
 

KAMBİYO SENEDİNE DAYANAN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ÖRNEĞİ* 

 

…………1………… İCRA (HUKUK) MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

(Takibi Geçici Olarak Durdurma Taleplidir)2 

İTİRAZA KONU OLAN ÖDEME EMRİ     : …………3………….. İcra Müdürlüğünün ……………4………. şeklindeki 

kambiyo senedine dayanarak düzenlediği ……5…….. sayılı ödeme emrinin iptali. 

BORCA İTİRAZ EDEN DAVACI                  : ………………….………………………6…………………………………. 

DAVALI (İCRA TAKİBİ  

BAŞLATAN-ALACAKLI)                          :   ……………………. 7……………………………… 

İTİRAZ BAŞVURUSUNUN  

(DAVANIN) KONUSU                              : …………3………….. İcra Müdürlüğünün, ……………4………. şeklindeki 

kambiyo senedine dayanarak düzenlediği ……5…….. sayılı ödeme emrinin iptali. 

ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ TARİHİ        : ……5…….. sayılı ödeme emri tarafıma .......8........tarihinde tebliğ 

edilmiş ve bu başvuru süresinde yapılmıştır. 

OLAY VE AÇIKLAMALAR                  : A-) …………9……....  tarihinde tanzim edilen ……………4……………. 

şeklindeki kambiyo senedinden dolayı hakkımda icra takibinin başlatıldığını öğrendim.  

B-) Bu takibe karşı şu gerekçelerle itiraz etmek isterim:  

                                                             
*   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 nihai karara kadar durdurulması istenirse yazılabilir. Böyle bir istem yapılmak istenirse 
gerekçede haklı sebebi yazılmalı ama “Netice ve Talep” bölümünde mutlaka talep edilmelidir. Bu dilekçede de “Olay ve 
Açıklamalar” kısmında 5. paragrafta böyle bir örnek beyan dile getirilmiştir. 

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

4  Ödenmediği iddia edilen bono ya da poliçe gibi kambiyo senedinin adı yazılmalıdır. 

5  İcra İşlemlerine ilişkin olarak çıkarılan (yıl/numara şeklinde) ödeme emri numarası. Örneğin: “2018/1438” gibi. 

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

7  Hakkında başvuru yapılanın (yani icra takibini başlatanın) ad, soyadı ve adresi   

8  Şikâyet dilekçesinin süre aşımına uğraması redde sebep olur. Bu süre kambiyo senetleri için itiraz süresi, genel olarak, 
tebliğ tarihinden itibaren 5 gündür. (İİK, madde: 168/1-5). “Ödeme emrine itiraz veya şikâyet etmek isteyen borçlu, 
ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde her türlü itiraz veya şikâyetini sebepleri ile birlikte diğer tarafa tebliğ 
edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeye mecburdur. Bu dilekçenin bir nüshası derhal alacaklıya 
tebliğ olunur.”(İİK, madde: 172). Bu nedenle kanuna bakarak süre aşımına uğramadan itirazda bulunmak gerekir.  

 
Boşluğa ödeme emrinin tebliğ tarihi yazılacaktır. Eğer tebligat örneğin muhtar veya bırakılan bir başkasından 
alınmışsa, ödeme emrine fiilen ulaşıldığı tarih izahatlı olarak yazılmalıdır. Bu yüzden de tebligatın yasal olmadığı iddia 
edilecekse, gerekli izahat ““Olay ve Açıklamalar” kısmının 4. paragrafında olduğu gibi yapılmalıdır. 

9  Ödenmediği iddia edilen bono ya da poliçe gibi kambiyo senedinin, düzenlendiği tarih.  



