiş bir çeki ödemiş olmasından 

doğan zarar muhataba ait olur; meğer ki senette keşideci olarak gösterilen kimseye 

kendisine bırakılan çek defterini iyi saklamamış olması gibi bir kusurun isnadı 

mümkün olsun”. Kanun hükmünde açıkça belirtildiği üzere sahte veya tahrif edilmiş 

bir çekin ödenmesi sonucu ortaya çıkan zarardan sorumluluk kanun tarafından esas 

olarak muhatap bankaya yüklenmiştir. Diğer taraftan muhatap banka, çek anlaşması 

doğrultusunda da keşideciye karşı kendisine ibraz edilen çeki kontrol etmek borcu 

altında bulunmaktadır42. Ancak bu halde banka sahte veya tahrif edilmiş bir çeki 

ödemiş olmasında kusuru bulunmadığını ispat ederek sorumluluktan kurtulmak 

imkanına sahip olacaktır43. Oysa TTK. m. 724 hükmünden dolayı muhatap bankanın 

sorumluluğunun objektif sorumluluk olduğu Yargıtay ve öğretide kabul 

edilmektedir44.  

 

Gerek bankanın, gerekse keşidecinin bir kusuru bulunmaması halinde dahi 

sorumluluk kanun tarafından bankaya yükletilmiştir. Banka bu halde kusursuz 

olduğunu ispat ederek sorumluluktan kurtulamayacaktır45. Yargıtay kararlarında 

sıkça dile getirildiği üzere banka, çekin iğfal kabiliyeti bulunduğunu, dolayısıyla 

                                                 
41 Poroy / Tekinalp, s. 288.  
42 Öztan, s. 1107.  
43 Tekil M., s. 80.  
44 Kalpsüz (Erem / Çelebican), s. 139, İnan, s. 126, Törüner, s. 214,  Öztan, s. 1111, Poroy / Tekinalp, 
s. 288, Celal Göle, Çek Hukuku, Ankara, 1989, s. 151, Tekil M, s. 79, Eriş, s. 281, Paslı, s. 655, 
Kendigelen, Çek Hukuk, s. 231, Pulaşlı, s. 228, Ali Parlar / Aynur Parlar, Çek, Bankacılık ve Döviz 
Suçları, Ankara, s. 329, Ertekin / Karataş, s. 250, Doğanay, s. 2167, Battal, s. 235, Reisoğlu, s. 362.   
45 Kalpsüz (Erem / Çelebican) s. 139, İnan, s. 126, Törüner, s. 214, Tekil M., s. 89, Paslı, s. 655, 
Kendigelen, Çek Hukuku, s. 231, Pulaşlı, s. 228.  
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kusuru bulunmadığını dahi ileri süremeyecektir46. Ancak bankanın kusurlu olup 

olmadığının tespit edilmesi bir yönüyle önem taşımaktadır. Şöyle ki, keşidecinin de 

kusurlu olduğu hallerde, zararın muhatap banka ve keşideci arasında 

paylaştırılmasında muhatap bankanın da kusurlu olup olmaması etkili olacaktır47.  

 

 Diğer taraftan, muhatap bankayla çek hesabı sahibi keşideci arasında, 

bankanın sahte ve tahrif edilmiş bir çekin ödenmesinden dolayı sorumlu 

olmayacağına dair kayıtların geçerliliği de bankanın kusurlu olup olmamasına ve 

kusurunun derecesine göre belirlenir48.  

 

Muhatap banka çek anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirirken 

öncelikle basiretli bir tacirin göstermesi gereken özeni göstermek 

mecburiyetindedir49. Buna göre muhatap banka, keşideciye karşı, kendisine 

ödenmek üzere ibraz edilen çek üzerindeki imzanın ve çekin içeriğinin sahte ve 

tahrif edilmemiş olduğunu kontrol etmek borcu altındadır50. Kontrol yükümlülüğünü 

yerine getirmeyen banka her halde kusurlu sayılacaktır.  

 

Muhatap bankanın kontrol yükümlülüğü öncelikle keşidecinin imzası 

üzerinde yoğunlaşır. Muhatap bankanın ödeme yetkisi, keşidecinin imzasının 

çekteki beyanın altında bulunmasına bağlıdır. Banka her şeyden önce çek üzerindeki 

imza ile keşidecinin imza örneğini karşılaştırmalıdır. Çek hesabının bulunduğu 

                                                 
46 “ Muhatap kusursuz sorumlu olup, kusursuzluğunu kanıtlasa bile, sorumluluktan kurtulamaz. 
Keşideciye kusur isnadı mümkün değilse, tahrifat iğfal kabiliyetine haiz olsa bile, muhatap bankanın 
sorumluluğunu etkilemez.” Yarg. 11. HD. 1989/ 4814-1859 (Ertekin / Karataş, s. 338). Aynı yönde, 
Oğuz İmregün, Bilirkişi Raporları (1992), İstanbul, 2001, s. 79.  
47 Kalpsüz (Erem / Çelebican), s. 140, Reisoğlu, s. 367.  
48 Öztan, s. 1117, Kendigelen, Çek Hukuku, s. 233, Bayrak, s. 84, Törüner, s. 218.  
49 “Çekle ödeme yapmayı kabul eden ve müşterileri ile çek anlaşması imzalayan banka, basiretli bir 
iş adamı gibi hareket ederek, gerekli dikkat ve özeni göstermeli ve duraksaması halinde çeki uzman 
kişilere inceletmeli, gerektiğinde keşideciden tahkik edip alacağı cevaba göre hareket etmelidir.” 
Yarg. 11. HD. 1983/1126-1289, YKD 1983, S. 5, s. 724 (Haluk Çolak / Kenan Özdemir / Yüksel 
Hız, Çek Kanunu Uygulaması ve İlgili Mevzuat, Ankara 2003, s. 107), Aynı yönde, İbrahim 
Kaplan, “Bankanın Hukuki Sorumluluğu”, Prof Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, 
(1925-1988), Ankara, 1990, s. 455. Yazar bankanın akdetmiş okduğu sözleşmelerin ifasında basiretli 
bir tacirin göstermesi gereken özeni göstermediği halde hafif kusurundan da sorumlu olacağını 
belirtmektedir.  
50 Öztan. s. 1107.  
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bankada imza kontrolü yapılması, keşidecinin imza örneği bu şubede 

