
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

OSMANİYE
DAVACI : …. T.C.: …

ADRES : … Merkez /OSMANİYE

DAVALI : ... Bankası

ADRES  : ... İstanbul

KONU : Bankanın emekli maaşı üzerine koymuş bulunduğu blokenin kaldırılması, hukuka 
aykırı şekilde kesilen miktarların tarafıma iadesi talebidir.

DAVA DEĞERİ : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla … TL.

AÇIKLAMALAR

1-) Davalı ….. Bankası’ nın Osmaniye şubesinde emekli maaşı hesabım bulunmakta olup bu 
hesabıma yatan maaşının tümü üzerine davalı bankaca … yılı … ayından itibaren bloke 
konulmuş ve kesinti gerçekleştirilmiştir.

2-) T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 24.06.2021 tarihli 2017/13-1980 esas ve 
 2021/829 karar numaralı emsal kararıyla banka tarafından yapılan bloke ve kesintilerin 
Anayasa'ya aykırı olduğuna ve borçluya iadesi gerektiğine karar verilmiştir.

3-) Davalı banka kredi sözleşmesi kurulurken emekli maaşımın bloke edilmesine 
muvafakatim olduğundan bahisle bu kesintileri yapmış ise de kanunun emredici hükümlere 
aykırı şekilde yapılan rıza beyanı geçersizdir.

İİK 83/a:  “82 ve 83 üncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair 
önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir.” kanun maddesi emredici bir hükümdür.

Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenler ile davalı bankanın blokesinin kaldırılarak 
bugüne dek haksız kesintilerle tahsil ettiği toplamda ….. TL'nin davalıdan tahsiline ihtiyaç 
vardır.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 83; 5510 S. K. m. 93 ve tüm ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : 1-) … Bankası hesap dökümü 2-) Banka dekontları 3-) ….. 
tarihinden itibaren banka hesap hareketleri 4-) Tüketici kredi sözleşmesi 5-) Bilirkişi 
incelemesi, 6-)Tanık beyanları 7-) Yemin ve karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma 
hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda açıklanan sebeplerle davamın KABULÜNE, Banka tarafından yapılan blokenin 
kaldırılmasına, haksız tahsil edilen kesintiler için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak 
kaydı ile toplam ….. TL'nin kesinti tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 
tarafıma iadesine ve tüm yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa 



yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

DAVACI
…


