
 

KAMBİYO SENEDİNE DAYANAN İCRA TAKİBİNDE ŞİKÂYET ÖRNEĞİ* 

 

......... 1.......... İCRA (HUKUK) MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

 

(Takibi Geçici Olarak Durdurma Taleplidir)2 

ŞİKAYETE  KONU OLAN  

ÖDEME EMRİ                                           : …………5……….. İcra Müdürlüğünün …………7………. sayılı ödeme 

emri. 

ŞİKAYETÇİ (DAVACI)                               :  …………………………………….……3…………………………………………………                                       

DAVALI (İCRA TAKİBİNİ  

BAŞLATAN-ALACAKLI)                           : …….…..…………………….4…………………………………………….. 

ŞİKÂYETİN (DAVANIN) KONUSU      : …………5………….. İcra Müdürlüğünün, ……………6………. şeklindeki 

kambiyo senedine dayanarak düzenlediği ……7…….. sayılı ödeme emrinin iptali.  

ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ TARİHİ        : ……7…….. sayılı ödeme emri tarafıma .......8........tarihinde tebliğ 

edilmiştir ve bu başvuru süresinde yapılmıştır. 

OLAY VE AÇIKLAMALAR           : A-) …………9……....  tarihinde tanzim edilen ……………6……………. 

şeklindeki kambiyo senedinden dolayı hakkımda icra takibinin başlatıldığını öğrendim.  

B-) Bu takibe karşı şikâyetimi şu gerekçelere dayandırıyorum: 

                                                             
*   Boşluklar, üzerlerinde bulunan sayıların dipnotlardaki karşılığına göre doldurulmalıdır. 

1  İcra işlemlerini başlatan il veya ilçe icra müdürlüğünün görev ve yetki olarak kapsamına alan il ya da ilçe icra hukuk 
Mahkemesinin adı. Aynı yerde birden fazla icra hukuk mahkemesinin bulunması halinde ilgili yer adıyla nöbetçi icra 
hukuk mahkemesi gibi bir başlık olabilir.  

2  Bu kısım, icra takibinin, şikâyet üzerine verilecek karara kadar, ihtiyatî tedbir şeklinde ve geçici olarak durdurulması 
istenirse yazılabilir. Kanaatimce 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun (İİK’nın) 22. maddesi böyle bir ihtiyatî tedbir kararı 
alma isteğine imkân vermektedir. Böyle bir istem yapılmak istenirse, gerekçede haklı sebebi yazılmalı ama aynı istem 
dilekçenin “Netice ve Talep” bölümünde mutlaka “talep” edilmelidir. Bu dilekçede de “Olay ve Açıklamalar” kısmında 4. 
parağrafta örnek bir beyan dile getirilmiştir.  

3  Bu başvuruyu yapan (hakkında icra takibi başlatılan) kişinin ad, soyadı, adres ve vatandaşlık numarası. 

4  Hakkında bu başvurunun yapıldığı kişinin (yani icra takibini başlatanın) ad, soyadı ve adresi   

5  İcra işlemlerini başlatan icra müdürlüğünün il veya İlçesinin adı. Aynı yetki sahasında (yerde) birden fazla icra 
müdürlüğü var ise, sırasıyla; işlemi yapan icra müdürlüğünün il veya ilçesiyle birlikte numarası. Örnek: “Bursa 13.” gibi. 

6  Ödenmediği iddia edilen bono ya da poliçe gibi, kambiyo senedinin adı. 

7  İcra İşlemlerine ilişkin olarak çıkarılan (yıl/numara şeklinde) ödeme emri numarası. Örneğin: “2018/1439” gibi. 

8  Şikâyet dilekçesinin süre aşımına uğraması redde sebep olur. “Şikâyet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün 
içinde yapılır.” (İİK, madde: 16/1). “Takibin müstenidi olan senet kambiyo senedi vasfını haiz değilse, beş gün içinde 
icra mahkemesine şikâyet etmesi lüzumu” (İİK, madde: 168/1-3) vardır. Bu nedenle kanuna bakarak süre aşımına 
uğramadan şikâyette bulunmak gerekir. Boşluğa ödeme emrinin tebliğ tarihi yazılacaktır. Eğer tebligat örneğin muhtar 
veya bir başkasından alınmışsa, ödeme emrine fiilen ulaşıldığı tarih de izah edilmelidir. Bu tebligatın yasal olmadığı 
iddia edilecekse, “Olay ve açıklamalar” kısmının 1. paragrafında olduğu gibi izahat yapılmalıdır. 

9  Ödenmediği iddia edilen bono ya da poliçe gibi kambiyo senedinin, düzenlendiği tarih.  
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1-) Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrinin 7201 sayılı tebligat kanununa uygun olarak 

tebliğ edilmediği ve bu nedenle tebligatın yok hükmünde olduğunu beyan ve iddia ediyorum.10  

2-) Takip için dayanak alınan ……………6……………., kambiyo senedi olma özelliklerini tam olarak 

taşımamaktadır: 

2a-) Kambiyo senedinde, senedin türüne ilişkin ibare yazılı olmalıdır. Halbuki …………7………. 

sayılı ödeme emrine dayanak olan .……………6……………. üzerinde bunun .……………6……………. olduğunu 

belirten hiçbir yazı veya ibare yoktur.10 

2b-) İcra takibinin dayanağı .……………6……………., aslında üstte taksitleri ve ödeme planı olan ve 

altta senet formunda düzenlenmiş bir alelâde sözleşmedir. Hâlbuki kambiyo senedi, bir defada 

