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Karşı dava dilekçesi örneği boşanma

Boşanma davaları karşılıklı işlerin uygulanmasında en yaygın alandır. Boşanma davalarında, her iki tarafın kusurlu davranış adı altında karşılıklı talepte bulunma hakkı var. Boşanma davasına cevaben dava açılırsa, karşı dilekçe ile bu mümkün olacaktır. Boşanma avukatı Saim İncekaş bu yazıda sizin ve örnekleri için karşı dilekçenin nasıl hazırlanması gerektiğini anlattı. Boşanma Davası -1- ADANA 4. AİlE MAHKEMESİnDE DAVA-AİlE: AVUKAT : Savcı Saim İncekaş DAVACI-KARŞI DAVACI: Davacının davasına ve dilekçemize cevaben dilekçemiz. AÇIKLAMALAR:
Davacının yukarıdaki ana rakamı beyan ettiğimiz davada ki iddiaları gerçek dışıdır. Davaya cevap verme dilekçemiz ve iletme dilekçemizdeki beyanlarımız aşağıdaki gibidir. Müvekkil, Evlilik'teki görevlerini yerine getirmiş ve bu boşanma davasının açılmasına yol açmış, bu da davacı/kontrasydydy.s.'nin evliliğinin temel bir şokuna yol açmıştır. Davacı tarafından yapılan boşanma başvurusu, davacının kusurlu davranışı nedeniyle açılarak dava açıldığı ve bu durumun medeni halin zedelendiği için açıldığı için açıldığı için davalıdır. Bu bağlamda, başvuranın evliliğin esasen
müvekkilin davranış ve davranışlarıyla sarsıldığı iddiasının soyut bir iddiadan başka bir değeri yoktur. Çünkü müvekkil, evlilik öncesi ve sonrası boşanmakonusu olan evliliklerde eş ve baba olarak görevlerini yerine getirmiştir. Bir baba olarak, görevlerini mümkün olan en iyi şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Davacının iddialarının aksine, müvekkil ailesine şefkat ve şefkatle yaklaştı. Sanığın karşı argüman iddialarının aksine, sürekli olarak eşine ve çocuğuna ihtiyaçları için gerekli parayı verir ve 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Her
halükarda, sayacınız mahkemenize sunulacaktır. Bu nedenle, müvekkilimiz eşi ve çocuğu ile olan yükümlülüklerini maddi ve manevi olarak yerine getirdiği için davacının iddiaları kabul edilmemektedir. SANI, SANIĞIN ONUNLA EVLİlİkTE DÜĞÜNDEN ÖNCE YAPILMIŞ Bİr HATA OLDUĞUNU BEYAN EDEMISTIR. ANCAK, BU SORUNU KABUL EDEMEYIZ. Davacı-karşı-davalı ile 4 yıllık bir flört süresinden sonra müvekkilimiz karşılıklı istek le evlenmeye karar vermiştir. Aslında, davacı evlenmeden önce hamile kalarak zorla evlendiğini iddia etse de, Bunun nedeni
davalının müvekkilimizin güvensiz bir ilişki ye ikna etmesiydi. Müvekkil kesinlikle davacıyı düğünden önce birlikte olmaya zorlamadı. Tam tersine, neden-confe Angeles bu noktada müvekkilimiz zorladı. Buna ek olarak, davacı-iletti her zaman düğün öncesi çocuk sahibi olmak istediğini dile getirdi.  Bugünkü teknolojik gelişmeler ışığında, kendi iradesi dışında hamile kalamayacağı açıktır. Aslında 6 aylık bir hamilelik döneminden sonra evlenme kararı alındı ve bu nedenle 2018 yılında yapılan evlilik bir hata dan değil, aşktan kaynaklanıyordu. Müvekkilimiz ile evlendikten
sonra, davacı-turcu tutum ve davranışlarını değiştirdi ve müvekkilimiz ve ailesine olan saygısını kaybetti. Davacının evlilik sırasındaki tutum ve davranışları nedeniyle taraflar anlaşamayarak, evliliğin temel çalkantılı ile ilgili olarak karar alınmıştır.  Aslında, evlilikte müşterinin uyduracağı bir hata vardı ve taraflar gönüllü olarak evlendiler. Davacının bu davadaki iddiaları tamamen hayali. Davacı dilekçesinde, avukatın düğünsüz bir davacı hayali olmadığını, bunun genç kız için önemli bir konu olduğunu ve düğünden önce verdiği sözleri getirmediğini belirtmiştir. Bu ifadeleri
kabul edemeyiz. Aslında, evlenmeden önce müvekkilimiz davacıya hiçbir söz vermedi. Davacı müvekkilimiz için sadece basit bir düğün töreninin onun için yeterli olacağını iletti. Buna ek olarak, davacı bir adam üye bir çimdik içinde müşteri koymak ve evliliğe onu zorladı kullanılır.  Evlilik sırasında, maddeden fazlasını isteyen davacı da müvekkil tarafından birçok vaatte bulunmuş, bu nedenle maddi sorunları olduğu iddiası da rea'ya ihtiyaç duymaktadır.  Buna ek olarak, davacı, ancak müvekkilin vaatleri doğrultusunda evlilik birliği ne kadar söyledi, ancak kendisi için müşteri
