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NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE
                             İSTANBUL

DAVACI  : Kendisine Asaleten Çocuğuna Velayeten 

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

VEKİLİ  : Avukat Adı ve Soyadı

   Adres

DAVALI  : Adı ve Soyadı

   Adres

DAVA KONUSU : Tedbir Nafakası Arttırım Talebi 

AÇIKLAMALAR  :

1-  Müvekkil  davalı  ile  …/…/…  tarihinde  evlenmiştir.  Bu  evlilikten  3  yaşlarında  bir
çocukları bulunmaktadır. Davalı evlendikleri günden itibaren sürekli davacı müvekkilimize
hakaret etmekte kendisini sevmediğini söyleyerek aşağılamıştır.  Davalının aynı iş yerinde
çalıştığı başka bir bayanla gönül ilişkisi olduğu ve bu bayanla gayri resmi şekilde yaşamaya
başlaması  nedeni  ile  evlilik birlikteliği  iyice çekilmez bir  hal  almıştır. Yaşanan bu olaylar
üzerine  davalının açmış olduğu boşanma davası … Aile Mahkemesinin …. Tarih …/… Esas
ve …/…. Karar sayılı kararı ile reddedilmiştir. 

2-  ……… Aile  Mahkemesinin  ….  Tarih …/… Esas  ve …/…. Karar  sayılı  kararı  ile
müvekkilim lehine tedbir nafakasına hükmedilmiştir. 

…………………(Bu  kısımları  kendinize  uygun  uyarlayarak  maddeler  halinde
sıralayabilirsiniz.)

 3-  Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenler  ve tedbir  nafakası  kararı  verildiği  tarih
dikkate  alındığında  aradan  geçen  zaman  zarfında  değişen  ekonomik  koşullar  ve  hayat
şartlarının  dikkate  alınarak  tedbir  nafakasının  arttırılması  talebinde  bulunulması  zarureti
zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER  :  Mahkeme  Kararları,  Ekonomik  ve  Sosyal  Durum
Araştırılması, her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER  : TMK. 197 madde  ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP :  Yukarıda  kısaca  açıklanan  nedenlerle,  açmış  olduğumuz  davanın
kabulü ile müvekkilim için davalının ödediği tedbir  nafakasının … Türk Lirasından, dava
tarihinden  itibaren  …  Türk  Lirasına  arttırılmasına,  müvekkilim  çocuğu…  için  davalının
ödediği  …  Türk  Lirası  tedbir  nafakasının,  dava  tarihinden  itibaren  …  Türk  Lirasına
arttırılmasına, , yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine
karar verilmesini, davacılar 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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