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NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE
                                             ………….

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

VEKİLİ :Avukat Adı ve Soyadı, Adres

DAVALILAR :Adı ve Soyadı, Adres

Adı ve Soyadı, Adres

TALEP KONUSU :Kira alacağının tahsili

DAVA DEĞERİ : … TL (Parasal Sınır Dikkate Alınmalıdır)

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim davaya konu gayrimenkulunü  …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile
sözleme ile davalılardan ……’ye kiralamıştır. Aylık kira bedeli için … Türk Lirası olarak ve her ayın
15’ine kadar düzenli olarak  müvekkilimin banka hesap numarasına  yatırılacağı, kira müddetinin de
üç yıl olduğu kabul edilerek, kira kontratı düzenmiş ve taraflarca imzalanmıştır. Bu kiracılık ilişkisini
diğer davalı …...’da kefil olarak imzalamıştır.

2-  Davalı  kiracı,  Mart  … ayı  başında  kiralanan  taşınmaza  taşınmış  ve  Ağustos  ayı  dâhil
kiralarını eksik ödemiştir. Ağustos ayı dâhil ödemelerde temerrüde düşmüş ve kira bedelini ödenmesi
yönündeki taleplerimize rağmen mazeretler beyan ederek, Mart – Nisan – Mayıs - Haziran – Temmuz
– Ağustos ayları kiralarını ödemeden, Eylül ayında kiraladığı taşınmazı habersiz olarak tahliye ederek
kaçmıştır. Aramalara rağmen ve kefil …’ya müracaatımız da sonuçsuz kalmış olduğundan iş bu davayı
açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : Kira sözleşmesi, Tapu kaydı ve her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER: BK. md. 248 vd. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda  kısaca  açıklanan  nedenlerle  davanın  kabulü  ile,  taraflar
arasında aylık … Türk Lirası olarak belirlenen Mart – Nisan – Mayıs – Haziran – Temmuz _ Ağustos
aylarına ait toplam … Türk Lirası kira bedeli alacağımızın ödeme tarihleri itibariyle geçerli yasal faizi
ile  birlikte  davalı  kiracı  ....  ile  kefil  olan  …’dan  müştereken ve  müteselsilen  tahsiline,  yargılama
giderleri ile vekâlet ücretinin de davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini,
davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı

İmza



(Not: Kira alacağı davası, tahliye davası ile birlikte açılırsa sulh hukuk mahkemesinde açılır.
Kira alacağı davası müstakil bir dava olarak açılırsa o zaman parasal sınır dikkate alınır.)

(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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