 

1-) Takip ve ödeme emrine konu ………………4………………… taksitleri tarafımdan, bu senetteki 

“borca mahsup edilmek üzere” ibaresiyle ödenmiştir ve hiç bir borcum kalmamıştır.  Bu ödemelere 

dair banka dekontları ektedir. Dekontlarla belirlenen bu ödemeler dolayısıyla da bu 

……………4…………….  parasal değerini kaybetmiştir.10  

2-) Borç zaman aşımına uğramıştır.10 

3-) Ortada iddia edildiği gibi bir borç yoktur. Zira imza tarafıma ait değildir. Bu senette kefil de 

değilim. Bu durum, imza incelemesi yaptırılırsa görülecektir. Benim imza ve paraflarıma ilişkin 

örnekler de bu nedenle ekte sunulmuştur.10 

4-) Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrinin tebligatının 7201 sayılı tebligat kanununa 

tam olarak uymadığını ve bu nedenle tebligatın yok hükmünde olduğunu beyan ve iddia ediyorum. Bu 

nedenle sayın mahkeme itirazı kabul etmelidir.10 

5-) Yukarıdaki sebepler tamamen haklı olduğumu göstermekte ve itirazımın kabulünü 

gerektirmektedir. Bu bağlamda hızla gelişebilecek cebrî icra işlemlerini önlemek için takibin, nihaî 

karara kadar durdurulmasını da talep etmekteyiz.2,10 

6-) Diğer taraftan bu itiraz başvurusu şeklindeki bu davada haklılığım ortada olduğu için;  

6a-) Dava harç ve masraflarının karşı tarafa yükletilmesi; 

6b-)  Karşı tarafın %20 tutarında tazminat ödemesi;11  

6c-)Karşı taraf için avukatlık ücretine hükmedilmemesi;  

Adalete uygun olacaktır. 

HUKUKİ SEBEPLER                                :  Anayasa,  2004  sayılı  İcra ve İflas Kanunu, 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.  

DAVANIN DELİLLERİ                                   : Ekte bulunan belgeler 

SONUÇ VE İSTEM                                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle: 

1-) Bu itirazımın kabulünü ve bu doğrultuda; 

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

1b-) Kambiyo senedine dayanmadığı yukarıda açıkça izah edilen takibin ve ödeme emrinin iptaline; 

2-) Haksiz takip nedeniyle tarafıma karşı tarafça %20 tazminat ödemesine;11  

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

4-) Karşı tarafa, avukatlık ücreti ödenmemesine,  

                                                             
10  Yapılan işlem bu yönden usulüne uygunsa ve/veya bu iddia yersizse/gerekmiyorsa, bu paragrafa yer verilmemelidir. 

Dolayısyla yalnız ilgili ve haklı gerekçelere yer verilmelidir. 

11  Bu kısım istenirse yazılabilir. Burada yazılması halinde “Netice ve Talep” kısmında da talep olarak yazılmalıdır. Bu 
dilekçe örneğinde ““Olay ve Açıklamalar” kısmında da 6b. alt paragrafta, “Netice ve Talep” kısmında da 2.paragrafta 
örnek olarak yazılmıştır.  

12  Yukarıda 2. dipnot çerçevesinde bu talebe de yer verilmiştir. Durdurma istemine gerek duyulmaması halinde bu kısım, 
dilekçenin başındaki (durdurma taleplidir) ibaresi ve “Olay ve Açıklamalar” kısmında yer alan bu yöndeki izahat 
kaldırılmalıdır.   



 

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

şikâyet başvurumuzun, aynı konuda olmaları gözetilerek, davaların birleştirilmesine;9 

 

Karar verilmesini arz ve talep ederim. ../.../ 20…. 

 

                      

 

                                                                                                                         İTİRAZ EDEN (DAVACI)  

                                                                                                                       Adı ve Soyad 

                                                                                                                   (İmza) 

 

EKLERİ                                        : 

1-) Kimlik Belgesi Fotokopisi 
2-) Ödeme Dekontları10 

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

                                                             
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 dilekçeye de konu 
olan aynı ödeme emrine yapılan” tabiri yazılmalıdır.  


