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1- Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin
ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili
adına ödemenin yapılacağı banka adı ile
hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numara§l veya vergi kimlik
numarasu şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı
yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye'de
göstereceği yerleşim yeri (Yerleşim yeri
gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer
yerleşim yeri sayılır.)

2- Borçlı.ınun ve va.rsa kanuni temsilcisinin
adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa
vergi kimlik numarası şöhret ve ikametgüı

3- Takip terekeye karşı açılmışsa
mirasçıların, adı, soyadı, şöhret ve
ikametgahları

4- Alacağın veya istenen teminatın Türk
parasıyla tutan ve faizJıi a|acak|arda faizin
miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak
veya teminat yabaııcı para ise alacağın hangi
tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi

5- Menkul rehini veya ipotekle temin
edilmiş olan bir alacak talebinde merhunun
ne olduğu, merhun üçüncü şüıslar
tarafindan verilmiş veya mülkiyeti üçiiıırcü
,üıslara geçmiş ise adı ve soyadı

6- Takip, ilama veya ilam hükmündeki
belgeye müstenid ise ilamı veya belgeyi
veren makamrn adı, ilam veya belgenin
tarihi numarası ve özeti

7- Adi veya hasılat kiralarına ait takip talebi

8- Tevdi edilen senet(poliçe, emre müarrer
senet, çek)'in tarih ve numarası, özeti,
senede müstenid değilse borcun sebebi

9- Alacaklının takip yollarındaıı hangisini
talep eylediği
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TAKiP TALEBİ

MALTEpE 1.ETAp KİpTAş K9NUTLARI SİTE yÖNETİvi 1vergi Dairesi: K.vALI
Vergi Kimlik No: 56306212|5)
z tİ\,nüTEvLER MAH. HAN D EGü L So K.N o :9213, MALTEpE/iSTANB U L

Vekili Av. MEHMET YILDIRIM
(Vergi Dairesi: ÜsrÜoaR Vergi KimlikNo: |8547445604, TC KimlikNo: |8547445604)

OSMANYILMAZMAH. 633/2 SOK. NO:4/2, GEBZEIKOCAELI

2. YAKUP ARSLAN (TC Kimlik No: 37588651676)
MERN [S ADRESİ, MERKEZ/İSTANBU L

3. BURCU LOKMAONĞLU (TC KimlikNo: 27781952304)
MERNiS ADRESİ, MERKEZ/İSTANBUL

4. ENDER DİŞiAÇIK (TC KimlikNo :38596260,706ı i }il. o-
MERNİS ADRESi, MERKEZ/iSTANBUL

7,334,47 TL Asıl Alacak

7.334,47 TL

nin tahsil tarihine kadar asıl alacağaişleyeceko/o9 füzi,
masrat vekalet ücreti ile tahsili. Kısmi ödemelerin B,K. l00 uyarınca öncelikle faize ve

masraflara mahsuben hesaplanması isteminden ibarettir

7.334,47 TL Bedelli KANUN GEREĞİ MÜTESELSİLEN SORUMLU OLIJNAN İŞçİ
evrıaN CESUR,A ÖosNBN KIDEM TAZMiNATININ TAşER9N FİRMA SECURİFoRCE
GÜyENLİK Hİz. sAN. Tİc. LTD. şTİ,DEN İŞyERENE RÜCIJEN TAHşİLİ vE MAHKEME
KARARI OLMADAN ÖOPİİİİ VaieN VE SiTEYi ZARARA SOKAN SİTE ESKİ
yÖNET|CİLERİ yAKUp ARSLAN, BURCU LSKMANSĞLU, ENDER Dİşiaçır,raN
vrürBsBı.siı,EN TAHSİLİ
Haciz

Yukardaki (4.) bentde yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

(ic. İf. K. 8,58)
Yönetmelik Ömek No: l

02,10.2017
Alacaklı ya da Vekilini


