
 

 

ANLAŞMALI BOŞANMADAVASI ÖRNEK DİLEKÇE* 
 

…. ( ) AİLE MAHKEMESİ'NE 
 
DAVACI : İsim - Soy isim - T.C. No - Adres 
DAVALI : İsim - Soy isim - T.C. No - Adres 
DAVA KONUSU : Aşağıdaki gerekçelerle, anlaşmalı olarak boşanmaya karar 
verilmesi talebidir. 
AÇIKLAMALAR : 

1. 02.05.1995 tarihinde Bursa evlendirme dairesinde davalı ile 
evlendik. Nüfus cüzdanı ve evlilik cüzdanı fotokopisi ektedir. 
Aradan geçen uzun yıllardan beri, uzun süredir, aralıksız 
devam eden şiddetli geçimsizlik sebebiyle evlilik birliği 
temelden sarsılmış, evlilik çekilemez hale gelmiştir. Bu durum 
davalı ile birlikte evliliği devam ettirme imkânı da 
bırakmamıştır.  Tüm bu sebeplerle davalı ile aramızda aşağıda 
dile getirilen hususlarda yaptığımız anlaşma ile boşanmak 
istemekteyiz.   

3. Davalı ile müşterek evliliğimizden; 1993 doğumlu olanı erkek 
ve 1998 doğumlu olanı kız olmak üzere iki çocuğumuz 
bulunmaktadır.  

4.    Bu çerçevede davalı ile aşağıdaki hususlarda anlaştığımızı 
beyan ediyorum. 
a.  Boşanma karşılığında taraflar birbirlerinden tazminat 
talep etmemektedirler.  
b.  Davalının kendi özel eşyaları dışında kalan tüm ev 
eşyaları, davacı olarak tarafıma kalacaktır.  
c. Müvekkilim evden özel eşyaları dışında hiçbir eşyayı 
almayacaktır. 

 d.  Davalı, istenildiği taktirde, her ay aylık (…..) Türk 
Lirasını herhangi bir dava yoluna veya başka biri işleme gerek 
kalmadan, çocuklara nafaka olarak, elden veya tarafımdan 
bildirilecek olan bir banka hesabına yatırılacaktır.  

       e.  Evlilik birliği sırasında davalı ve davacı taraflar birer 
ev satın almışlardır. Davacı olarak bana ait ev ben de davalının 
kendi aldığı ev kendinde kalacak ve evlilik sırasında edinilmiş 
bu mallardan taraflar birbirlerine karşı 

       ücret ya da fark talebinde bulunamayacaklardır. kendisine ait 
bir dairesi mevcut olup inisiyatif tamamen kendisine 
bırakılmıştır.   

       f.  Müşterek çocuklardan 1993 doğumlu erkek 
(adı:…….) çocuğumuzun velayeti, yetiştirilmesi ve bakımı 
davacı olarak tarafıma, 1998 sayılı kız çocuğumuzun velayeti, 
yetiştirilmesi ve bakımı da davalıya bırakılmıştır.  

                                                             
*  Bu dilekçenin tümü ya da bir kısmının kullanılmasından dolayı çıkacak sonuçlarda sitemiz sorumluluk kabul 

etmez. Bir avukattan hukuki yardım alınması tavsiyemizdir. 



 

 

5. Bu itibarla, yukarıda arz edilen esaslar çerçevesinde tarafların 
anlaşmalı olarak boşanmak istemeleri üzerine iş bu davanın 
açılması zorunluluğu doğmuştur. 

 
HUKUKİ SEBEPLER : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6100 Sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri 
DELİLLER : Nüfus cüzdanı fotokopisi, ……., ……,  ……, adlı şahısların 
tanık olarak alınacak beyanları, Evlilik Cüzdanı fotokopisi, mahkemece lehe kabul edilecek diğer 
deliller. 
TALEP SONUCU : Yukarıda saydığımız nedenler ve beyan ettiğimiz antlaşma 
şartlar yeterli görülerek; 
 1-) Anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilmesini; 
 2-) Davaya ilişkin tüm harç ve masrafların davalı ve davacı 
olarak bize eşit bölünerek yüklenmesini  
 Saygılarımla arz ve talep ederim. 
 
 

……/……/20… 
Davacı 

                                                                                                                               Ad ve Soyad                                               
                                                                                                                                                                 İmza 
 
 
EKLER                                             :  

 
1.)  Nüfus kayıtları 
2.) Evlilik cüzdanı fotokopisi 

 


