
ÇANKAYA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE 

DAVACI: Ayşe Güzel (TC Kimlik) 

ADRES: … Çankaya/Ankara 

DAVALI: Ahmet Ümit (TC Kimlik) 

ADRES: … Çankaya/Ankara 

DAVA KONUSU: 

1) Şiddetli geçimsizlik sebebiyle evliliğin devam edemeyecek bir hal alması, 

2) Davalı ile müşterek olan çocuğun velayetinin, mahkeme tarafından davacıya verilmesi, 

3) Dava süresince davacının yanında yaşayan müşterek çocuk için 600,00 TL tedbir nafakası, 

karar kesinleştikten sonra da her ay için iştirak nafakasının davacıya verilmesi, 

4) Davalının, davacı lehine 50.000,00 TL manevi tazminata hükmetmesinin istemidir. 

AÇIKLAMALAR: 

1. Taraflar 15/06/2000 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların, evlilikleri içerisinde ve 

04/08/2007 tarihinde dünyaya gelen İsmail adında bir erkek çocukları bulunmaktadır. 

(Herhangi bir çocuğunuz bulunmuyorsa bunu bu kısımda belirtmeniz gerekmektedir.) 

2. Boşanma davasının davacısı konumdaki eş, evliliğin getirdiği bütün sorumlulukları yerine 

getirmiş fakat bütün bunlara rağmen davalının tavır ve hareketlerinde herhangi bir iyileşme 

meydana gelmemiştir. Aksine, evliliğin sona ermesi noktasına gelmesinde büyük çabalar sarf 

etmiştir. Tahammül noktasının çok üzerinde hareketler sergileyerek ortak yaşamı çekilmez bir 

hale sokmuştur. Yalnızca bunlarla yetinmeyip davacının onur ve kişiliğine yönelik çok ağır 

sözler sarf etmiş, bu tutumunu topluluk içinde de sürdürmüştür. 

3. Davacı, kendisine yapılan bu kötü muameleye rağmen evliliğinin devam etmesi yönündeki 

inancını korumuş, tabiri yerindeyse şahsına yapılanları sineye çekmiştir. 

4. Davacının bütün bu iyi niyeti ve çabasına karşılık davalı, kişisel eşyalarını yanına alarak 

ortak konutu terk etmiştir. Tarafların ailelerinin, evliliğin devam etmesine yönelik 

müdahalelerine rağmen de ortak konuta kat’i surette geri dönmemiştir. 

5. Davalının, davacıya karşı sergilediği bu aşağılayıcı tutumun beraberinde müşterek 

çocuğuna karşı da aynı davranışları sergilemekten kaçınmamıştır. Müşterek çocuğun 

velayetinin davacıya verilmesi talebimizin de çocuğun yararına olduğu gerçeği burada 

yatmaktadır. 

6. Davacının gerek maddi imkanları; gerekse diğer faktörler bağlamında, müşterek çocuğun 

velayeti kendisine verildiği takdirde her türlü sağlık, eğitim gibi bakım ve giderler için 

davalının maddi açıdan destek olması gerekmektedir. Bu sebeple de dava süresince verilmek 



üzere her ay 600,00 TL tedbir nafakası, kararın davacı lehine kesinleşmesinin ardında da yine 

her ay olmak üzere aynı miktarda iştirak nafakasının davacıya verilmesini talep ederiz. 

7. Davacıya neredeyse eziyet olan evlilik süresinin, sancılı geçen boşanma sürecinin ve 

boşanmanın ardından oluşacak manevi yıkımın etkilerinin bir nebze de olsa azaltılması 

bakımından, davalının aleyhinde 50.000,00 TL manevi tazminat talep ediyoruz. 

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu İlgili Maddeleri ve İlgili Kanun Hükümleri 

DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, Tanık beyanları, Her tür kanıt. 

SONUÇ VE İSTEM: Belirtilen sebeplerden dolayı davanın kabulü ve; 

1) Mevcut evlilik birliğinin artık devam etmesinde herhangi bir yarar bulunmadığından, 

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Tarafların BOŞANMALARINA, 

2) Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin davacı tarafa bırakılmasına, 

3) Her ay 600,00 TL tedbir nafakası, kararın davacı lehine kesinleşmesinin ardında da yine 

her ay olmak üzere aynı miktarda iştirak nafakasının davacıya verilmesini 

4) Davalının aleyhinde 50.000,00 TL manevi tazminat talep ediyorum. …/…./2020 

DAVACI                                                                                         DAVALI 

(İmza)                                                                                            (İmza) 

 

 


