
MERSİN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

 

 

DAVACI   :  

ADRES   :  

 

VEKİLİ   :  

ADRES   :  

 

DAVALI   :  

 

ADRESİ   :  

 

KONU   : …. Tarihinde işlenen suç nedeniyle boşanma, nafaka ve 

tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir. 

 

 

AÇIKLAMALAR   :  

 

1-) Müvekkilemiz, davalı eşiyle …/…/… tarihinde evlenmiştir. 2 adet müşterek çocukları 

bulunmaktadır. 

 

2-) Davalı eş, üzerine atılı bulunan hırsızlık suçu nedeniyle, Mersin Ağır Ceza 

Mahkemesi’nin …/… E. Sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılama sonucu, adı geçen 

mahkemenin …/… K. sayılı kararı ile, 5237 sayılı yasanın 103/2 maddesi gereğince, 4 yıl ağır 

hapis cezasına mahkum olmuştur.  

 

3-) Sözü edilen mahkumiyet, davalıyı olduğu kadar, müvekkilemizi de üçüncü kişiler 

nezdinde rezil etmiş, müvekkilemiz, çocuklarıyla beraber, davalı ile birlikte yaşamakta olduğu 

… ilini terk ederek, anne ve babasının yanına yerleşmek zorunda kalmıştır.  

 

3-) Müvekkilemiz, ev hanımı olup, herhangi bir gelire sahip değildir. Şu anda, çocuklarıyla 

birlikte, kendi anne ve babasının yanında kalmaktadır. Anne ve babasının ekonomik 

durumları iyi olmadığından, onlardan yeterli destek alamamaktadır. Müşterek çocukların her 

ikisi de henüz küçük olup, anne bakımına ve ilgisine muhtaç durumdadırlar. Bu sebeple 

müvekkilimiz için ….. TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, müşterek çocukların dava 

süresince müvekkilimizin yanında kalmalarına karar verilmesini talep ediyoruz. 

 

6-) Ayrıca, açıklamaya çalıştığımız nedenlerle evliliğini sonlandırmak zorunda kalan ve 

kamuoyu önünde çok zor bir duruma sürüklenen müvekkilimiz için …TL maddi, …TL 

manevi olmak üzere, toplam … TL tazminat talep ediyoruz. 

 

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 163, 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, Kesinleşme 

şerhli … .. Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E. 

…/…. K. mahkeme ilamı, tanık beyanları. 

 

 



 

 

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. …/…/… 

 

EKLER : 1. Aile nüfus kaydı örneği ve Kimlik cüzdanı fotokopisi, 

2. Kesinleşme şerhli … .. Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarih …/… E. 

…/…. K. mahkeme ilamı, 

  3. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları 

      gösterir tanık listesi, 

    4. Bir adet özel yetkiyi içeren onaylı vekaletname örneği. 

 

    Davacı Vekili 

          Av.Tunç Sudi TOL 

 


