
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  MVsDK7l - hfw7hTk - 39Wrq7L - kE1HiM=  ile erişebilirsiniz.

T.C.
....

İCRA HUKUK MAHKEMESİ
ARA KARAR

ESAS NO :.....
HAKİM :....
KATİP : Melike KILIÇ  168850

DAVACILAR : .....
VEKİLİ : Av. RAMAZAN AKDOĞAN 

DAVALI :......
VEKİLİ :.....

DAVA : Takibin Taliki Veya İptali
DAVA TARİHİ : 24/03/2022
ARA KARAR TARİHİ : 01/04/2022

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacılar vekili 31/03/2022 havale tarihli talep dilekçesi ile; Ankara Batı 1. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin .... Sayılı dosyasında "mirasın hükmen reddi" davalarının halen derdest ve devam ettiğini, 
bu dava kapsamında devam eden yargılama kapsamında müvekkillerin murisi olan ..... hakkında yapılan 
icra takiplerinin halen devam ettiğinin anlaşıldığını, .....'ın malvarlığı araştırmasının yapıldığını, yapılan 
araştırma neticesinde ..... adına kayıtlı menkul veya gayrımenkul bir malvarlığına rastlanılmadığını, .....'in 
asker olması nedeniyle OYAK'tan emekli ve yardım alacağı kapsamında 47.389,16 TL parası olduğu 
bilgisi verildiğini, bu paranın 20.634,81 TL'sinin Ankara 24. İcra Dairesince tahsil edildiğini, geriye 
kalan 26.754,35 TL'nin de şu an Polatlı İcra Dairesi hesabında beklemekte olup taraflarınca ödemenin 
durdurulması talebinde bulunulduğunu, kazaya karışan aracın 2013 model Opel Astra 1.6 GL marka araç 
olup, bu aracın bedelinin ölen ..... tarafından tahsil edildiğini ve aracın sigortaya pert olarak verildiğini, 
bunu kabul etmeyip bilirkişi raporu kapsamında aracın şu an yürür ve sağlam olduğunu kabul etseler dahi 
güncel ikinci el değerinin 78.250 TL olduğunu, ayrıca bu aracın “takyidat bilgisi”nden de görüleceği gibi 
araç üzerinde bir çok haciz ve yakalama kaydı olduğunu, ... İcra Müdürlüğünün .... Esas sayılı dosyasında 
31/01/2013 tarihi itibariyle ölen .....'e karşı 162.108,28 TL lik takipte bulunduğunu, bu takibin halen 
devam ettiğini, alacaklısının ..... olduğunun görüldüğünü, dosyanın güncel kapak hesabının 283.755,08 
TL olduğunu, Ankara ... İcra Dairesinin ..... Esas sayılı dosyasında takibin devam ettiğinin görüldüğünü, 
bu dosyanın güncel kapak hesabının taraflarınca tespit edilemediğini, bu borç miktarları ve terekenin 
aktifinin hiçbir şekilde mevcut borçları ödemeye yetmeyeceği ve terekenin borca batık olduğunun bu 
haliyle sabit olduğunu, davalı ..... vekilinin ..... İcra Müdürlüğünün .... Esas sayılı dosyasından 
müvekkillere yönelik olarak borcun ödenmesine ilişkin muhtıra göndermiş olup, şu anda tereke haricinde 
müvekkillerin şahsi mallarının icra tehdidi altında olduğunu, bu aşamada tedbir talebi verilmesi 
zorunluluğunun mevcut olduğunu, zira borcun sahibi olmayan kişilerin borçtan sorumlu tutulmasının 
usulsüz bir yol olduğunu, terekeyi aşan borçlardan mirasçıların hiç bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 
davalı vekilinin de bu hususta "mirasın hükmen reddi" davasının sonucunun beklenmesi gerektiğini kabul 
ettiğini, tedbiren takibin durdurulmasının davalı yönünden herhangi bir hak kaybına neden olmayacağını, 
dosyada faiz ve alacakların işlemeye devam edeceğini, davalarının kabulüne, ..... İcra Dairesinin ...... 
Esas sayılı icra takibinin kötü niyetli olarak müvekkillere yöneltilmesi nedeniyle mirasın hükmen reddi 
davasının sonucunun beklenmesine, borç sahibi olmayan mirasçıların terekeyi aşan borcu şahsi 
mallarıyla ödeyecek olmaları ve oluşacak mağduriyetleri önleme amaçlı olarak bu süre içinde tedbiren 
takibin durdurulmasına ve sonuç olarak takibin iptaline karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet 
ücretine hükmedilmesini, talep ve dava ettiğini beyan etmiştir. 

Mahkememiz dava dosyası incelendi; 2004 Sayılı İİK.nun 170/2 bendi gereğince yaklaşık 
kanaate varıldığından davacı  tarafın icra takibinin durdurulması talebinin kabulü ile karar verilinceye 
kadar .... İcra Dairesinin ...... Esas sayılı icra takibinin "TEDBİREN GEÇİCİ OLARAK 
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DURDURULMASINA" bu konuda İcra Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, 
Ara kararın taraflara tebliğine,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 01/04/2022

Katip

 

  Hakim 

 