bağlamak için. Yine de büyük bir çelişki içinde, aldatıldığını ilan ediyor. İfadelerimizden de görebileceğiniz gibi, davacı-ortak davacı soyut ve delil yetersizliğinden küçük düşürücü iddialarda bulundu. Dilekçede yer alan ve tamamen delillerden yoksun olan ve suçları bastırma mantığıyla hazırlanmış ve somut gerçeklikten uzak genel ifadelerle hazırlanan iddiaların hiçbirini kabul edemeyiz. Ancak, diğer tarafın bu iddiaları kanıtlamak zorundadır. Davacının iddia ettiği gibi, zorla birlikte. Bu, bir kişinin evlenmesi, çocuk sahibi olması ve 1 yıl boyunca onunla birlikte yaşaması için
hayatın olağan seyrine aykırıdır. Aslında, şu ana kadar müvekkilimiz aleyhine herhangi bir şikayet ya da soruşturma yapılmadı. Yeni tarihli bir suç duyurusunda bulunulmuş olsa bile, bu davada kanıt sunma girişiminden başka bir şey değildir. Davalının eşi davacıya karşı sadakatsizlik sayılabilecek herhangi bir davranışta bulunmadı. Davacının bu yöndeki iddiaları da tamamen asılsızdır. Davacı ayrıca müvekkilimizin kendisine saldırdığını ve onu aldattığını iddia etti. Ancak, bu iddianın kanıtı olarak, o saldırı, mesajların içeriği veya diğer kanıtların herhangi bir rapor sunmak
mümkün değildi. Bu sorun bile müvekkilimizin ne kadar şüpheci olduğunu ve kendi zihnindekurguları aracılığıyla müvekkilimizin hayatına müdahale ettiğini gösteriyor. Davacı, müvekkil hakkında düğünden sonra başka kadınlarla birlikte olduğu ve Fatmanur ve Nermin isimli kadınlarla aldatarak bana ihanet ettiği şeklinde beyanda bulundu. Bu suçlamalar bizim için kabul edilemez. Aslında, davacının dilekçede bildirdiği isimler müvekkilimizin uzun zamandır tanıdığı arkadaşlardır. Bu slurtitudes da bu insanları üzdü. Müşteriyle olan ilişkisi de budur ve çoğu zaman sebebi çok
kıskançtır. LIIBLI FERMAN, POLIS TARAFıNDAN SORGULANMADıĞıNı VE YATAKSıZ TAVıRLARı OLDUĞUNU VE KALDıKLARı SÜRE BOYUNCA TELEFONU KULLANMADıĞıNı SÖYLEDI. Bu ifadeleri kabul edemeyiz. Davacının ailesi ahlaksız bir hayat yaşıyor. Bu davadaki tanık ifadeleri mevcuttur ve bir şekilde bildirilecektir. Yine de müvekkilimiz davacı-turcu nun ailesiyle tanışmak için tüm imkanlara sahip olduğunu açıkladı. Davcı-karşı davalının telefonu müvekkilimizin babası adına müvekkilimizin annesinin telefonuna bırakılmış, hat davacı-karşı davalıya kayıtlı
olmasına rağmen ve annesi ile toplantıya teslim edilmiştir.  Bu nedenle, davacının iddiaları ve kanal., gerçeği yansıtmamaktadır. Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının davasının reddine bakılmalıdır. DAVAMIZDA DAVAMIZDA, KALIŞLARI SÜRESİnDE KAVURUCU Bİr ÖLÇEKTE ÇOK KıSKANÇLIK OLDUĞUNA Dair İfadeMIZ BUDUR. Aslında davacı, davalının davasında bahsettiği ve iftiraya uğradığını ve müvekkilinin rızası olmadan iki kadına karşıdır. müvekkilimiz insanlarla zor bir duruma soktuk.  Hem toplumsal bir değer olarak hem de yasalara göre eşlerin birlikte
yaşaması için saygının gerekli olduğu bir gerçektir. Kıskançlık, diğer taraftan, sosyal yaşam zarar verebilir davranış, duygusal yönü, ve hatta parti kıskançlık bile profesyonel yaşam zaman aşırı-over-the-eşleri tarafından taraflı. Yargıtay, Yeni Yıl Hukuk Bürosu lehine karar verdi, travmatik bir neden olarak evlilik tedavi ve duygusal şiddete karşı davranış olarak pratikte kabul, kararlarında aşırı kıskançlık inceledi: Davacı-dava kadın defalarca kocasına öğüt ve aşağılayıcı sözler, aşırı kıskançlık gösteren anlaşılabilir. Bu durumda, adamın dava açma hakkı var. Bu nedenle, bir
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erkeğin boşanma davasını kabul ederken, davasının reddi doğru değildir, ancak reddedilmelidir. (Y.2.Kancelaria 2015/7797 E.2015/23163 K.) Karardan da anlaşılacağı gibi, Yüksek Mahkeme boşanma nedeni olarak aşırı kıskançlık alır. Yüksek Mahkeme ayrıca aşırı kıskançlığı kıskançlığın kişisel haklarına yönelik bir saldırı olarak da görmektedir. ... Sanığın eşine karşı aşırı kıskançlık, hakaret ve tehdit gösterdiği anlaşılmaktadır... Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının haklarının ciddi kusurlu olduğu varsayıldığı için, davalının hakları, 2015/7797 E., 2015/23163 K.)
