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NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
                                   İSTANBUL

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

VEKİLİ :  Avukat Adı ve Soyadı

                                             Adres

DAVALI : Adı ve Soyadı

Adres

DAVA KONUSU        : El Atmanın Önlenmesi (Men’i Müdahale), Ecrimisil ve 

         Taşınmazın Teslimi

DAVA DEĞERİ : … Türk Lirası

AÇIKLAMALAR :

1-  Müvekkilimin  müteveffa  babasından kendisine  ve  kardeşlerine  miras  olarak  intikal
eden  elbirliği  mülkiyetine  konu olan  ...  İli,  ...  İlçesi,  ...  Mahallesi,  ...  Mevkii,  ...  Ada,  ...
Pafta’da bulunan taşınmazı, müvekkilimin yiğeni olan …… kiracılık sıfatı olmaksızın fuzuli
şagil olarak kullanmakta iken maliklerin haberi ve rızası olmadan……… isimli kişiye kiraya
vermiştir. 

2- Müvekkilim ve iki kız kardeşi,  ….’nin  adı geçen taşınmazda bir yıldır oturmakta
olduğunu  il  dışında  yaşadıklarından  yeni  öğrenmişlerdir.…………………(Bu  kısımları
kendinize uygun uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.)

3-   ……………………(Bu  kısımları  kendinize  uygun  uyarlayarak  maddeler  halinde
sıralayabilirsiniz.) talep etmek için bu davayı açma zarureti 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 davanın kabulü ile, … İli,
…  İlçesi,  …  Mahallesi,  …  Sokak,  …  No,   İstanbul   adresindeki,  …  İli,  …  İlçesi,  …
Mahallesi,  … Ada, … Pafta,  … Parsel numarası ile tapuda kayıtlı  taşınmazdaki davalının
haksız işgalinin men’ine ve bu taşınmazın müvekkile teslimine, yine haksız yere taşınmazı
kullanmaya devam eden davalıdan müvekkilin taşınmazdan yararlanmasını engellediği için …
Türk Lirası  ecrimisil  tazminatının dava tarihinden itibaren yasal faizi  ile birlikte tahsiline,
avukatlık  ücreti  dâhil  yargılama  giderlerinin  karşı  tarafa  yüklenmesine  karar  verilmesini,
davacı vekili olarak saygılarımla 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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