bulunduğundan dolayı daha kolaydır. Ancak çekin başka bir şubeye ibraz edilmiş 

olması muhatap bankayı imza incelemesi yapma mecburiyetinden kurtarmayıp, bu 

konuda bankanın gerekli özeni göstermemesi ağır kusur olarak kabul edilir51.  

 

Banka personelinin bir grafolog kadar uzman olması beklenemezse de,  imza 

sahteliğinin açık şekilde fark edilebilir olduğu hallerde kontrol yükümlülüğünü 

gerektiği gibi yerine getirmeyen bankanın kusurlu sayılması gerekir. Keşidecinin 

imzasını içermeyen değişiklikleri içeren bir çekin ödenmesi de, bu gibi eklentiler, 

çıkıntı ve silintiler hukuken geçerli birer değişiklik olmadığından bankanın kusurlu 

sayılmasına yol açar52.  

 

Çek hesabından alışılmışın çok üzerinde meblağ tahsil edilmek istenmesi de 

muhatap bankanın ödemede özel bir ihtimam göstermesini gerektirir. Zira çekteki 

meblağın yüksekliği, sahtekarlık ve tahrifat şüphesi uyandırabilecektir. Ancak her 

yüksek meblağın sahtekarlık ve tahrifat fiillerinden kaynaklanmadığı muhakkak 

olup, belli bir çek hesabı sahibinin o ana kadar hiç rastlanılmayan bir çek keşide 

etmiş olması hali özel olarak değerlendirilmelidir53.  

 

Muhatap bankanın, bankacılık uygulamalarının gereklerini hiç ya da gereği 

gibi yerine getirmemiş olması, meydana gelen zararın büyümesine yol açmışsa 

bankanın kusuru olarak değerlendirilmelidir. Örnek olarak keşideciye gönderilmesi 

gereken ekstrelerin hiç ya da gecikmeli olarak gönderilmesi ile sahtekarlık ve 

tahrifat fiillerinin ortaya çıkmasının gecikmesinde olduğu gibi54.  

 

                                                 
51 Öztan, s. 1118, Reisoğlu, s. 368. Bkz. Yarg. 11. HD. 1999/1629-3470, “Banka kendisine ibraz 
edilen çekteki keşidecinin imzasının bulunup bulunmadığını araştırmak ve çekteki imzayı, imza 
örneği ile karşılaştırmak ve imza örneği başka şubede ise, bu şubeden imza tarifi alınarak 
değerlendirmek veya bunun için teknik imkanlardan yararlanması gerekir. Bu yönleri eksik bırakan 
banka da ikinci derecede sorumludur.” (Eriş, s. 285), Aynı yönde, Oğuz İmregün, Bilirkişi 
Raporları (1985-1986), İstanbul, 2000, s. 124.  
52 Aynı yönde, Teoman s. 22.   
53 Öztan, s. 1118.  
54 Öztan, s. 1117, Reisoğlu, s. 368.  
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B. Keşidecinin sorumluluğu 
 

TTK. m. 724’te sahte veya tahrif edilmiş bir çekin ödenmesinden dolayı 

kural olarak banka sorumlu tutulmakla birlikte, devamında “meğer ki, senette 

keşideci olarak gösterilen kimseye kendisine bırakılan çek defterini iyi saklamamış 

olması gibi bir kusurun isnadı mümkün olsun” ifadesi yer almaktadır. Bizim de 

hukuki görünüş ilkesiyle bağlantılı olarak değindiğimiz gibi, keşidecinin sahte veya 

tahrif edilmiş bir çekin ödenmesinde kendisine isnat edilebilecek bir kusuru 

bulunması halinde doğacak zarardan dolayı keşideci de sorumlu tutulabilecektir.  

  

TTK. m. 724’ün lafzından da anlaşılacağı üzere, keşidecinin kusurlu 

sayılacağı hallere örnek verilmesi yoluna gidildiği ve sınırlama amacı taşımadığı 

kabul edilmektedir55. Maddede sayılandan başka, keşidecinin kusurlu kabul 

edilebileceği haller öğreti ve mahkeme içtihatlarıyla geliştirilmiştir. Buna göre, çek 

yapraklarının kaybolması halini muhatap bankaya bildirmeyen56, senedin tahrif 

edilmesine imkan bırakacak ölçüde boşluklar bırakan57, çekin arkasına çek bedelini 

bankadan bizzat kendisi alıyormuşçasına “tamamen makbuzum olmuştur” diye şerh 

verip imzalayan58, şirket kaşelerini tedbirsizce ortada bırakan59, çek karnesini 

üçüncü bir kişiye teslim eden60 keşideci de kusurlu davranışlarıyla sorumluluğu 

üzerine alır.  

