
() NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI           : 

VEKİLİ           :

DAVALI           : 

DAVA KONUSU :1-Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Tarafların 
Boşanmalarına  2-Müvekkil adına ....... TL Maddi ve ...... TL Manevi Tazminat verilmesi .3- 
Müşterek küçük çocuk velayetinin tensip kararı ile dava tedbiren, dava sonuçlandıktan 
sonrada kesin olarak davacıya  verilmesine ve ayrıca müşterek çocuk lehine tedbiren .... TL 
tedbir nafakasına, dava sonuçlandıktan sonra .... iştirak nafakasına karar verilmesi 
taleplerimizi içerir dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :
Müvekkil ile davalı eş ........ tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten ........ 

doğum tarihli ........... isiminde müşterek çocukları olmuştur.
1-)Evliliğin başından bu yana müvekkil ile davalı eş arasında yaşanan 

gerginlikler günden güne artmış ve günümüze kadar gelinmiştir. Taraflar arasındaki 
anlaşmazlıkların temel sebeplerinden biri  ....................dir.
Ancak davalı eş bu süreçte müvekkile maddi ve manevi anlamda hiçbir şekilde destek 
olmamıştır. Evliliğin devamı için yeterli özveri ve çaba göstermeyen, bencilce yaklaşımlarda 
bulunan davalı eşin davranışları müvekkil için evliliğin katlanılmaz hale gelmesine yol 
açmıştır.  davalı eşin  evlilik birliği içindeki tavırlarının iyi niyetli olmadığı ve evliliği 
sonlandırmaya yönelik olduğu açıkça ortadadır.

 Müvekkil evlilik boyunca yaşanan sıkıntılar  husustaki rahatsızlığını dile 
getirmişse de davalı eş müvekkili huzursuz eden bu davranışlardan vazgeçmemiştir. 
Böylelikle evlilikte yaşanan sorunların içinden çıkılmaz hale getirmiştir.

 Müvekkil iyi bir eş ve baba olmak adına tüm sorumluluklarını yerine 
getirmekte ve kazancını sadece evine harcamaktadır.  Müvekkil eşine ve çocuğuna tüm ilgi 
ve sevgisini göstermektedir aksi düşünülse dahi davalı eşin müvekkile hakaret etmesini haklı 
çıkarmamaktadır.

 Müvekkil ...... asgari ücretle çalışmaktadır ve üzerinde herhangi bir mal 
bulunmamakta, kirada oturmaktadır. Günümüz ekonomi koşulları gereği aylık harcamalarını 
ve giderlerini belli bir plan dahilinde yapmak zorundadır. Hiçbir kötü alışkanlığı bulunmayan 
müvekkil kazancını yalnızca eşi ve çocuğu ile paylaşmaktadır. Davalı eş ile evlenmeden 
önceki ekonomik durumuyla evlendikten sonra durumu arasında farklılık yaşanmamıştır. 
Ancak davalı eş evliliğin belli bir döneminden sonra müvekkilin karşılayamayacağı düzeyde 
harcamalar yapmaya başlamıştır.

 Yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince de eşinden maddi gücünün 
üstünde  isteklerde bulunan taraf ağır kusurlu olduğu kabul edilmektedir. Davalı eşin 
müvekkile uygulamış olduğu ekonomik şiddet maddi ve manevi tazminata 
hükmedilmesini gerektirmektedir. 

 Davalı eşin müvekkilimize verdiği maddi ve manevi  zararların bir nebze de 
olsa giderilmesi, müvekkilimizin mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi 
nedenleriyle 100.000,00 TL maddi tazminata, 100.000,00 TL manevi tazminata 
hükmedilmesini elzemdir.



Yukarıda arz ve izah olunan  gerekçeler birlikte değerlendirildiğinde davacı ve 
davalı arasındaki evlilik birliği çekilmez, dayanılmaz hale gelmiş, Evlilik birliği ortadan 
kalkmıştır. Artık bu evliliğin ne taraflara ne müşterek çocuğa ve ne de topluma bir faydası 
kalmıştır. Evlilik birliğini bu hale getiren davalı eş tam kusurludur. Davacı müvekkilimizin 
bütün gayretlerine rağmen, maalesef olumlu bir sonuç alınamamış ve tek çarenin boşanma 
olduğu kanaati ile iş bu davamız ikame  edilmiştir. 

HUKUKİ SEBEPLER :  TMK, HMK, ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, Banka dekontları, Telefon Görüşme kayıtları, 
tanık beyanları, bilirkişi, keşif, yemin, ikrar, ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP :Yukarıda arz ve izah olunan, Sayın mahkemenizin resen göz 
önünde bulunduracağı nedenlerle; 
1)Tarafların aile birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına 
2)Müşterek küçük çocuk velayetinin tensip kararı ile dava sürecinde tedbiren, dava 
sonuçlandıktan sonrada kesin olarak davacıya verilmesine ve ayrıca müşterek çocuk lehine 
tedbiren ......... TL tedbir nafakasına, dava sonuçlandıktan sonra ..........TL iştirak nafakasına  
karar verilmesini;
3)Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere,  ......... TL manevi tazminat ile 
............. TL maddi tazminatın boşanmada kusurlu olan davalıdan eşten  alınarak davacı 
müvekkilime verilmesine;
4) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalı tarafa yüklenmesine karar  verilmesini 
arz ve talep ederim .                                                       
                                        DAVACI VEKİLİ  

                               
EKLER :


