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NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE
                                BURSA  

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

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

VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı 

                                            Adres

DAVALI : Adı ve Soyadı

Adres

DAVA KONUSU :  Fuzuli İşgal Nedeni İle Tahliye ve Haksız İşgal Tazminat İstemi

DAVA DEĞERİ : … Türk Lirası

AÇIKLAMALAR :

1-  Müvekklerimin,  .../…/20… tarihinde  parasının  tamamını  ödeyerek  davalının maliki
bulunduğu …... adresinde bulunan     İli  ….. İlçesi …… Mahallesi ………Mevkii, …….Ada,
…….Pafta,  …..Parsel numarasında tapuya kayıtlı taşınmazı davalıdan satın almıştır. Davalı
müvekkillerimin satın almış olduğu bahse konu taşınmazda daha öncede ve satış tarihinden
sonra  da  hukuki  bir  ilişkiye  tabi  olmaksızın  oturmaktadır.  Müvekkiller  tarafından  davalı
taşınmazı tahliye etmesi için ihtar edilmiş ise de davalı bu ihtara rağmen taşınmazı tahliye
etmemiştir. Gayrimenkulde lokanta işletmek suretiyle ticari faaliyetine devam etmektedir.

2- Müvekkillerin satın aldığı tarihten bu tarihe kadar da müvekkillere kira veya başka bir
şekilde  yararlanma  bedeli  olarak  hiçbir  ödeme  de  bulunmamıştır.  Dolayısıyla  davalı
müvekkillerin taşınmazında hukuki bir nedene dayalı olmaksızın oturan kişi yani fuzuli şagil
durumundadır.  Bu  nedenle  de  davalının  taşınmazdan  fuzuli  işgal  nedeniyle  tahliyesi  ile
müvekkillerimin  satın aldıkları tarihten dava tarihine kadar ki yararlanma bedelli olarak aylık
… Türk Lirası olmak üzere toplam … Türk Lirası haksız işgal tazminatı (ecrimisil) ödemesini
talep etmekteyiz. Tüm bu nedenlerle iş bu davayı açmak zaruretimiz hâsıl olmuştur..

DELİLLER : Tapu kaydı, veraset belgesi, tanık beyanı ve her tür kanıt.

HUKUKİ NEDENLER :TMK. HMUK. ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda  kısaca  açıklanan  nedenlerle  davamın  kabulü  ile,
davalının fuzuli olarak işgal ettiği müvekkillere ait, tapunun  bulunan     İli  ….. İlçesi ……
Mahallesi ………Mevkii, …….Ada, …….Pafta,  …..Parsel numarasında kayıtlı  taşınmazdan
fuzuli işgal nedeniyle tahliyesine, müvekkillerin gayrimenkulü satın aldıkları tarih olan …/…/…
tarihinden dava tarihine kadar fazlaya ilişkin haklarımız saklı kaymak kaydıyla toplam … TL
haksız  işgal  tazminatın  (ecrimisil)  dava  tarihinden  itibaren  işleyecek  yasal  faiziyle  birlikte
davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar
verilmesini davacılar vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim.. … / ... / ....

Davacı Vekili   
 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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