
 

Bu videoda Talep Dilekçesinin ne olduğu ve nasıl doldurulacağı anlatılmaktadır. 

 

Talep Dilekçesi nedir? 

  

Talep Dilekçesi, davacının hazırladığı bir belgedir. Mahkemede davayı açan kişi veya kuruma, davacı 
denir. 

 

Davacı dilekçesinin yanında genellikle bir mahkeme ilamı da olur ya da bu belge, dava sırasında 
istenebilir. 

 

Talep Dilekçesinde, talebin niteliği ve nedeni ve davadan çıkması beklenen sonuç ya da çare belirtilir. 

 

Talep Dilekçesini nasıl doldururum? 

 

Başlık kullanarak, talebinizin rahatça okunup anlaşılmasını sağlayabilirsiniz. 

 

Talep Dilekçenizdeki her paragrafı numaralandırmalısınız. 

Böylece hem sizin hem de davalı ve yargıcın belirli hususlara atıfta bulunması kolaylaşır. 

 

Paragraflar, mantıksal sıralamayı takip etmeli ve tarih sırasına göre ilerlemelidir. 

 

Talep Dilekçenizi, günlük, sade bir dille yazın. 

 

Talep Dilekçemde hangi bilgiler olmalı? 

- Talep Dilekçenizin başında, uyuşmazlık yaşayan tarafların kimlik bilgileri ve birbirleriyle 
ilişkileri yer almalıdır. 

- Davayı ilgilendiren, olayın evveline dair bilgileri de ekleyin. 
- Kanunlara göre, davalının size nasıl ve ne şekilde yanlış yaptığını anlatın. Talebinizin yasal 

gerekçesini bu oluşturur. 

 

 

 



- Talebinizi destekleyecek temel bilgileri verin.  
- Talep Dilekçenizi, Mahkemeden almasını istediğiniz kararları açıklayarak bitirin.   

 

Talep Dilekçeme hangi bilgileri eklememeliyim?  

 

Beyanınızı, yalnızca davayla ilgili konularla sınırlandırın. 

 

Kanıtları eklemeyin. Kanıtlar, Talep Dilekçenizdeki temel bilgileri kanıtlamak için davada sunulur. 

 

Kanunların davanızda nasıl geçerli olduğunu uzun uzadıya anlatmayın. 

 

“İddia” denen bu yasal açıklamaları, davanız görülürken ileri sürme fırsatınız olabilir. 

 

Uyuşmazlıkla ilgili duygularınızı bir kenara bırakın, görüşlerinizi paylaşmayın ve size göre ne olduğunu 
açıklamaya kalkmayın. Gerçeklerden şaşmayın. 

 

Unutmayın… 

 

Talep Dilekçenize uygunsuz veya alakasız malzemeler eklerseniz, karşı taraf bu malzemelerin geçersiz 
sayılması veya çıkarılması için başvurabilir. 

 

Karşı taraf, talebinizin bir kısmının ya da tamamının geçersiz olması başvurusunu kabul ettirirse, 
Mahkeme, karşı tarafın başvurusunun yasal masraflarını size ödetebilir. 

 

Yasal muameleler sırasında ücret muafiyeti kazandıysanız bile, bu yasal masraflar yine ödenmek 
zorundadır. 

 

Talep Dilekçemi yazdım, şimdi ne yapacağım? 

 

Belgeyi RedCrest üzerinden göndermelisiniz. 

 

Talep Dilekçeniz kabul edildiğinde RedCrest size e-posta yoluyla haber verir. 

 



Lütfen unutmayın, bu, lehinize karar verildiği anlamına gelmez. 

 

Davanızın sonuca bağlanması için başka adımlar atmanız gerekir. 

 

RedCrest’ten Talep Dilekçenizin mühürlü kopyasını indirin ve bu mühürlü kopyayı davalı veya 
davalılara tebliğ edin. 

 

Yüksek Mahkeme, Kendini Temsil Eden Davacılara yardımcı olan Rehberler yayınlar. Davayı açmak 
için gerekli tüm adımları öğrenin. Bu rehberler, Mahkeme’nin web sitesinde “Kendinizi Temsil 
Ediyorsanız” bölümünde bulunabilir. 

 

Mahkeme süreçleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret edin ya da Dairemizi 
arayın. 

 

 

 

 

 


