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NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
                                    …………

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

VEKİLİ :Avukat Adı ve Soyadı

Adres

DAVALI :Erzincan Belediye Başkanlığı/Erzincan

DAVANIN KONUSU :Kamulaştırmasız el atma

DAVA DEĞERİ :… Türk Lirası

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim …’ye ait … ili, … ilçesi, … Mahallesi ….. mevkiinde bulunan … Ada, …
Pafta, … Parselde bulunan taşınmaza bir önce süre ….. Belediyesi tarafından yol genişletilmesi ve
kavşak  yapımında  kullanılmak  sureti  ile,  kamulaştırma  işlemi  yapılmadan  haksız  olarak  el
konulmuştur.

2- Bugüne kadar kamulaştırma yapmadan taşınmazı fiilen kullanan idarenin bu davranışı aynı
zamanda haksız fiil teşkil etmektedir. Ancak biz taşınmazın bedelini talep ediyoruz. Bu nedenle bu
taşınmazın  karşılığı  olarak  (keşifte  belirlenecek  değerin  yüksek  çıkması  halinde  dava  sonucunu
değiştirme hakkımız saklı kalmak üzere) … Türk Lirası bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek faizi
ile birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER : Tapu kayıtları, emsaller, keşif, tanık vs. deliller.

HUKUKİ NEDENLER : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, haklı davanın kabulü ile davalı
idarece kamulaştırmasız el atılan … İli, … İlçesi, … Mevkii, … Ada, … Pafta, … Parselde bulunan
taşınmazın bedeli olarak fazlaya ilişkin haklarımız ve dava sonucunu arttırma hakkımız saklı kalmak
üzere … Türk Lirasının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalı idareden tahsiline, iş bu tapu
kaydının tensiple celbine, dava tarihinden önce serbest alım satımları gösterir emsal kayıtların tapudan
yine tensiple celbine, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine, karar
verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat 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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