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….. ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                .................

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

Adres

DAVALI : 1- Adı ve Soyadı, adres 

2- Adı ve Soyadı, adres 

DAVA KONUSU : Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat 

DAVA DEĞERİ : ……….TL.Maddi, ……..TL. Manevi 

AÇIKLAMALAR :

1- ….. İli …..İlçesi … mahallesinde bulunan evimin önüne  34 DLÇ 34 plakalı aracımı
park ettiğim sırada 34 SPT 34 plakalı  kamyon sürücüsü …….geri  geri  gelerek önce bana
çarpmış daha sonrada aracıma zarar vererek kullanılmaz hale getirmiştir. 

2-  Kazanın  meydana gelmesi  nedeniyle    …..gün ……….hastanesinde  yatarak  tedavi
gördüm, kazaya sebebiyet veren ve  kazada yüzde yüz kusurlu bulunan araç şoförü hakkında
………Asliye  Ceza  Mahkemesinin  …..Esas  sayılı  dosyası  ile  Tedbirsizlik  ve Dikkatsizlik
Sonucu  Yaralamaya  Sebebiyet  Vermek  suçundan  cezalandırılması  istemiyle  kamu  davası
açılmış  ve bu dava sonucunda mahkumiyetine karar  verilmiştir. -  …………….(Bu kısıma
gerekli açıklamayı maddeler halinde yapabilirsiniz.) 

3-Meydana gelen kaza nedeniyle sağ bacağıma protez takıldı, ayrıca yine sağ kolumda
uzuv kaybı meydana gelmiştir. Kaza nedeniyle yaklaşık 4 aydır çalışmamaktayım, ayrıca 34
DLC 34 plakalı  aracın  kullanılamaz hale  gelmiştir,  Tüm bu nedenlerle   kazaya  sebebiyet
veren araç şoförü ………’den ve 34 SPT 34 plakalı  kamyona ait  trafik  sigortası  işlemini
yapan  ……..sigorta  şirketinden  maddi  ve  manevi  tazminat  talebinde  bulunma  ve   bu
nedenlerle iş  bu davamızı açmak zaruretimiz hâsıl  olmuştur. ………….(Bu kısıma gerekli
açıklamayı maddeler halinde yapabilirsiniz.)

DELİLLER : Kaza Tespit Tutanağı, Adli Raporlar, Hastane Film ve Grafileri,
ve her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER : KTK 3, 85/1, 91.Md. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, maddi
tazminat yönünden fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydı ile … Türk Lirası maddi, …
Türk Lirası manevi olmak üzere toplam … Türk Lirası tazminatın müşterek ve müteselsilen
davalılardan alınarak tarafıma ödenmesine, yargılama giderlerinin  davalı tarafa yüklenmesine
karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.  …/…/…

Davacı 
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.)
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