maddesi uyarınca uygun miktarda maddi ve manevi tazminat esas alınarak değerlendirilmelidir. Tüm bu bilgiler ışığında, aşırı kıskançlığın boşanma nedeni olarak kabul edilebildiği söyleyebiliriz, çünkü medeni durumu baltalayan davranıştır. Müşteri, davacı/karşı davalının sade giyim ve her zamanki kıyafet limitinin görünümünden rahatsız olan fotoğrafın kaldırılmasını talep etti. Takım elbise giymemesi gerektiğine dair bir ifade yok. Sanığın, müvekkilinin eşinin fotoğrafının herkesin önünde görülebilmesinden rahatsız olduğu için davalıdan bu fotoğrafı kaldırmasını istediği
tespit edildi. Bu durumda, müvekkilin sanığın olağan kıyafeti ve baskısına karışması, sanığın aleyhindeki delilleri gizleme amacından başka bir şey değildir. Çünkü evlilikte, hayatın olağan akışı nedeniyle, eşler birbirinden bu tür isteklerde bulunabilirler. Bu nedenle, hatta mümkün değildir Müvekkilin karısına müdahalesi, yakalı fotoğrafının herkes tarafından görülebilmesi için, onun inanına tanıklık eder. Ancak, müşteri eşine karşı kıskançlık göstermedi, bu da onun medeni durumunu zedeler. Eğer bu kadar kıskanç olsaydı, karısının çalışmasına bile izin vermezdi. Sanığa
göre, müvekkil karısının her zamanki kıyafetlerine karışmadı. O kaldırmak istediği fotoğrafta kıyafet normal giyim sınırları dışında bir yaka ile bir kıyafet. Bu, müvekkilin onurlu eşine bu konuda başvuruda bulunmak için kabul edilebilir bir uygulamadır ve davalının bu konudaki iddiaları tamamen asılsızdır. Davacı / Konveyör müşterinin ailesine hakaret eder. Dilekçemizin ekinde müvekkilin annesine verdiği tanık ifadelerimizde açıkça görebileceğiniz gibi: İnanın bana, hasta ve yorgunum, annemle yaşayamamam, hasta ve yorgunum, hayatın sizi nasıl gücendirdiğini, ailenizin
nasıl olduğunu açıkça görüyoruz. Bu ifadeye ek olarak, müşterinin ailesi defalarca sözlü olarak gücendi. Ancak, davalının müvekkilin anne ve babasının hiçbir zaman gücenmedi olduğunu iddia etmesi kabul edilemez. Mahkemenizin takdiryetkisi, evliliğinizin temelde sarsılmasıdır. Dahası, müvekkilin ailesi davalıya ya da sanığın ailesine karşı kötü davranışlarsergilemedi ve iddia ettiği gibi sanığın annesine karşı da hiçbir şekilde kötü davranışlarda bulunmadı.  Tıpkı müşterinin ailesinin evliliğe karışmamış olduğu gibi, müşteri de her durumda karısını destekledi. Bu
bağlamda, sanığın savunmaları için hiçbir gerekçe yoktur. Çünkü davacı hiçbir zaman saldırgan değildi ve tehdit edilmedi. Aslında, evliliği dayanılmaz yapan davalının kendi annesiydi, müşterinin ailesi değil. Müvekkiline ve eşine huzur vermediği için müvekkilimiz evliliği sırasında eşine karşı tüm görevlerini yerine getirmiş ve mevcut evliliğini devam etmek için her türlü fedakarlığı yapmıştır. Ancak, müvekkilimizin çabalarına ve çabalarına, mevcut kıskançlığa, sanığın hayatının israfına rağmen müvekkilimiz ve ortak çocuğumuz için dayanılmaz hale gelmiştir. Davacı-
konveyör, müvekkilimiz aleyhine açılabilir tüm çamurlukları mantıkla listelemeyip, bu hususta eksik olmamakla birlikte, bunların herhangi biri hakkında herhangi bir dava veya kanıt sunamadı. Davacının davası, kusurları ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim olarak tamamen tazmin edildi. Bu durum duruşma aşamasında netlik kazanacaktır. UYGULAMA VE HATIRLATMA : Yukarıda teslim ve açıklanan Davamızın kabulü, davacının/davacının ve müvekkilinboşanması, davacının/davacının velayet başvurusunun kabulü, 50.000,00 TL maddi tazminat, 50.000,00 TL manevi
tazminatın davacıya / davacıya verilmesine ve avukatlık ücretinin davalıya devrine karar verilmesini talep ediyoruz. Boşanma dilekçesine karşı davalı/karşı davacı vekili dilekçe -2- ADANA 8. AİlE MAHKEMESİ SAYI HAKKI İçİn DAVA AÇILDI - KONTRASYDYW : AVUKATLAR : DAVA - AÇILA: Avukat:Avukat Saim İncekaş; Kayalıbağ İlçesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana KONU : Davaya cevaplarımız ve karşı terapimiz sunulmuştur. AÇIKLAMALAR : DAVAYA CEVAPLARIMIZ : 1-)Müvekkilim ve davalı ile yaklaşık 1 aylık görüşmeden sonra... Yılbaşında
