
() NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ'NE 

DAVACI                      :

VEKİLİ                      :

DAVALI                      : 

KONU                  :Velayeti davacı müvekkilde olan müşterek çocuklar lehine  
                       iştirak nafakasına hükmedilmesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR              :

Müvekkil davalı taraf ile ...... tarihinde evlenmiştir. Bu evlilikten 2005 
doğumlu ......... adında, 2007 doğumlu......... adında ve 2012 doğumlu....... adında 3 tane 
çocukları bulunmaktadır. Taraflar  .....  Mahkemesi Tarihli .... E. .....K. ile boşanmışlardır.

Müvekkil ile davalı eş arasında gerçekleşen boşanma davasında müşterek 
çocuklar lehine iştirak nafakasına hükmedilmemesi ve geçen süre içinde yaşanan ekonomik 
koşullar nedeniyle işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1-)Müvekkil boşanmanın gerçekleştiği günden itibaren kendi çabaları ve 
ailesinin de desteği ile her bir çocuk için ayrı ayrı  barınma, yeme-içme, eğitim, sağlık vs gibi 
gider kalemlerini ve maddi-manevi her türlü  ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya çalışmıştır. 
Müvekkil ........... olarak çalışmakta ve  çocukların tüm ihtiyaçlarını tek başına 
göğüslemektedir. Davalı eş ise boşanmadan itibaren  müşterek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılama noktasında maddi olarak yardımcı olma teklifinde dahi bulunmamıştır. 

 Müvekkil bu süreçte maddi ve manevi olarak yıpranma yaşamaktayken davalı 
taraf ise hiçbir sorumluluğunu yerine getirmeden rahat bir yaşam sürmüştür. Öyle ki davalı eş 
 müşterek çocuklarla neredeyse tüm iletişimi koparmış çocuklarla kişisel ilişki kurması 
yönünde belirlenen zamanlarda müşterek çocuklarla görüşme dahi yapmamıştır. Davalı baba, 
müşterek çocuklarla bir araya geldiği çok kısıtlı  zamanlarda da maddi ve manevi destekte 
bulunmamış bu yönde herhangi bir girişimde de bulunmamıştır. 

2-)  Müvekkil boşanmanın gerçekleşmesinden itibaren çocukların tüm 
ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılamaya çalışmışsa da hayat pahalılığındaki artış ve 
masrafların çoğalmasıyla birlikte neredeyse temel ihtiyaçları karşılamakta bile zorlanmaya 
başlamıştır.Müşterek çocuklar yaşları itibariyle her biri eğitim çağındadır. Çocukların her 
birinin ayrı ayrı okul masrafı, servis ücreti, yeme-içme masrafları ayrıca sosyal gelişimleri 
için gerekli giderleri bulunmaktadır. Müvekkil  tek başına tüm masrafları karşılaması 
nerdeyse imkansız hale geldiğinde işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

 3-)TMK'nın  ilgili kanun maddesi gereğince babanın da müşterek çocuğun 
bakım masraflarına katılma yükümlülüğü bulunmaktadır. Yerleşik Yargıtay içtihatları gereği 
velayet hakkı kendisine verilen tarafın her zaman için karşı taraftan iştirak nafakası talep 
edebilmektedir.



4-) Tüm bu hususlar çerçevesinde müşterek çocukların yaşları itibariyle 
barınma, yeme-içme, sağlık, eğitim, kişisel ve sosyal anlamda gelişimleri için zorunlu olan 
tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda müşterek çocuklardan  2005  doğumlu .......... 
için .... TL ; 2007 doğumlu ....... için .........TL ;2012 doğumlu ............ için ........ TL olmak 
üzere toplamda ........... TL nafakaya hükmedilmesini Sayın Mahkemenizden arz ve talep 
ederiz.

Yukarıda arz ve izah olunan gerekçelerle velayeti müvekkile bırakılan 
müşterek çocuklar hakkında boşanma davası ile takdir edilmemiş iştirak nafakasını işbu dava 
ile talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : TMK HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER  : Nüfus kaydı, SGK kayıtları, Sosyal Ekonomik Durum Araştırması, 
........... Aile Mahkemesi ....... Tarihli..........E ........K . sayılı dosyası, çocukların 
eğitim-öğretim durumunu bildirir belgeler, tanık, yemin,ikrar,bilirkişi,keşif , uzman görüşü 
ve her türlü yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ayrıntısı ile arz ve izah edilen nedenlerle Yüce 
Mahkemenizin resen gözeteceği hususlar çerçevesinde;
1-) Velayeti müvekkilde olan  müşterek çocuk 2005  doğumlu ........ için........TL; 2007 
doğumlu   .......... için ...........TL; 2012 doğumlu........... için ....... TL olmak üzere toplamda 
....... TLiştirak nafakasına hükmedilmesine,
2)Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve 
talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