                                                 
55 Kalpsüz (Erem / Çelebican), s. 137, Reisoğlu, s. 365, Kendigelen, Çek Hukuku, s. 235, Törüner, s. 
214, Eriş, s. 281, İnan, s. 127, Paslı, s. 657. 
56 “Çek hesabı sahibi, çek karnesini özenle muhafaza etmeli ve çalınması halinde hemen muhatap 
bankaya bildirmelidir. Aksi halde çek hesabı sahibi de kusurlu olur.” Yarg. HGK. 1984/1983–1028. 
(Eriş, s. 282). Aynı yönde bkz. Yarg. 11. HD. 1995/4149–5123.  
57 Ancak keşideci senedin tahrif edilmesine yol açabilecek boşluklar bırakmış olsa dahi, tahrifat fiili 
senette kazıntı yapılması yoluyla gerçekleştirilmişse artık keşidecinin kusurundan sözedilemez. 
(Bayrak, s. 90), Aynı yönde Tekil M., s. 91.  
58 Yarg. TD. 1967/1654–2375 (Doğanay, s. 2172), Reisoğlu, s. 366.  
59 Tekil M., s. 91. 
60 Reisoğlu, s. 366, Tekil M., s. 191,  Törüner, s. 214. Bkz. Yarg. HGK. 1971/T-81, 1973/201, 
“Davacı katibinin bir kısım çekleri eline geçirmiş olması hali, kendisinin bu çekleri iyi muhafaza 
etmemiş olduğunu göstermektedir.”   
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Teoman, keşidecinin ibraz süresi sona ermiş olmasına rağmen çekten 

caymayan keşidecinin müterafik kusurlu sayılamayacağını belirtmektedir61.  

 

Yargıtay, keşidecinin tacir olması halinde kusurlu olup olmadığını 

belirlemek üzere basiretli bir tacir gibi davranma kriterini göz önünde 

bulundurmaktadır62. Keşidecinin tacir olmaması halinde ise göstermesi gereken 

özenin ölçüsünün, makul bir insanın göstermesi gereken özen kadar olduğu kabul 

edilmektedir63. Bu özeni göstermiş olduğunu ispat eden keşideci sorumluluğuna 

gidilemeyecektir.  

 

Keşidecinin yardımcılarının kusurlu hareketleri sonucunda çekte sahtekarlık 

ve tahrifat fiillerinin gerçekleştirilmiş olması da bir diğer ihtimaldir. Keşidecinin 

yardımcıları kendisi ile beraber yaşayan şahıslar veya maiyetinde çalışanlardır. Bu 

kimselerin çekte sahtekarlık ve tahrifat fiillerini gerçekleştirilmesini kolaylaştırıcı 

hareketleri dolayısıyla BK m. 100 hükmüne göre keşidecinin sorumluluğuna 

gidilmesi gerekir. Bu hükmü kanaatimizce bankanın TTK. m. 724’e dayanan 

sorumluluğunu kaldıracak ve sorumluluğu tamamen keşideciye yükleyecek şekilde 

yorumlamamak gerekir. Keşideci yardımcılarının kusurlu hareketlerinden dolayı  

kendisi kusurlu sayılıp TTK. m. 724’ün buna göre uygulanması gerekir.  

 

Çekte sahtekarlık ve tahrifat fiillerini bizzat keşidecinin yardımcılarının 

yapmış olması halinde, yardımcı kişinin çek defterini görev icabı elinde bulundurup 

bulundurmaması ayrımına gidilmektedir. Buna göre BK m. 100 uyarınca 

keşidecinin yardımcısının fiilinden sorumlu tutulabilmesi, bu kimsenin çek defterini 

görev icabı elinde bulundurmasına bağlıdır. Zira sözkonusu maddeye göre keşideci, 

                                                 
61 Teoman, s. 22.  
62 İmregün, Bilirkişi 1985-1986, s. 126. Yazar çek karnesini muhafaza etmeyen, eksikliği bankaya 
bildirmeyen tacir keşidecinin, basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğüne aykırı davrandığını ve 
kusurlu sayılmaaı gerektiğini bildirmektedir.   
63 Törüner, s. 215. Tekil bu konuda keşidecinin kendi işlerinde gösterdiği özenden daha fazlasının, 
özel olarak çek kullanımının gerektirdiği özenin beklenmesi gerektiğini belirtmektedir, bkz. Tekil M., 
s. 90.  
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yardımcı şahısların ancak “işlerini icra esnasında ika ettikleri zarardan dolayı diğer 

tarafa karşı mesuldür”. Bu halde TTK. m. 724 uygulanmayıp bankanın 

sorumluluğuna gidilemeyecek, keşideci, yardımcılarının fiili dolayısıyla asli fail gibi 

sorumlu olacaktır64.  

 

Çek defteri ile görev ilişkisi bulunmayan yardımcılarının yapmış olduğu 

sahtekarlık ve tahrifat fiillerin ise herhangi bir kimsenin bu fiilleri 

gerçekleştirmesinden farkı yoktur. Uygulanması gereken hüküm BK. m. 100 değil 

TTK. m. 724’tür65. Banka sahte ve tahrif edilmiş çeki ödemesinden dolayı sorumlu 

olup keşidecinin ayrıca kusurunun bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi 

gerekir.  

