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……AİLE MAHKEMESİ’NE
                   İSTANBUL 

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

Adres

VEKİLİ :Avukat Adı ve Soyadı

Adres

DAVALI :Adı ve Soyadı

Adres

DAVA KONUSU : Velayetin nez’i ve çocuğun velayetinin babaya tevdii AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim ile davalı  …. Aile Mahkemesinin …/…/… Tarih ve Esas.  .../…, Karar. .../… Sayılı
kararı  ile  boşanmışlardır.  İş  bu  davada  müşterek  çocukları  olan  ……’nın  velayeti  dava  süresince  halen  ....
tarafından bakılması nazara alınarak anneye verilmiştir.

2-  Müvekkilimin öğrendiğine  göre  davalı  boşandıktan  sonra  yeni  bir  evlilik  yapmıştır. Bu nedenle
Mustafa üvey baba evine gitmek zorunda kalmıştır. Aldığımız duyumlara göre üvey babası ……….’ya kötü
davranmakta ona şiddet  uygulamaktadır. Bu durumda ………’nın psikolojik sorunlarla karşılaşmasına neden
olacaktır. …………………(Bu kısımları kendinize uygun uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.) 

3-  Davalı-anne,  maddi  ve  manevi  yönden  küçük  …’nin  bakımını  üstlenemeyecek  konumdadır.
Müvekkilim,  davalının  psikolojik  sorunlar  yaşadığı  ve  ciddi  anlamda  tedavi  gördüğü  yönünde  duyumları
almıştır. Müşterek çocuklarının maddi ve manevi açıdan sağlıklı  gelişebilmesi, düzgün bir şekilde eğitim ve
sağlık hizmetlerini alabilmesi için, velayetinin müvekkilim babaya verilmesi son derece önem arz etmektedir. Bu
nedenle bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER :Nüfus kaydı, kimlik bilgileri belirtilmek suretiyle istenecek …… Devlet Hastanesi
kayıtları, tanık beyanı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER: MK. md. 339 vd. ve HUMK ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda kısaca açıklanan nedenler karşısında, davanın kabulü ile müşterek çocukları
olan  …’nin velayetinin psikolojik sorunları nedeniyle velayet hakkını kullanamayacak durumda olan davalı-
anneden alınarak, müvekkilim olan davacı babaya verilmesine, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin
davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…



Davacı Vekili
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.
Dava vekil aracılığı ile takip ettirilmiyor ise vekil yazılı olan kısımlar çıkartılarak dilekçe üzerinde gerekli
uyarlamayı yapabilirsiniz.)
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