evlendiler. Düğünden sonra, müşteri ve eşi yaklaşık 5 ay boyunca müşterinin ailesi ile idi ... Onlar bölgede bir evde yaşayan ve daha sonra ayrı evlerine gitti. Aile ile ortak bu 5 ay boyunca, evlilik hiçbir rıza yoktu. Tanıştıktan bir ay sonra, bir süre bir ev bulmak ve davacı nın isteği üzerine aynı mahallede sonra müşteriye kaçtı zaman meydana gelen bu evlilik, bir süre için müşterinin ailesi ile yaşadı ... TL kiraile ayrı bir eve taşındı. Müşteri ve karısı üç ay bu evde yaşadılar. Sonra... TL kira ve yine aynı bölgede başka bir eve taşındı. Bu süreçte tüm konut kiraları, kaldırma
giderleri, müvekkilim tarafından ödenen faturalar, evin ve eşinin tüm ihtiyaçları müvekkilim tarafından karşılanmıştır. Zaten evlilik sırasında, müvekkilim düzenli iş çalışırken, ... 2-)Üç ay sonra bu meskende yaşamaya başladıktan sonra davacının babası vefat etti ve davacı... Bir süre annesiyle kalmaya gitti. 10-15 gün kadar annesi ile bir kaldıktan sonra ... Müşteri ile bir ev kiraladı ... Ve bu evde müşteri, annesiyle üçünün de birlikte yaşamasını önerdi. Ayrıca, müvekkilinin babasının ölümüne uğrayan eşi ve kayınvalidesi uğruna... ayrıca her ay ... TL bir ev kiraladı ve üçü
birlikte yaşamaya başladı. Bir sonraki evliliğin başlangıcından itibaren, davacı Müvekkilin ailesi, 2-3 saat süren tartışmalar olduğunu söylese bile, kendi evinde yaşadığı dönemde tartışmaya tanık olmadı. Bu, müvekkilin babasının ifadesiyle kanıtlanacaktır.  Sanığın annesir, yani Roku'nun yanına taşındıktan sonra... taraflar arasındaki görüşmeler 2010 yılında başladı. Ancak, bu tartışmalarda aşağılanan ve hem karısı hem de annesi tarafından rahatsız edilen müvekkilimdi. Bu tanık ifadelerle kanıtlanacaktır. Bu savaşların sonunda, annesinden de destek alan sanık
müvekkilimi ortak ikametgahtan kovdu. 3-) Müşterinin ruhsal veya nörolojik hastalığı yoktur. Müşteri karısını çok sevdiği için kısa sürede evlendi ve hemen onlardan bir çocuk istedi. Hamileyken kocasını fiziksel olarak taciz etmemiş. Davacı, taraf kusurlu olduğu için bu iddiaları desteklemek için başvurmuştur. 4-) Davalının müvekkilin sağlık durumu ile ilgili iddiaları gerçek dışıdır. Ne kadar sakin ve bağışlayıcı bir insan, müvekkilim.  Tam tersine, öfkeyi kontrol edemeyen bir davacı. Bu nedenle müşteriye sürekli hakaret ve hakaret. Ama müvekkilim kesinlikle karısına şiddet
yaptı. Nedeni müşteriyi gücendirdi. 5-) Müşterinin davacının görünüşüyle alay ettiği iddiası da gerçek dışıdır. Davacının kendi obstemasyon doktoru o çikolata kisti hastalığı tedavi etmek ve hamile almak hem de kilo vermek zorunda olduğunu söyledi. Ve müşteri sağlık için gerekli ise, kilo vermek daha iyi olduğunu söyledi. Bu konuda kesinlikle alay yoktur. 6-) Yukarıda açıklığa kavuşturmaya çalıştığımız nedenlerden dolayı öncelikle asılsız ve asılsız bir davanın çözülmesini istiyoruz. 7-) Bazı durumlarda, yukarıda belirtilen kişi aracılığıyla müvekkilimiz aleyhine açılan
iddiaların asılsız ve aynı zamanda çok çirkin ve önyargı dolu olduğu hakkında aşağıda ayrıntılı bilgi verdiğimiz davacının eşi nezdinde karşı dava açmak zorunlu hale gelmiştir. AÇIK DAVAMIZ : MALİ VE MALİ İdDİALARIMIZA İlİşKİn AÇIKLAMALAR: Bu asılsız suçlamalar müvekkilimizin özlük haklarına açık bir saldırı dır. Ayrıca, çocuğunun annesi. yılın eşi yatıyor Müvekkilimiz, uzun süre başkasıyla aldatması, anlamsız suçlamalar, şaplak atmak ve sokağın ortasında müvekkilimiz gibi olaylar sonucunda duygusal bir çöküntü yaşamıştır. Bu nedenle, müşteri lehine ...