 

Kanaatimizce burada özel olarak dikkate alınması gereken görüşüyle Tekil,  

hakim görüşten farklı olarak yardımcı şahısların gerçekleştirmiş oldukları 

sahtekarlık ve tahrifat fiilleri dolayısıyla bankanın  TTK. m. 724 uyarınca 

sorumluluğuna gidilemeyeceğine hükmedilemeyeceğini belirtir66. Ancak 

Yargıtay’ın genellikle hakim görüşe uygun kararları bulunduğunu belirtelim.  

 

C. Sorumluluğun Muhatap Banka ve Keşideci Arasında 

Paylaştırılması 
 

Keşidecinin sorumlu kabul edildiği hallerde muhatap banka sorumluluktan 

tamamen kurtulacak mıdır? Bu husus tartışmalıdır. Uygulamada sıkça başvurulan 

yöntem, keşidecinin kusurunun tespit edilmesi halinde muhatap bankanın kusurlu 

                                                 
64 Bayrak, s. 90, Cengiz, s. 56,  Ertekin / Karataş, s. 252,  İnan, s. 129, Törüner, s. 215, Paslı, s. 658. 
65 Bayrak, s. 90, Cengiz, s. 56, Törüner, s. 215,  
66 Tekil M., s. 93. Yazar, görüşünü dayandırdığı gerekçelerden ilki, çekte tahrifat fiillerinin 
birçoğunun keşidecinin yardımcıları tarafından gerçekleştirilmekte olup bu halde BK. 100’ün 
uygulanmasının TTK. m. 724’ün uygulama alanını daraltacak olmasıdır. İkinci olarak, keşidecinin 
yardımcılarının gerçekleştirdiği sahtekarlık ve tahrifat fiilleri bu kimselerin görevi ifa amacıyla değil, 
“görevi vesilesiyle” kendi menfaatlerine gerçekleştirdiklerini ve haklı olarak BK. m. 100’ün 
uygulanması için gerekli olan borca aykırı davranış ile görev arasında illiyet bağının bulunmadığını 
belirtmektedir.  
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olup olmadığı incelenmeksizin zararın taraflar arasında paylaştırılmasıdır67. Benzer 

şekilde kimi yazarlar, keşidecinin kusurunun bulunduğu hallerde bankanın 

sorumluluğunun bütünüyle ortadan kalkmayacağını, ancak keşidecinin kusuru 

oranında hafifleyeceği görüşündedir68. Kanaatimizce böyle bir çözüm tarzı 

isabetsizdir. Muhatap banka zaten kanun gereği kusursuz sorumlu tayin edilmekle 

sahte ve tahrif edilmiş bir çekin ödenmesinin rizikosunu üzerine almıştır. 

Keşidecinin kusurlu olması halinde sorumluluğuna hükmedilmeli, ancak olayda 

muhatap bankanın kusurlu sayılabileceği haller de mevcutsa zarar tarafların kusuru 

oranında paylaştırılmalıdır69.  

 

Keşideci ve muhatap bankanın birlikte sorumluluğuna hükmedilmesi 

halinde, taraflar arasında zararın paylaştırılmasında uygulanacak hüküm, haksız 

fiillere ilişkin sorumluluk hükümlerinin kıyasen sözleşmeye aykırılık hallerinde de 

uygulanacağını belirten BK. m. 98 f. II’nin, yollamasıyla, BK. m. 44’tür70.   

 

 

 

                                                 
67 Reisoğlu, s. 370, Paslı, s. 663. Bkz. Yarg. 11. HD. 1991 / 9190–447, “ Sahte çeki ödeyen banka 
kusursuz sorumludur. Çek defterini iyi saklamayan hesap sahibi de karşı kusurlu sayılır. Bu durumda 
kusur oranlarına göre hüküm kurulmalıdır. (Ertekin/Karataş, s. 334). 
68 Ertekin / Karataş, s. 252, Kalpsüz (Erem / Çelebican), s. 140, Tekil M., s. 90.  
69 Aynı yönde, Doğanay, s. 2167, İnan, s. 126, Öztan, s. 1111, Pulaşlı, s. 228. Yargıtay’ın bu yönde 
de kararları bulunmaktadır.  Bkz. Yarg. 11. HD, 1982/1270–1728, “TTK. m. 724’te öngörülen 
sorumluluk muhatap açısından kusursuz ve yasadan doğan sorumluluktur. Ancak keşideci kusurlu ve 
fakat muhatap kusursuz ise muhatap sorumlu olmaz.” Bkz. Yarg. 11. HD, 2001/1590–3376, 
“Keşideci tamamen kusurlu fakat muhatap kusursuz ise muhatap sorumlu tutulamaz. Karşılıklı kusur 
halinde tarafların zarara kusurları oranında katlanmaları gerekecektir.” (Eriş, s. 287). 
70 Bu konuda Yargıtay’ın yerleşmiş içtihadını tekrarlayan ve özetleyen bir kararı için bkz. “Öğretiye 
ve yerleşik Yargıtay uygulamasına göre, TTK.’ nun 724. maddesinde öngörülen sorumluluk, 
muhatap açısından kusursuz ve yasadan doğan bir sorumluluktur. Keşideci tamamen kusurlu fakat 
muhatap kusursuz ise muhatap sorumlu tutulamaz. Yani, tarafların hiçbirinin kusurlu olmadığı 
hallerde banka sahte veya tahrif edilmiş çeki ödemenin sorumluluğundan kurtulamaz. Sorumluluğun 
doğması için objektif özen yükümlülüğünün ihlali ile zarar arsında uygun illiyet bağının bulunması 
yeterlidir. Keşidecinin müterafik kusuru, TTK.nun 1. maddesinin atfı ve BK.nun 98.maddesinin 
yollamasıyla, BK.nun 44.maddesi uyarınca dikkate alınmalıdır. Karşılıklı kusur halinde, tarafların 
zarara kendi kusurları oranında katlanmaları gerekecektir.” Yarg. 11. HD. 2001/1590–3376. 
(www.yargitay.gov.tr, Çevrimiçi, 17.09.2005). 
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D. Sorumluluğun Keşideciye Yüklenmesine İlişkin Akdi 

