
İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması İstemi Dilekçesi Örneği

Dilekcesepeti.com
SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE
                                     İSTANBUL

İHTİYATİ HACZİN

KALDIRILMASI

TALEP EDEN : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı

  Adres

KARŞI TARAF : Adı ve Soyadı

  Adres

DAVA KONUSU : İhtiyati haczin kaldırılması 

DAVA DEĞERİ : … TL (Sulh Hukuk Mahkemelerindeki Parasal Sınır Dikkate Alınmalıdır)

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı tarafça, İstanbul … Sulh Hukuk Mahkemesinin .../.../... tarih …/... Esas ve …/... Karar sayılı
kararı  ile  müvekkilimiz  aleyhine  ihtiyati  haciz  kararı  verilmiştir.  Davalı,  müvekkilim  tarafından  keşide
edilen ....... tarihli, ....... bedelli, ........... şubesi ....... nolu hesaba ait, ....... seri nolu çeki mahkemenize kanıt olarak
sunmuştur. 

2-  Çekin müvekkilimiz  tarafından keşide edildiği  ve ödeme gününde bankada karşılığının olmadığı
doğrudur. Bu nedenle davalı tarafından çekin arkası karşılığı  olmadığı gerekçesi ile yazdırılmıştır.

3- Ancak bir gün sonra müvekkilim davalıyı arayarak çekin karşılığını ödemek istediğini bildirmiş ve
alacaklı da kabul etmiştir. Müvekkilimiz parayı davalıya götürmüş, davalı çekin kendisinde olmadığını belirterek
çeki daha sonra teslim edeceğini söylemiştir. Davalı ile müvekkilim adına Noterden de çekin ödendiğine ilişkin
olarak çekin tarih  ve diğer  vasıflarının tarif  edildiği  bir ödeme belgesi  düzenlenmiştir. Müvekkilimizin çeki
ödediğine ilişkin noter makbuzu ektedir. 

4- Davalı çekin karşılığını ödendiğ halde  bu kez de aynı çeke dayanarak ihtiyati haciz talep etmiştir. Haksız
davalı adına verilen ihtiyati haciz kararına itiraz ediyor, kaldırılmasını istiyoruz. …………………(Bu kısımları
kendinize uygun uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.) 

DELİLLER :Noter Makbuzu

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenler ile, … Sulh Hukuk mahkemesinin .../.../... tarih
…/... Esas ve …/... Karar sayılı kararı ile müvekkilimiz aleyhine verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına
karar verilmesini, istemde bulunan vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…



İtiraz  Eden Vekili
Avukat Adı Ve Soyadı

İmza

(Not:  Dilekçe  örnek  amaçlı  hazırlanmış,  dilekçedeki  olay  kurgudan  ibarettir.  Açıklamalar  ve  talep
kısmında gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.  Dava vekil aracılığı ile
takip ettirilmiyor ise vekil yazılı olan kısımlar çıkartılarak dilekçe üzerinde gerekli uyarlamayı yapabilirsiniz.)
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