manevi tazminat talep ediyoruz. HUKUKİ HUSUSLAR :4721 S. K.m 166, 174, 4787 S. K.m 4, 6100 S. K.m. 132, 133, 134, 240, 266. HUKUKİ SONDAJ: 1-)Nüfus kayıtları 2-)Tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının incelenmesi 3-)Müşteri bankacılık kayıtları, kredi ödeme planı 4-)Tanık beyanları 5-)Tüm olası hukuki deliller BAŞVURU VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, 1-)Müvekkilimiz aleyhine açılan davanın reddine ilişkin olarak, bu dava nedeniyle mahkeme masrafları ve vekalet ücreti diğer tarafa tahsil edilecektir , 2-)Davacıya adi davalı nın velayetini
davacıya vermek, 2-)Davacıya adi çocuğun velayetininin verilmesi nedeniyle davacıya , mahkemeniz tarafından müvekkilin intisasını kabul ederek, 3-) Müvekkilimiz aleyhine açılan davamızda lehine... Davacı aleyhine davalıdan alınacak ve müvekkilimize teslim edilecek TL manevi tazminat, 4-)Davacının yargılama ve kovuşturma masraflarına karar verilmesini saygılarımızla karşı tarafa vermek istiyoruz. (tarih belirt) DAVALI – 3- [hc-hide-content ihc_mb_type=show ihc_mb_who=2.4 ihc_mb_template=1 ] ADANA ( ) DOSYA NO Yorumlar : Sanığın dilekçesinde (vs. oğlu)
asılsız iddia ve beyanları kabul etmediğimizi ve dilekçemizi dilekçe yanıt süremiz içinde karşı tarafa sunduğumuzu bildiririz. Mesele şu ki, davalıya karşı açtığımız boşanma davasının temel temelinin evliliğin temel çalkantıları nedeniyle ciddi bir tecrit olması için izin vermeyeceğim. Aşağıda bunu yapmak için bizim iddiaları bizim kanıt salıyoruz. Ancak, davalı sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği için müvekkil aleyhine karşı dava açmış, ancak bu onun asılsız ve çirkin iftira iddialarına dair herhangi bir kanıta dayanmamış, bu nedenle bir karşı imza gerekmektedir. bu temelde
yasadışı dır ve açıklamalarımız dilekçemizin ikinci bölümüne eklenecektir. Şunu belirtmek isterim ki, söylemek istediğim ilk şey, cevaba cevaplarımız olduğu; Müvekkilin evlendiği günden beri, dilekçemizde evliliğinin hayatın olağan gidişatına uygun bir evlilik olmadığını, karısının onu bir eş olarak görmediğini, karısının ailesinin onun için bir aile olamayacağını belirttik. Davacı, eşinden hoşlanmadığını anlayınca, eşiyle yan yana sorunu çözmeye çalıştı, ama bu yetmezmiş gibi, tüm çabaları nın uyumsuz olduğunu, hem karısının hem de ailesinin şiddet kurbanı olduğunu
söyledi. Müşteri, karısının ailesiyle aynı evde evlenmeye çalıştı. Karısının kız kardeşlerinden biri okla dövüldü ve kayınpederinin traktörün arkasına bağlanıp çekileceğine dair bir tehdit duyduğunu duydu. Genç yaşta evlendiği için genç olma fırsatı bulan sanık, psikolojik ve fiziksel şiddet kullanarak müvekkilini ailesinin bulunduğu evin hizmetçisi yaptı. Sanık ve ailesi müvekkilin akrabalarıdır ve konumları küçük bir yer olduğu için müvekkilim tüm bu vahşete sessiz kaldı ve suç duyurusunda bulunmadı. Sanığın iyileşeceğine inanarak, evliliğine ailesinin desteğiyle devam
etmeye çalıştı. Sanığın alkol kullandığı, sanığın eşine hakaret ettiği ve taciz ettiği yönündeki ifadelerimizle geçinmek zor muş ve bir arkadaş çevresi ile vakit geçirdiği ortamların aile hayatı için uygun olmadığı ifade edilmektedir. Herkes istediği gibi yaşayabilir ve istediğini içebilir. Ancak, müvekkil ve sanık evli yken, hayatlarını birleştirip birbirlerine saygı sözü verdiler ve birlikte yaşadılar. Sanık (karşı argüman) özellikle alkol alırken öfkesini kontrol edemediği için müvekkile hakaret etti ve acımasızca hakaret etti ve eve geç döndüğünden beri ailesine ve çocuklarına bakamadı.