Kayıtlar 
 

Bankalar, sahte ve tahrif edilmiş çeklerin ödenmesinden dolayı kendilerini 

sorumluluktan kurtarmak amacıyla, hesap sahipleri ile yaptıkları çek anlaşmalarına, 

sorumluluğun keşideciye kaydırılması yönünde kayıtlar koymaktadır.  

 

Bu şekilde bir kaydın geçerliliği öncelikle TTK. m. 724’ün emredici nitelik 

taşımamasına bağlıdır. Hakim kanaat TTK. m. 724’ün emredici olmadığı 

yönündedir71. Zira sözkonusu madde kambiyo ilişkisini değil, BK.’ya tabi olan çek 

anlaşmasını ilgilendirmektedir72. Aksi görüşe sahip Törüner, sözkonusu hükmün 

emredici nitelikte kabul edilmesi fikrini, bankalar karşısında güçsüz yan olan çek 

hesabı sahibinin korunması gerektiğinden hareketle savunur. Borçlar Hukukuna 

hakim olan sözleşme serbestisi prensibi karşısında bu görüş ancak olması gereken 

hukuk olarak değerlendirilebilir73.  

 

Emredici nitelik taşımayan TTK. m. 724’ün aksine düzenlemelerin 

geçerliliği, BK m. 99 ve BK m. 100 hükümleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve 

böylelikle sözkonusu kayıtlara sınırlamalar getirilmektedir. Ancak sözkonusu 

hükümlerin işletilebilmesi, bankaların hükümet tarafından verilmiş bir imtiyaz 

suretiyle faaliyet gösterip göstermedikleri noktasında düğümlenir74. Şöyle ki, BK. 

                                                 
71 Poroy / Tekinalp, s. 288, Kalpsüz (Erem / Çelebican), s. 141, Öztan, s. 1112, Reisoğlu, s. 369. 
72Cengiz, s. 64, İnan, s. 139.  
73 İnan, s. 139.  
74 İmtiyaz terimi burada İdare Hukukundaki anlamı doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu bağlamda 
Anayasa Mahkemesi 28. 06. 1995 günlü ve 1994- 71/1995-123 sayılı kararında imtiyazı “…kamu 
hizmetinin uzun süreli bir idari sözleşme uyarınca, sermayesi, karı, hasar ve zararı, kendisine ait 
olmak üzere, özel hukuk kişilerince yerine getirilmesi…” olarak tanımlamaktadır. Danıştay’a göre ise 
27. 06. 1970 tarihli ve 1967-702/1970-425 sayılı kararında belirtildiği üzere imtiyaz, “idarenin gerçek 
ve genel olarak sermaye şirketi olan bir tüzel kişiyle yaptığı sözleşmeyle bir kamu hizmetinin belirli 
ve uzun bir süre içinde kurulması ve işletilmesinin karşılığında, hizmetten yararlananlardan ücret ve 
bedel alınmak ve giderleriyle kar ve zararı (riski) özel girişimciye ait olmak üzere idarenin kendi 
buyruğu ve sorumluluğu altında sağladığı bir yönetim biçimidir”.  ( Süha Tanrıver, “Kamu Hizmeti 
İmtiyaz Sözleşmeleri ve Tahkim”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, 
2000, s. 1062). Ancak imtiyaz konumuz bakımından daha geniş yorumlanmalı, izin ya da ruhsata tabi 
olma şartı aranmamalıdır. Aynı yönde, Paslı, s. 666.  
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m. 99 f. I, borçlunun hile veya ağır kusuru bulunması halinde sorumlu olmayacağına 

ilişkin önceden yapılan anlaşmaları geçersiz saymakta; ancak BK. m. 100 f. III, 

borçlunun yardımcı şahıslarının fiillerinden dolayı sorumlu olup olmayacağını 

“imtiyaz” kıstasına bağlamaktadır. Eğer bankaların hükümet tarafından verilmiş bir 

imtiyaz suretiyle faaliyet göstermedikleri kabul edilirse, muhatap banka, yardımcı 

şahıslarının hafif kusurlarından olduğu kadar, hile ve ağır kusurlarından dolayı 

sorumlu olmayacağı yönünde bir kaydı çek anlaşmasına koyabilecektir.  

