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Tarafıma tebliğ edilen ödeme emrinde borcun sebebi belirtilmemiştir. Bu haliyle ödeme emri
Ġcra Ġflas Kanununa ve Yönetmeliğine aykırıdır. Her ne kadar ödem emrinde alacak
miktarının yanında (YERSĠZ ÖDEME-KAMU ZARARI) şeklinde bir ibare yer almakta ise
de hangi tarihte ve hangi şekilde bir yersiz ödeme yapıldığına ve tarafımdan bir kamu zararı
oluşturulduğuna ilişkin hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir.
Bir kamu zararının varlığından söz edilebilmesi için yargılamayı gerektiren kamu zararı
iddiası ile yargıya başvurularak bir ilam alınması gereklidir. Bu iddiayla ilamsız takip yoluna
başvurulamaz. Zira herhangi bir yersiz ödeme ve buna dayalı kamu zararından söz ediliyorsa,
zararın hangi ödemeden kaynaklandığı, zarardan kimin sorumlu olduğu, varsa zararın ne
kadar sürede geri istenebileceği vb. hususlar yargılamayı gerektirir.
Takip alacaklısına herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Yersiz ödeme yapıldığı iddiasının
hangi ödemeye dayandığı tarafımca bilinmediğinden zamanaşımı def’inde de bulunuyorum.
Tarafıma yapılmış bir yersiz ödeme yoktur. Kaldı ki; böyle bir ödeme olsa dahi Danıştay
Ġçtihadı Birleştirme Kurulunun 1973/14 sayılı Ġçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca yersiz
ödemeye dayalı alacak ancak idari yargıda dava açma süresi (60 gün) içinde geri
istenebileceğinden ve tarafıma takipten önceki 60 gün içinde herhangi bir yersiz/haksız ödeme
yapılmış olmadığından hak düşürücü sürenin geçmiş olması nedeniyle talep hakkı düşmüştür.
Takip alacaklısına herhangi bir borcum bulunmadığından borcun tamamına itiraz ediyorum.
Bir alacak olsa bile zaman aşımı süresinin ve hak düşürücü sürenin geçmiş olduğunu da
ayrıca itiraz olarak ileri sürüyorum.
Açıklanan nedenlerle; takibin durdurulmasına karar verilmesini ve itiraz dilekçem ile takibin
durdurulması kararının bir örneğinin takip alacaklısına tebliğine karar verilmesini talep
ederim. Saygıyla. …./02/2015
Takip borçlusu