ödemeyi gerektiren parasal meblağ değerindedir. Taksitle ödemelerin yapılması bu 

……………6……………. kambiyo senedi olmaktan çıkarmış ve işlevsiz hale getirmiş olmaktadır.10 

2c-) Takibe dayanak teşkil eden .……………6……………. üzerinde, birden fazla ve farklı meblağlar 

yazılıdır. Bu durum belgeyi kambiyo senedi olmaktan çıkarmaktadır.10  

2d-) Takibe dayanak teşkil eden belgede birden fazla ve farklı ödeme tarihi yazılıdır.  Bu 

durum belgeyi kambiyo senedi olmaktan çıkarmaktadır.10 

2d-) Şikâyete konu belgede vade tarihi yoktur. Kambiyo senedinde vade tarihinin boş 

bırakılması vadenin taraflarca ayrı bir sözleşme yapılarak belirleneceği anlamına da gelebilir.10  

2e-) Şikâyete konu belgede vade tarihi altta ve üstte farklı farklıdır. Bu, kambiyo senedini 

alelade sözleşme ve taahhütname haline dönüştürür.10 

2f-) Şikâyete konu belgede düzenleme yeri yoktur. Bu, kambiyo senedini alelade sözleşme ve 

taahhütname haline dönüştürür.10 

3-) Yukarıdaki sebeplerle; böyle bir işleme dayanılarak icra makamlarının kambiyo senedine 

has takip usulünü uygulamaları hadiseye uygun olmadığı gibi kanunlara da uygun değildir. Bu yüzden 

icra takibine konu .……………6……………., aslında bir kambiyo senedi değil, alelâde bir sözleşme 

olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Alelâde sözleşmeler de aksine bir vasfı yoksa 6098 sayılı 

Türk Borçlar Kanunu kapsamında bulunmaktadır. Tüm bunlara göre alelâde ilâmsız icra takip usulü 

uygulanması gerekirken Kambiyo Senedine ilişkin takip usulü kullanılması hukuka aykırıdır ve 

şikâyetimin kabulünü gerektirir. Bu hususlar, şikâyet konusu takibin kaldırılmasını gerektirmektedir. 

4-) Hukuken, “şikâyet icra mahkemesince karar verilmedikçe icrayı durdurmaz.” Bu hüküm, 

icranın nihaî karara kadar, geçici olarak durdurulmasına imkân vermektedir. Bu nedenle, ivedi bir 

cebri icra işlemlerinin nihaî karara kadar durdurulmasını da talep etmekteyiz.2, 10 

 5-) Aynı ödeme emrine karşı bu şikâyet dilekçesinden başka, görevli …………1………….icra hukuk 

mahkemesine itiraz da yapılmış olup, bunların birleştirilmesi yerinde olacaktır.11  

                                                             
10  Bu konuda yapılan işlem usulüne uygunsa ve/veya bu iddia yersizse/gerekmiyorsa, bu paragrafa yer verilmemelidir. 

Dolayısyla yalnız ilgili ve haklı gerekçelere yer verilmelidir. 

11  Bu paragraf, konu ile ilgili olarak kambiyo senedine dayanan aynı ödeme emri için itiraz da yapılırsa gerekli 
olabilecektir. “Netice ve Talep” kısmında dile getirilmezse “Olay ve Açıklamalar” kısmındaki (4. parağrafta) da dile 
getirilmemelidir. 
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HUKUKÎ SEBEPLER                  : Anayasa, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat. 

DAVANIN DELİLLERİ                       : Ekte bulunan belgeler. 

NETİCE VE TALEP                            : Yukarıda açıklanan nedenlerle: 

1-) Bu şikâyetimin kabulünü ve bu doğrultuda; 

1a-) Öncelikle takibin nihai karara kadar ivedilikle durdurulmasına;12  

1b-) Kambiyo senedine dayanmadığı yukarıda açıkça izah edilen takibin ve ………7……..ödeme emrinin 

iptaline; 

2-) Bu dava ile ilgili tüm harç ve masrafların karşı tarafa yükletilmesine; 

3-) Karşı tarafa avukatlık ücreti ödenmemesine,  

4-) Bu başvurumuzla …………..1…………….. İcra Hukuk Mahkemesi Başkanlığına verdiğimiz ………13………   

itiraz başvurumuzun, aynı konuda olmaları gözetilerek, birleştirilmesine; 11 

Karar verilmesini arz ve talep ederim. …/…/201.. 

 

                                                                                                                                     Şikâyet Eden (Davacı)  

                                                                                                                                               Adı Soyadı  

                                                                                                                                                    (İmza)                                                 

                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

EKLERİ                                        : 

1-) Kimlik Belgesi Fotokopisi 
2-) Ödeme Dekontları10 

3-) ……………….10 
4-) ……………….10 
. 
. 
. 
 

                                                             
12  İcra ve İflas Kanununun (İİK’nın) 22. maddesindeki hüküm bu tür bir ihtiyatî tedbir isteği yapabilme imkânı verir 

kanaatindeyim. Bu istek yapılırsa, dilekçenin baş kısmına durdurma taleplidir ibaresinin yazılması, “Olay ve 
Açıklamalar” kısmındaki 4. Paragrafta olduğu gibi, sebebi kısaca açıklamak yerinde olabilecektir.   

13  Bu boşluğa, söz konusu itiraza başvuru yapılan mahkemenin verdiği esas numarası yıl/numara sayılı olarak 
yazılmalıdır. Örneğin: esas no: 2018/1234 sayılı” gibi. Eğer henüz esas numarası verilmemişse, “bu başvuruya konu 
olan aynı ödeme emrine yapılan” tabiri yazılmalıdır.  