 

Nitekim Kalpsüz, bankaların hükümet tarafından verilmiş bir imtiyaz 

suretiyle faaliyet göstermiş sayılamayacaklarını savunmakta, buradan hareketle 

muhatap bankanın, muavin şahısları ile memur ve müstahdemlerinin hile ve ağır 

kusurlarından sorumsuzluğuna ilişkin kayıtları dahi geçerli saymaktadır75. Yazara 

göre, yalnız bankanın organları tarafından hile ve ağır kusurları neticesinde işlemiş 

olduğu fiillerinden dolayı sorumsuzluğuna ilişkin kayıtlar, BK. m. 99 f. I’ e göre 

geçersiz sayılabilir. Oysa uygulamada bankalar hiçbir zaman organları vasıtasıyla 

çek hesabından ödeme gerçekleştirmezler. Sözgelimi çek hesabından ödeme 

yapanlar banka yönetim kurulu üyeleri değil, banka memurları ve müstahdemleridir. 

Öyleyse bankaların imtiyaz suretiyle faaliyet gösterdikleri kabul edilmediği 

takdirde, sahte ve tahrif edilmiş bir çekin ödenmesinden dolayı sorumluluğu 

keşideciye yüklenmesine dair kayıtların geçerli sayılmasının önü açılmaktadır.  

 

İnan, bu tehlike karşısında, banka memurlarının banka iç yönetmeliklerine 

uygun davranmaları veya organ sayılan amirlerinin emirlerini yerine getirmeleri 

halinde bu halin bankanın yardımcı şahıslarının değil bizzat kendilerinin kusuru 

olarak değerlendirilmesi gerekeceğini belirtmiştir76. Böylelikle sahte ve tahrif 

edilmiş bir çekin ödenmiş olmasında muhatap banka ağır kusurlu sayıldığı 

durumlarda, çek anlaşmasında bulunan sorumluluğun keşideciye yüklenilmesine 

ilişkin kayıtların geçerliliğinin değerlendirilmesinde, bankanın imtiyaz verilmesi 

                                                 
75 Bkz. Kalpsüz (Erem / Çelebican), s. 141.  
76 İnan, s. 142.  
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suretiyle faaliyet göstermiş olup olmadığı önemini yitirir. Zira BK. m. 99 f. I’ in 

uygulanması açısından “imtiyaz” kıstası göz önünde bulundurulmaz.  

 

Biz bankaların hükümet tarafından verilmiş bir imtiyaz suretiyle faaliyet 

göstermekte oldukları kanaatindeyiz. Buradan hareketle muhatap bankanın hile veya 

ağır kusuru bulunması halinde, sahte ve tahrif edilmiş bir çekin ödenmesinden 

doğan sorumluluğun keşideciye yüklenmesine ilişkin akdi kayıtlar BK. m. 99 f. I ve 

BK. m. 100 f. III uyarınca geçersiz sayılmalıdır77. Çekte sahtekarlık ve tahrifat 

fiillerinin bariz olduğu, gerekli özeninin gösterilmediği hallerde muhatap bankanın 

sorumluluktan kurtulma imkanı bulunmamaktadır78.   

 

Bankanın organlarının hafif kusuru halinde dahi, hakim sahip olduğu takdir 

yetkisine dayanarak (BK. m. 99 f. II) sözkonusu kayıtların geçersizliğine 

hükmedebilir. Ancak bankanın ifa yardımcılarının hafif kusuru bulunması halinde 

ise sözkonusu kayıtlar BK. m. 100 f. III uyarınca geçerlidir79. Sahte ve tahrif edilmiş 

bir çekin ödenmesinde bankanın kusurlu bulunmadığı hallerde ise sözkonusu 

kayıtlar geçerlilik kazanacaktır.  

                                                 
77 Bankanın mevduat hesabından para çekilirken göstermesi gereken özen borcuna ilişkin meydana 
gelmiş bir uyuşmazlıkta Yarg. HGK’nın 1994-116178/398 sayılı kararında yer alan ifadeler de bu 
konudaki uygulamayı gösterir niteliktedir. Buna göre “Türkiyede bankalar hükümetçe verilen bir 
“imtiyazla” faaliyette bulunan müesseselerdir. Bu nedenle de bankalar çalıştırdıkları memurların her 
türlü “hafif” ve “ağır” kusurlarından dolayı “ilke olarak” sorumludurlar ve bu sorumluluğun kaynağı 
BK.’nın 99/f.2 ve aynı kanunun 100/f. 2 ve 3 hükümleridir.  Her ne kadar bankalar mevduat sahibi 
müşterileri ile hesap açarken yaptıkları sözleşme ile iptidaen sorumluluktan beri bulundukları 
doğrultusunda anlaşsalar da bankalar… hükümetin imtiyazı ile kurulmuş oldukları için banka 
memurlarının hafif ve ağır kusurlarından dolayı , o memuru çalıştıran banka sorumludur. Her ne 
kadar bir bankadan devamlı olarak imza karşılaştırılması için ayrıca bir grafoloji uzmanı isdihtam 
etmesini beklemek mümkün değilse de mevduat hesabından paranın yani Amerikan Dolarının 
çekildiği  tarih itibariyle dahi yüksek bir meblağa ulaştığı için evvel’ emirde hesap sahibine yani 
mudiye telefon etmek veya faks çekerek keyfiyetten kendisinin haberdar etmek yoluna başvurulması 
ve imza karşılaştırması bakımından bir uzmana müracaat etmek, TTK. ve BankK.’na göre tacir 
sıfatına sahip davalı için basiretli bir tacir gibi hareket etme kanuni yükümlülüğü karşısında, davalı 
bankanın, en basit özen görevini yerine getirmemiş olduğunun ve bunun sonucunda davacı zararına 
sebebiyet verdiğinin kabulu gerekir.” (İsmail Doğanay, “Bankalardaki Mevduat Hesabından Kısmen 
Para Çekilirken veya Hesap Kapatılırken Bankaların Göstermek Yükümlülüğünde Oldukları Özen 
Borcu”, Batider, 1994, C.XVII, S.4, s.30-31).  
78 Reisoğlu, sorumluluğun keşideciye yükletilmesine ilişkin kayıtların ancak bankanın ağır kusuru 
halinde geçersiz olacağını ifade etmektedir. Bkz. s. 369. 
79 Battal, böyle bir ayrıma gitmeksizin, bankanın hafif kusurlu olması halinde sözkonusu kayıtların 
sözleşme serbestisi prensibinde geçerli kabul edileceğini savunur. Bkz. s. 240.  
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SONUÇ 

