
 

BURSA   SULH HUKUK MAHKEMESİ 
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE 

 
 
 
DAVACI : ADI SOYADI (T.C. No:…………….) 
    ADRES 
 
VEKİLİ  :AV. AYLİN GÖSTERİCİLER 
  (Adres antettedir) 
 
DAVALILAR :1-ADI SOYADI - ADRES 
  2-ADI SOYADI - ADRES 
  
KONU  :………. ili, ………… ilçesi, ………. Köyü, ……… mevkii ……. parselde kayıtlı 

taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesi talebidir. 
 
AÇIKLAMALAR 

 
1-) Bursa ………… Hukuk Mahkemesinin 2002/987 E 2002/862 K  sayılı ve 03/07/2002       
tarihli veraset ilamına göre davalılar muris …………….’nın  mirasçılarıdır.  
 
2-) Dava konusu yer muris adına kayıtlı olup tapu kaydı ………….. ili, ……. ilçesi, ……… Köyü, 
……… mevkii ……….. parselde kayıtlı  taşınmazdır. 
 
3-) Davalılardan …………. , …………. İcra Müdürlüğü’nün 2012/10061 sayılı dosyası ile 
müvekkilime borçlu olup babası muris adına kayıtlı bu yere haciz konulduktan sonra hisseli  
yerin satışı için İİK.m.121’e yetki istenmiştir. Buna göre ……….İcra Hukuk Mahkemesi’nin 
2013/90 E sayılı kararı ile iş bu ortaklığın giderilmesi davasını açmak üzere tarafımıza yetki 
verilmesi üzerine huzurdaki davayı açmış bulunuyoruz; dava konusu yerde ortaklığın satış 
suretiyle giderilmesine karar verilmesini Mahkemenizden talep ediyoruz. 
 
Hukuki Sebepler : MK., İİK., HUMK. ve ilgili yasal mevzuat.  
 
Deliller  : …………..İcra Müdürlüğünün 2012/10061  sayılı takip  dosyası ve bu 
dosyadan dava konusu taşınmazın haczedildiğine yönelik yazı cevabı örneği (dilekçemize 
eklidir), …………. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/987 E 2002/862 K sayılı  veraset ilamı (aslı 
dilekçemize eklidir), …………..İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2013/90 E sayılı davayı açma yetkisi 
veren ilamı (aslı dilekçemize eklidir), taşınmazın tapu kaydı, imar durumu ve çap örneği  
 

GÖSTERİCİLER AVUKATLIK BÜROSU 

Av. AYLİN GÖSTERİCİLER  
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(Mahkemenizce celbi için ayrı ayrı müzekkere yazılmasını talep ediyoruz),keşif, bilirkişi 
incelemesi, karşı tarafın delil bildirme hakkına karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak 
kaydıyla ikamesi mümkün her türlü hukuki delil. 
 
Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle davamızın kabulü ile ……. ili, 
……… ilçesi, …….. Köyü, ……….  mevkii …….. kayıtlı davalılar murisine ait  taşınmazda mirasçılar 
arası ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini, yargılama gideri ve vekâlet 
ücretinin davalılara veraset ilamındaki hisseleri oranında tahmilini vekâleten arz ve talep 
ederim.                 
               Saygılarımla, 

                                                          Davacı Vekili 
                           Av. Aylin Göstericiler  
 
 

 

 

 


