
www.dilekcesepeti.com -
www.twitter.com/DilekceSepetCm

...................... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

                    ..............

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

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

 Adres

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

 Adres

DAVALI 3. KİŞİ : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

 Adres

DAVA KONUSU :  Borçlunun  mal  kaçırmak  amacı  ile  yaptığı  tasarrufun  iptali
talebimizden ibarettir.

DAVANIN DEĞERİ : .........-TL 

AÇIKLAMALAR :

Davalı  tarafça  ..........  Bankası  .......  şubesi  .../.../...  tarih  ve  ........-TL  bedelli  çek
tarafımıza  keşide  edilmiştir.  Aradan  geçen  süre  içerisinde  söz  konusu  çek  bedeli
ödenmediğinden  daha  fazla  hak  kaybına  uğramamak  adına  borçlu  aleyhine  .........  icra
müdürlüğünün  ...../......  esas  sayılı  dosyası  ila  icra  takibine  başlanmıştır.  Yapılan  takip
sırasında  dosya  borçlusu  mallarını  kaçırmak  ve  şahsımı  zarara  uğratmak  için  muvazaalı
işlemlere giriştiği anlaşılmıştır.

Davalı, üzerine kayıtlı olan ....... ili, ...... ilçesi, ....... mahallesi, .... ada, .... parsel sayılı
taşınmazı .../.../... tarih, ..... yevmiye numaralı işlemle 3. kişi ....... ....... e devretmiştir. 

Taşınmazın konumu dikkate alındığında borçlu dava konusu taşınmazı değerinin fahiş
miktarda altına satmıştır. İİK m. 278 de "Mutad hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden
önce veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin
veya  aciz  vesikası  verilmesinin  sebebi  olan  yahut  masaya  kabul  oluna  alacaklardan  en
eskisinin tesis  edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün
bağışlamalar  ve  ivazsız  tasarruflar  batıl'  olduğu hususu  düzenlenmiş  olup  yine  aynı  yasa
hükmünün 1. ve 2. bentlerinde neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar hısımlar arasında
yapılan  ivazlı  tasarruflar  ile  akdin  yapıldığı  sırada,  kendi  verdiği  şeyin  değerine  göre
borçlunun  ivaz  olarak  pek  aşağı  bir  fiyat  kabul  ettiği  akitlerin  bağışlama  gibi  sayılacağı
belirtilmektedir.
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Davalı  borçlu  ile  davalı  3.  kişi  arasında  akrabalık  ilişkisinin  bulunduğu  açıktır.
Tasarruftan  istifade  eden  davalı,  borçlunun  yakını  olması  nedeni  ile  borçlunun  mal  ve
vaziyetini bilmediğini iddia edemeyecektir. Borçlunun, bana olan borcudan dolayı taşınmazı
kaçırmak amacı ile muvazaalı bir şekilde devrettiği açıktır. 

HUKUKİ NEDENLER : HMK, İİK ve ilgili mevzuat 

HUKUKİ DELİLLER  :

 ..... İcra Dairesinin .../... esas sayılı takip dosyası, 

.......... Bankası ....... şubesi .../.../... tarih ve ........-TL bedelli çek,

Nüfus kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi, gerektiğinde tanık anlatımları.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle;

Fazlaya  ilişkin  talep  ve  dava  haklarım  saklı  kalmak  kaydıyla  öncelikle  davamın
kabulüne,

Davalının ....... ili, ...... ilçesi, ....... mahallesi, .... ada, .... parsel sayılı taşınmazı .../.../...
tarih, ..... yevmiye numarası ile yapmış olduğu işleminin iptaline, mahkeme aksi kanaatte ise
tazminata hükmedilmesine,

Takip  toplamı  ........-TL alacağım için  dava  konusu taşınmaz üzerine  ihtiyati  haciz
konulmasına,  taşınmazın  yeniden  el  değiştirmesini  veya  satılmasını  önlemek  bakımından
ihtiyati tedbir kararı verilmesini, 

Yargılama  giderlerinin  davalı  tarafa  yükletilmesini  saygılarımla  arz  ve  talep
ederim..../.../201.

     Davacı
Adı ve Soyadı

                  İmza

Eki : Nüfus Kağıdı Fotokopisi

 Tapu bilgileri

...... icra müdürlüğünün ...../..... esas sayılı dosyasındaki haciz tutanağı

.......... Bankası ....... şubesi .../.../... tarih ve ........-TL bedelli çek sureti