 
TTK.’nın “senet metnindeki değişiklikler” üst başlığını taşıyan ve senet 

metninde değişiklikleri düzenleyen 660. maddesi, değişiklikten önce ve sonra 

senede imza koymuş bulunan kimselerin sorumluluklarını düzenleyen temel kuralı 

koyar. Ancak maddenin içeriğinde  farklı bir ifade kullanılarak senedin tahrif 

edilmesinden bahsedilir. Bizim kanaatimiz sadece kasıtlı olarak yapılan tahrifat 

değil, senette ilgililerin bilgisi ve muvafakati dışında meydana gelebilecek  

değişikliklerin de ilgili madde kapsamında değerlendirilebileceği yönündedir. Zira 

bunu destekler nitelikte, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın senet metninde 

değişiklikleri düzenleyen 748. maddesinin üst başlığı “senet metninde değişiklikler” 

olup maddenin içeriğinde de 6762 sayılı Kanunun 660. maddesinden farklı olarak 

“tahrifat” değil “değişiklik” ifadesine yer verilmiştir.  

 

Değişikliğe muvafakat edilmesi ve muvafakatin senet üzerinde gösterilmiş 

olması halinde, muvafakat eden ilgililer değiştirilmiş metne göre sorumlu 

olacaklardır.  

 

Senet metninde değişiklikler hükümlerinin işletilebilmesi için senedin 

geçerliliği şartı aranır. Bir diğer şart olarak senet metninde değişiklikler hükmünün 

işletilebilmesi için senet tedavülde olmalıdır. 

 

Senet metninin değiştirilmiş olduğu iddiası, senede değişiklikten önce imza 

koymuş borçlular bakımından iyiniyetli üçüncü kişilere karşı dahi hüküm ifade 

edecek bir mutlak defi niteliğindedir. Genel kural bu olmalıdır.  

 

 Ancak, öğretide değinilmiş olduğu gibi, hukuki görünüş ilkesinin bir sonucu 

olarak senedin değiştirilmesini kolaylaştıran şartları borçlunun meydana getirmiş 

olması halinde, bunun sonuçları borçlunun risk alanı içerisinde kalma ihtimali 

vardır. Biz de senet metninde değişiklikler iddiasının mutlak defi niteliğinin istisnası 
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olarak senedin tahrif edilmiş olmasına  rağmen geçerli bir görünüm oluşturmasının 

borçluya isnat edilebildiği durumları kabul ediyoruz.  

 

İmzaların bağımsızlığı kuralı senedin tahrif edilmiş olması halinde de 

uygulanır ve kanuna aykırı olarak tahrif edilen kambiyo senedi, şekil şartlarını 

korumak şartıyla geçerli kalmaya ve kambiyo senedine imza koymuş olan kimseler 

sorumlulukları birbirlerinden farklı olsa da borçlu kalmaya devam eder.  Böylelikle, 

senet metninin değiştirilmiş olduğu iddiası mutlak def'i olarak değişiklik kendilerine 

olumsuz etki yapmış kimselerce kullanılabilirken değişikliğin etkilemediği imza 

sahipleri böyle bir iddiada bulunamaz.  

 

Müteselsil sorumluluk açısından da, TTK m. 660 hükmü ile kambiyo 

senetlerinde müteselsil sorumluluk esasına istisna meydana getirilmektedir. 

Senetteki borçların birlik göstermesi esasından farklı olarak, senet metnini 

değiştirilmeden önce ve değiştirildikten sonra imzalayanlar arasında farklı borçluluk 

durumları ortaya çıkmaktadır. Kanun hükmü ve işin mahiyeti icabı değişiklikten 

önce senede imza koyanlar eski metne, değişiklikten sonra imza koyanlar ise 

değişmiş metne göre sorumlu olmaktadır.  

 

Senet metnini değiştirmiş olan failin, elinde bulunan senedi kendi imzası ile 

bir diğer kimseye devretmiş bulunması halinde, kendisine müracaat borçlusu 

sıfatıyla kambiyo ilişkisi içerisinde başvurulma imkanı doğmaktadır. Diğer taraftan 

senedin tahrif edilmesinden dolayı zarar gören hamilin, zararını karşılamak üzere 

faile karşı genel hükümlere başvurma hakkı saklıdır.  

 

Senet metninin değiştirilmesine örnek olarak uygulamada en sık karşılaşılan 

haller incelenmiştir. Bu hallerden bir tanesi senedin meblağının değiştirilmesidir. 

