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NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE
                                          ………….

DAVACI  : Adı ve Soyadı.

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı

  Adres

DAVALI :  Adı ve Soyadı  

 Adres.

DAVA KONUSU      :  Boşanma, Velayet, Nafaka ve Maddi ve Manevi Tazminat Talebidir.

DAVA DEĞERİ  : … TL

AÇIKLAMALAR : 

1-Müvekkilim ve davalı … yılından beri evlidirler. Bu evlilikten 3 ve 6 yaşlarında ……. ve …….
adlarında  iki  çocukları  olmuştur.  Davalı  sürekli  olarak  müvekkilimi  aşağılamakta  ve  hakaret
etmektedir,  kendisine  eş  olarak  hiçbir  zaman  sevgi  ve  saygı  göstermemiştir.  Müvekkilim  iki
çocuğunun hatırı  için uzunca süre evlilik  birlikteliğini  sağlamaya  çalışmış  ancak davalı  tarafından
uygulanan  şiddet  dayanılamayacak  hale  gelmiştir.  Son  olarak  müvekkilimi  döverek  kapı  önüne
koymuştur. 

2-…………… (Bu kısıma gerekli açıklamayı maddeler halinde yapabilirsiniz.) 

3-  Müvekkilim  ev  hanımıdır,  davalı  eşi  ise  ………AVM  de  güvenlik  görevlisi  olarak
çalışmaktadır. Müvekkilimin çocuklarının yaşlarının küçük olması ve anne bakımı ve şefkatine ihtiyaç
duymaları,  ayrıca  davalı  babalarının  çocukların  doğumlarından şimdiye  kadar  hiçbir  sıkıntıları  ile
alakadar  olmaması  da  dikkate  alınarak  çocukların  velayetinin  müvekkilime  verilmesini.  Ayrıca
müvekkilime  tedbir,  yoksulluk  ve  iştirak  nafakası  ile  maddi  manevi  tazminat  verilmesi  yönünde
talepte bulunma zaruretimiz hasıl olmuştur. 

DELİLLER  : Tanık beyanları, nüfus kayıtları ve tüm deliller. 

HUKUKİ NEDENLER     : Medeni Kanunu md. 166, 174, 175 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenler göz önüne alınarak davacı … ile
davalı …’nin boşanmalarına, kusurlu davranışı ile davalı boşanmaya sebebiyet verdiğinden müşterek
çocuklarının  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 davalıdan alınarak davacıya verilmesine.  …
Türk Lirası maddi ve … Türk Lirası manevi tazminatın karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte
davalıdan alınarak davacıya verilmesine, avukatlık ücreti dâhil tüm yargılama giderlerinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim

           Davacı Vekili
      Avukat Adı ve Soyadı
                    İmza

Not  : (Dilekçe  örneğini  kendinize  göre  uyarlayarak  gerekli  boşlukları  ve  açıklama,  deliller,
Hukuki  Nedenler  ve  Sonuç  talep  kısmında düzenleme yapınız.  Dilekçe  örnek  amaçlı  hazırlanmış,
dilekçedeki olay kurgudan ibarettir.) 
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