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NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE
                             İSTANBUL

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

VEKİLİ  : Avukat Adı ve Soyadı

   Adres

DAVALI  : Adı ve Soyadı

   Adres

DAVA KONUSU :  Davacı  ile  davalının  boşanmalarına,  Tedbir,  İştirak,   Yoksulluk
nafakasına,  manevi  tazminata  ve  eşya  bedelinin  tahsiline  hükmedilmesi  yönündeki
talebimizdir. 

AÇIKLAMALAR  :
1-  Müvekkilim… ile  davalı… yaklaşık 5 yıldır  evlidirler. Bu evlilikten 3 yaşında  bir

müşterek  erkek çocukları  bulunmaktadır. Müvekkilim ile  davalı  arasında  evliliklerinin  ilk
günlerinden  beri  sürekli  geçimsizlik  vardır.  ……………………………..(Bu  kısımları
kendinize  uygun  uyarlayarak  maddeler  halinde  sıralayabilirsiniz.)   Bu  nedenlerle  evlilik
birliği temelden sarsılmış olup bu evliliğin bundan sonra devam etme imkânı kalmamıştır. 

2-  Müvekkilim ve  davalının  arasındaki  geçimsizlik  ve  davalı  tarafından  müvekkilime
uygulanan şiddet nedeniyle müvekkilim şikayette bulunmuş ve davalı  hakkında …. Asliye
Ceza Mahkemesinin …… tarih …./… Esas, …./… Karar sayılı ilamı ile mahkumiyet hükmü
kurulmuştur. 

3-Taraflar açısından çekilmez hale gelen bu evlilik birlikteliğinin artık sona erdirilmesi
gerekmektedir.   Evlilik  birlikteliğini  kusurlu  davranışları  ile  çekilmez  hale  getiren  davalı
olduğu  için   ayrıca  çocuğun  yaşının  küçük  olması,  anne  bakımına  ve  şefkatine  ihtiyaç
duyması nedeniyle müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye bırakılması isabetli olacaktır. 

4-  Dilekçe  ekinde  sunduğumuz  çeyiz  senedinde  gösterilen  ……………TL,
…………….takı,  ……………….mutfak  eşyası,  …………………(Bu  kısımları  kendinize
uygun uyarlayarak maddeler  halinde  sıralayabilirsiniz.)  eşyası  davalının  evinde  kalmıştır.
Bunlarının bedelinin müvekkilime ödenmesi gerekmektedir. 

5- Müvekkilim halen anne babasının yanında kalmakta, üzerine kayıtlı herhangi bir şey
bulunmamaktadır. Bu nedenle  öncelikle  müvekkilimin  mağduriyeti  de  göz önüne alınarak
dava sonuçlanıncaya kadar aylık …….TL tedbir, sonrasında aylık … TL iştirak nafakası ve ,
… TL yoksulluk nafakasına hükmedilmesini talep etmekteyiz. Ayrıca evliliğin ilk günlerinden
bu yana müvekkilime şiddet  uygulayıp  hakarette  bulunarak evlilik  birliğini  çekilmez hale
getiren   davalıdan  …  TL  manevi  tazminatın  alınarak  müvekkilime  verilmesini  de  talep
etmekteyiz. 

DELİLLER  :  …  Asliye  Ceza  Mahkemesi  ilamı,  nüfus  kayıtları,  tanık
beyanları ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER  : TMK. 166. Md.  ve ilgili mevzuat.



SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle davanın kabulü ile;  davacı
…  ile  davalı  …’nın  boşanmalarına,  kusurlu  davranışları  nedeniyle  davalı  boşanmaya
sebebiyet verdiğinden ayrıca çocuğun yaşının küçük olması  bakım ve şefkate ihtiyaç duyması
nedeniyle  müşterek  çocuğun  velayetinin  anneye  bırakılmasına,  boşanma  davası  açıldığı
tarihten  itibaren  karar  kesinleşinceye  kadar  müvekkilim  için  …  Türk  Lirası  -  müşterek
çocukları  için  …  Türk  Lirası  tedbir  nafakasına,  boşanma  kararı  kesinleştikten  sonra
müvekkilim için … Türk Lirası yoksulluk - müşterek çocukları için aylık …Türk Lirası iştirak
nafakasının ve ……….Türk Lirası manevi tazminat ile çeyiz senedinde gösterilen … Türk
Lirası  takı  eşyası  bedeli,   … Türk Lirası  mutfak eşyası  bedeli  ve davacının evinde kalan
müvekkilime  ait  ………..  eşyanın  davalıdan  alınarak  davacı  müvekkilime  verilmesine,
yargılama  giderleri  ve  vekalet  ücretinin  davalıya  yüklenmesine  karar  verilmesini,  davacı
vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. .../.../…

Davacı Vekili
     Avukat Adı ve Soyadı
                 İmza

(Not: 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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