Senedin meblağı değiştirildiği takdirde, değişiklikten sonra senedi imzalayanlar yeni 

meblağ üzerinden hamile karşı sorumlu olmakla birlikte hamil, senedin 

değiştirilmesinden önce senedi imzalamış olan borçludan, ancak orijinal metinde yer 

alan meblağ üzerinden talepte bulunabilecektir. Senet bedelinin hem yazı, hem de 
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rakamla gösterilmiş olması halinde, iki meblağ arasında fark bulunursa, yazı ile 

gösterilene itibar olunur. Kuralın uygulanması ise, senetteki rakam ve yazı 

kayıtlarında tahrifat yapılmamış olması şartına bağlıdır; çünkü, bedelin rakam ve 

yazı ile ayrı ayrı gösterilmesindeki amaç, muhtemel tahrifatı önlemektir. 

 

Keşide tarihinde yapılan değişikliklere muvafakat edilmemişse veya tahrifat 

yapılmışsa, değişiklikten önce senede imza koyanlara karşı yapılacak işlemler 

bakımından bu kimseler sürelerin orijinal metindeki tarihlere göre hesap edilmiş 

olması gerektiğini ileri sürme imkanına sahip olurlar.  

 

Senedin vadesinin değiştirilmesi haline de uygulamada sıkça rastlanır. 

Özellikle protesto sürelerinin kaçırılması halinde bu yola başvurulmaktadır.  Bu 

halde de belirlediğimiz esasa göre hareket edilmeli, değişiklikten önce imza atanlara 

değişiklik teşmil ettirilmemelidir. Diğer değişiklik hallerinde de aynı esaslar 

uygulanabilecektir.  

 

TTK. m. 592 ‘de düzenlenmiş bulunan, bazı unsurları daha sonra 

tamamlanmak üzere tedavüle çıkarılan açık poliçenin (bononun) taraflar arasındaki 

anlaşmaya aykırı olarak doldurulması hali senet metinde değişikliklerden sayılmaz.  

 

Çeklerin ticaret hayatındaki yeri ve kanundaki özel düzenleme itibariyle 

sahte ve tahrif edilmiş çek de özel olarak incelenmiştir.  

 

TTK. m. 724’e göre “ Sahte veya tahrif edilmiş bir çeki ödemiş olmasından 

doğan zarar muhataba ait olur; meğer ki senette keşideci olarak gösterilen kimseye 

kendisine bırakılan çek defterini iyi saklamamış olması gibi bir kusurun isnadı 

mümkün olsun”. Kanun hükmünde açıkça belirtildiği üzere sahte veya tahrif edilmiş 

bir çekin ödenmesi sonucu ortaya çıkan zarardan sorumluluk kanun tarafından 

muhatap bankaya yüklenmiştir. Muhatap bankanın sorumluluğu objektif 

sorumluluktur ve kusursuzluğun ispatı ile bertaraf edilemez. Gerek bankanın, 
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gerekse keşidecinin bir kusuru bulunmaması halinde dahi sorumluluk kanun 

tarafından bankaya yükletilmiştir.  

 

TTK. m. 724’te sahte veya tahrif edilmiş bir çekin ödenmesinden dolayı 

kural olarak banka sorumlu tutulmakla birlikte, devamında “meğer ki, senette 

keşideci olarak gösterilen kimseye kendisine bırakılan çek defterini iyi saklamamış 

olması gibi bir kusurun isnadı mümkün olsun” ifadesi yer almaktadır.  Verilen örnek 

sınırlama amacı taşımamaktadır. Keşidecinin kusurlu olması halinde tamamen 

kendisinin sorumluluğuna hükmedilmeli, ancak olayda muhatap bankanın kusurlu 

sayılabileceği haller de mevcutsa zarar tarafların kusuru oranında paylaştırılmalıdır.  

 

Ancak bankalar TTK m. 724’ün emredici olmamasından hareketle, sahte ve 

tahrif edilmiş çeklerin ödenmesinden dolayı kendilerini sorumluluktan kurtarmak 

amacıyla, hesap sahipleri ile yaptıkları çek anlaşmalarına, sorumluluğun keşideciye 

kaydırılması yönünde kayıtlar koyarlar. Bu kayıtların geçerli olup olmadığı konusu, 

geçerliliği, BK m. 99 ve BK m. 100 hükümleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve 

böylelikle sözkonusu kayıtlara sınırlamalar getirilmektedir. Ancak sözkonusu 

hükümlerin işletilebilmesi ve keşideciye korunma sağlanması için bankaların 

imtiyaz suretiyle faaliyet gösterdikleri kabul edilmelidir. O halde, muhatap bankanın 

hile veya ağır kusuru bulunması halinde, sahte ve tahrif edilmiş bir çekin 

ödenmesinden doğan sorumluluğun keşideciye yüklenmesine ilişkin akdi kayıtlar 

BK. m. 99 f. I ve BK. m. 100 f. III uyarınca geçersizdir. Bankanın organlarının hafif 

kusuru halinde dahi, hakim sahip olduğu takdir yetkisine dayanarak (BK. m. 99 f. II) 

sözkonusu kayıtların geçersizliğine hükmedebilir. Ancak kusursuz olan banka 

anlaşma hükümleri yoluyla kanunun getirmiş olduğu objektif sorumluluğu bertaraf 

edebilir.  
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