Sanık artık alkol kullanmadığını, geçmişte kullandığını, ancak artık içmediğini belirtmesine rağmen, bu hastalık için tedavi gördüğüne dair herhangi bir kanıt sunulmadı. Alkol içtiğine ve bu ortamın sıradan insanların alkolle uygarlaşmış ortamlarından farklı bir yaşam tarzı olduğuna ve alkol kullanımındaki kısıtlamanın göz ardı edilemeyeceklerine dair kanıtlar müvekkilimizde bulunan Facebook'taki fotoğraf ve kayıtlarla mahkememize sunulacaktır. (DRILL -1 fotoğraf ve ekran görüntüsü) 3 yıl önce, ayrılık nedeni tamamen sanık (converate) ve ailesinin neden olduğu
sorunlardan kaynaklanmaktadır. Şöyle bir şey var. Sanık (karşı argüman) sürekli çalışmak için şehirden ayrılan bir taraftır (İstanbul, Antalya, İzmir) ve gittiği yerlerde aylarca durur, hatta şu anda diğer kadınlarla birlikte direnmiş ve sadakat görevini ihlal etmiş ve müvekkilimizin hoşgörü sınırlarını zorlamaya başlamıştır. Müvekkil, karısından gördüğü şiddet ve ailesinden gördüğü baskı konusunda sessiz kalana kadar, sanık üzerinde daha da ileri gitmeye başladı. Bir gün, bir müşteri sanığın ailesini aradı ve başka kadınlarla konuştuğunu ve ailesine bundan bahsettiğini
söyledikten sonra okuldan atını istedi. Sanığın kız kardeşleri müşteriyi evden dövmüş. Sanığın amcasının çocukları Hasan Garip, eve çağrıldı ve müvekkilini kendi evine götürmesi istendi. ÇÜNKÜ X. FERMANıN MÜMINLERİ EVDEN AYRILDIKTAN SONRA, AİlESİ X OLAN KAYIPLAR ATEŞ ETMESE DE, AİlESİ'Nİn EVİ OLAN KENDI EVİnDEN, YANI AİlEYE VEYA NEREDE KALACAKLARıNı SÖYLEMEK IÇIN KENDI EVLERINDEN BIRINI KÖLE OLARAK KÖLELEŞTIRILMIŞLERDI. Müvekkil, sanığın amcasının bir süre sanığın ailesindeki evinde tutuldu. Bir süre sonra,
müvekkil zorla eve x, davacının dedesi kızı serbest bırakıldı. Müvekkilinin ailesi Bursa'dan döndüğünde ailesinin evine gitti. (Kanıt: 2 tanık ifadeleri) Sanık müvekkilin çocuklarıyla ilgilenmediğini, evden ayrıldığını, çocuklarını sevmediğini belirtmesine rağmen, tüm bunlar gerçekten çok uzak. Hatta çocuklarının doğum günü, müşteri gizlice onlarla bir araya geldi ve pasta aldı ve kutladı. Sanık, çalışırken çocuklarına bakan, altı aydır evinde yaşayan, altı ay şehir dışında yaşayan bir müvekkil. Ancak evden kovulduğunda, kendisine gösterilmeyen çocuklarına hasret miş gibi
muamele gördü. Annelerini görmek için evden kaçan çocuklar, büyükannelerinin evine geldi ve akşamları babalarının evlerine dönerek hayatlarına devam ettiler. Sanık, evliliği henüz erken iken İzmir'de çalıştı..... ailesinin ve arkadaşlarının bir kadınla yaşadığı, kadının kendi midyelerini kırıp boşanmalarına sebep olduğu, kadının eşinin sanıklara ulaşıp hakaretlerde bulundukları bilinmektedir. Bu nedenle, sanık numarasını bile değiştirdi. Ancak bu dönemlerde müvekkile yönelik şiddeti ortaya çıktı. Uzak kaldığı zaman Aldatmakla suçlandı, kızgın ve aşağılıktı, müvekkilinin de
onun gibi bir hayat yaşadığını düşünüyordu. Eve döndükten sonra, sanık eşine karşı nefret ettiğini, ona daha kötü davrandığını ve davalının (karşı argüman) müvekkile kızgın olması nedeniyle, onu kendi evindeki başka bir odaya kilitledi ve birlikte kullandıkları başka bir kadını eve getirdi ve bundan kimseye bahsetmemakla tehdit etti. Ancak olayla başa çıkamayan bir müşteri durumu kardeşlerine anlattı. İşte bu yüzden aralarındaki kavga büyüdü. Ailesi, küçümsenen ve hiç sevgi göstermeden gelen müşteriyi karısının gelip özür dilemesini beklemesi konusunda uyardı.
