
    MERSİN AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

 

DAVACI   :  

ADRES   :  

 

VEKİLİ   :  

ADRES   :  

 

DAVALI   :  

ADRESİ   :  

 

KONU   : Hayata kast,  pek kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşan-  

      Ma talebimizi içerir dilekçemizdir. 

 

AÇIKLAMALAR   :  

 

1-) Müvekkilemiz, davalı eşiyle xx tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden 2 adet çocukları 

bulunmaktadır. 

 

2-) Son zamanlarda ülkemizin içinde bulunduğu kriz nedeniyle ekonomik durumu  bozulan 

davalı eş, kendisini alkole vermiş, eve sık sık içkili olarak ve gece geç saatlerde gelmeye 

başlamıştır. Bu arada, çevresine baya borçlanmıştır.. 

 

3) Son olarak, xxx tarihinde yaşadıkları tartışma sırasında, davalı eşin mutfaktan aldığı ekmek 

bıçağı ile üzerine saldırmıştır. 

 

4-) Müvekkilemizi ve çocuklarını darp etmekle yetinmeyen davalı eş, özellikle içkili olduğu 

zamanlarda, müvekkilemizin kadınlık onurunu ayaklar altına alan hakaretlerde bulunmaktan 

da geri kalmamaktadır. Bu husus, dilekçemiz ekinde (EK 4) sunduğumuz tanık listesinde 

isimleri ve adresleri yazılı olan tanıklarımızın mahkemeniz huzurunda verecekleri ifadeleri ile 

aydınlığa kavuşacaktır. 

 

5-) İşbu evlilik nedeniyle tüm yaşamı altüst olan ve maruz kaldığı ağır hakaretler ve diğer 

onur kırıcı davranışlar nedeniyle insan içine çıkacak hali kalmayan müvekkilemiz için, ayrıca 

100.000 TL maddi, 50.000 TL manevi olmak üzere, toplam 150.000 TL tazminat da talep 

etmekteyiz. 

 

6-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, eldeki davayı açmak zorunluluğu 

doğmuştur. 

 

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 162, 168, 169, 174, 175, 182, 4787 S. K. m. 4,

       6100 S. K. m. 240, 266. 

 

HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi,  tanık 

beyanları,  bilirkişi incelemesi 

 

 

 

 

 



 

SONUÇ VE İSTEM  :  

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müşterek 

çocukların dava süresince müvekkilemizin yanında kalmalarına, çiftin boşanmasına karar 

verilmesi halinde, velayetlerinin müvekkilemize verilmesine, müvekkilemiz için aylık … TL 

ve müşterek çocukların her biri için aylık … TL olmak üzere, toplam … TL tutarında tedbir 

nafakasına, boşanmadan sonra da işbu nafakanın yoksulluk ve iştirak nafakası olarak 

devamına, müvekkilemiz lehine … TL maddi, … TL manevi olmak üzere, toplam … TL 

tazminata, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar 

verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/… 

 

Davacı Vekili 

          Av.Tunç Sudi TOL 

 