Ancak, son zaman diliminde, sanık bir kez bile özür dilemedi. sanık daha da kötü bir hayat yaşadı ve müvekkilinin çocuklarından uzak tutuldu (DELIL-3 Tanık İfadeleri) Tüm bunların yanı sıra, müvekkilimiz de sanığın ailesi (karşı-oğul) ile birlikte yaşamak zorunda kalmış, sanık (karşı-savunma) parti kız kardeşleri tarafından bir yay ile dövülmüş ve kayınvalidesi tarafından tüm bu olaylara neden olduğu için traktörün arkasına ve sürünerek onu bağlamak için evden çıkar. (DELil-4 Tanık ifadeleri) Müvekkilimizin üç yıl boyunca göze çarpmamasının ve o sırada boşanma davası
açmamasının nedeni karşı tarafın Boşandı, sana hiçbir şey vermek istemiyorum demiş olmasıydı. Onun tarzı kelimeleri husumet büyümesini önlemek için tasarlanmıştır, onlar müşteri ile ilgili çünkü. Müvekkil karşı tarafın teklifini kabul etti, ancak müvekkilimizin üçüncü beklentisine rağmen, karşı taraf dava açmadı ve müvekkilimizin evliliğin mümkün olmadığına giderek daha fazla inandığı için davayı açmaya karar verdi. Müvekkilimizin davalının iddia ettiği gibi İstanbul'a gitmesinin nedeni aile içi nedenlerden dolayı ve kız kardeşi hasta olduğu için onu ziyaret etmektir. Ayrıca
müvekkilimiz tarafından müvekkilimiz aleyhine bir iftiradır (kontrinin) ortak bir çocuğu olmamasıdır. Eğer diğer taraf buna izin verirse, müvekkilim her zaman çocuklarına baktı ve hatta çocukların okul harcını ödemeye çalıştı, müşterinin annesinden, annesinden ve kardeşinden para istedi. Ve sıradan çocuklar büyükanne ve büyükbabalarıyla babalarından daha fazla zaman geçirirler, ve bunu yaptıklarında, çocuklarıyla iletişim kurmayan, onları umursamayan sorumsuz bir baba figürü görürler. Bu nedenlerden dolayı anneye çocuk bakımı yapılmalıdır. Hala genç çocuklar için
okul Anne şefkatine ihtiyaç duydukları ve kendi başlarına kıyafet bile giyemedikleri bir zamanda, babalarının uzun süre şehir dışında çalıştığı bir evde olmaktansa, anneleriyle birlikte yaşamaları daha yasal olurdu. Müşteri çocuklarını göremediği için, daha iyi koşullarda büyümeleri ve babasevgisi olmayan çocukların anne sevgisinden mahrum bırakılmamasını sağlamak gerekir. Daha önce de belirtildiği gibi, karşı taraf aylık 5.000 TL maaş alıyor, ancak bazılarının istenildiği gerekçesiyle bunu reddediyor. Ayrıca, istediğimiz miktar aşırı miktarda değil, alkol aldığı para yatırım
çünkü makul. Karşı karşıya gelen yanıtlarımızın sunulması Öncelikle vurgulamak isteriz ki, davalının (eş yönlendirme) ortak yönlendirme davasında sunduğu asılsız ve asılsız davaları kabul etmemizin mümkün olmadığını vurgulamak isteriz.  Sanığın, bir müvekkilin kendisini aldattığı ve eski erkek arkadaşlarıyla tanışmaya devam ettiği iddiasının tamamen bir rüya olduğunu ve müvekkilimiz için bir iftira olduğunu vurgulamak isterim. Bunlar somut temeli olmayan konulardır. Davanın iftira olduğuna dair kanıt istiyoruz. Buna ek olarak, evliliğin sona ermesinin başlıca nedenleri
yukarıda da belirtildiği gibi, sanığın suçluluğu (kontrasynate) kaynaklanmaktadır. Hem sadakatsiz hem de gücendi, müvekkilimin taleplerine rağmen müvekkilimi ayrı bir eve götürmedi ve sanığın ailesinin (karşı argüman) kötü söz ve hakaretlere maruz kalınmasına neden oldu. Mahkemenin de bildiği gibi, Yargıtay bağımsız konut diss00 boşanma nedeni olarak görüyor. Bu bağlamda, 10.04.2013 tarihli ve 2012/2-1159 E ve 2013/471 K sayılı Hukuk Genel Kurulu kararı emsal teşkil etmektedir. Son olarak, davalı (karşı savunma) müvekkilimizin boşanma davası açtıktan sonra
eski eşinin numarasına mobil cihazından erişimi engellediğini söylemiş; Saatlerce kiminle konuşuyorsun, ve aynı akşam alkol içiyorsun ve handan'ı mahallelerinde kaçıracağım. ( DELİl-5 Davalı tarafından müvekkilimiz tarafından telefonla gönderilen mesajın içeriği ( Hukuki hususlar : HMK, TMK, Yargıtay Kuralları ve diğer yasal düzenlemeler. Hukuki kanıt: Nüfus kayıtları, tanık, uzman, keşif, yemin, vb tüm yasal kanıtlar. Sonuç ve istek           : en başından beri yaptığım açıklamalar ve mahkemenin neden incelemesi gerektiği; 1- Taraflar arasında fiilen sona eren evliliğin
davamızın kabulü ile yasal olarak feshedilmesi; 2- Boşanma kararı ndan sonra müvekkil lehine aylık 500 TL'lik bir tensiple yoksulluk bakımına dönüştürülmesi için 500 TL' lik sipariş; 3- Sıradan çocuklar .....' müvekkilin velayetini vermek ve müşterek çocuklar için ayrı ayrı ve davalıdan (karşı argüman) bakım iştiraki olarak her ay 4- 20.000TL müvekkil lehine 20.000TL manevi tazminat ödenmesi; 5- Davalının ihtiyacı namına karar vermek / mal varlığı 6- Davalının suçlamalarının (karşı savunma) takibinden ayrılması ve vekalet ücretinin lehime ödenmesine karar vermek; Arz
ve talep kararları ile ilgili olarak ..../....../............................................................................................................. Davacı Av. [/ihc-hide-içerik] Boşanma davası -5- [ihc-hide-content ihc_mb_type=show ihc_mb_who=2.4 ihc_mb_template=1 ] ADANA 1. DOSYA YOK Kısaca, sormak zorunda kalacak 1- Haksız ve hukuki dayanağı olmayan bir boşanma davasının reddini dava karşı yanıtlarımızı sunarak, 2- Cevap durumunda; a) TARAFLARDAN BOŞANMAK İçİn Aşağıda belirtilen nedenlerle, b) aşağıda belirtilen davalı başvuru sahibi nefsi için fon / YOKSULLUK NAFAKA
başvurusunda bulunmak, d) aşağıda yazılı davalı-karşı argüman yararına gerekli talep derecesine göre maddi ve manevi emrine, ilişki ile ilgili iddialarımızı sunmak. AÇIKLAMALAR : Dilekçede öne sürüldükçe; davacı, taraflar arasındaki evliliği sona erdirmek için ciddi bir inaddversity gerekçesiyle boşanma davası açtı. Şimdi öncelikle konuyla ilgili dilekçede belirtilen hususlara aşağıda yanıt veririz. Yasal işlemlere verdiğimiz yanıtlar, daha sonra açıklayacağımız ve toplayacağımız aşağıdaki başlıklar ve diğer başlıklarda açıkladığımız kanıtlarla belirleneceği için, haksız ve
hukuki dayanağı olmayan bir boşanma davasının reddini iddia etmektedir; Evlilik olaylarındaki tüm suçlar, kusurlar ve niyetler davacıya/konveyöre aittir ve davacı-karşı davalı tarafından açılan bu boşanma davasını reddetmek zorundadır. Nitekim Türk Medeni Kanunu ve Yargıtay'da belirtildiği gibi; TMK, 166. elde edebileceği şekilde yorumlanmamalı veya değerlendirilmemelidir. Çünkü böyle bir düşünce hukukun temel ilkesine aykırıdır, hiç kimse kendi eylemleri ve sadece kendi hatası temelinde hakkı elde edebilirsiniz. Güncel olaylara göre, evliliğin eşlerden
beklenmeyecek olan vakıftan sarsıldığına şüphe yoktur. Ancak, bu sonuca başvuranın tutum ve davranışları nedeniyle bütünüyle ulaşıldı ve sanık için herhangi bir kusur mümkün değildi. Bu durumda, yasanın yorumlanmasında yanlışlıkla boşanma kararı usul ve yasaya aykırıdır, açıklanan nedenlerle başvurunun reddedilmesi halinde (Yargıtay 2.HD. 29.03.2007 ve 2006/16736 E, 2007/5182 K. 2007/5182 K. 2007/5182 K. Bu durumda, taraflar arasında ortak yaşamı zedeleyen ve sürekli birliğe izin vermeyen ve sürekli birliğe izin vermeyen bir ılımlılık söz konusudur.
Olayların akışı ile karşı karşıya kalan davacı, kadına dava açma hakkı olduğunu söyledi. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamak artık yasal olarak mümkün olmadığından, davalı davacının (TMK.md. 166/1) davasının kabulüne karar verebilmek için yeterli nedenlerden dolayı davanın reddine karar vermiştir. (Yargıtay 2.HD.'nin 28.03.2007 tarih ve 2006/17887 E, 2007/5118 K. Boşanma davası açmak için tamamen kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekmez. Kusurları daha fazla sayıda olan bir eş de boşanma için dosya olabilir. Ancak boşanma kararı
verebilmek için davalının küçük bir kusuru olması gerekiyordu. Bu dosing kapsamı evlilik temelini zayıflattığı varsayılır. Ancak sonuç tamamen davacının tutum ve davranışlarına dayanmaktadır ve davalıya herhangi bir kusur bulunmamaktadır. Bu durumda, boşanma davasının düşmesi gerekir. (Yargıtay 2.HD. 05.02.2007 tarih ve 2007/174 E, 2007/1035 K. 1-) Davacının eşi, ciddi bir yetersizlik ve evliliğin yukarıda belirtilen mahkeme tabanına dayanılarak tescil edilmiş bir dava ile sarsılması gerekçesiyle boşanma davası açmıştır. Davacının iddialarının hukuki dayanağı
yoktur ve soyut iddialardır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Davacı bir takım genel iddialarda bulunulmuş olsa bile, bu iddiaların, dinlediğimiz tanıklar ve duruşma sırasında göstereceğimiz diğer kanıtlarla gerçeği yansıtmaması anlaşılabilir olacaktır. 2-) Davacı, bugüne kadar maruz kaldığı davada belirtmiş olsa da, müvekkilimin ilgisizlik ve saygısızlığına ve eşi olarak eylemsizliğinin, davacının tarafının, aksine, Doktorun raporlarından kanıtladığımız gibi sürekli şiddet yanlısıydı ve müvekkilim için hayatı dayanılmaz hale getirdi. Daha önce müvekkilim tarafından dava edildiğini
ve müdahale edenler tarafından toplandığını iddia etmiştim, ama müvekkilime olan sevgisi, çocuklarına olan sevgisi yle birleşti ve evliliklerini titremekten alıkoydu, ama sürekli şiddet nedeniyle önce kolluk kuvvetlerine, sonra da akrabalarına sığınmak zorunda kaldı. 3-) Davacı davada; Eğer müvekkilimin akıl hastalığından bahsederse, evli bir çifti müvekkilimin şiddetli şiddetiyle sürekli çekilmez yapan kişi bunun sebebidir. Bu bölümde anlatılan olaylar hem soyut, hem de unstayed ve boşanmaya neden olduğundan, bu bölüme yanıt vermemiz gerekmez bile. Evet,
müvekkilime diğer normal kişiler gibi davranılabilirdi ama bu davada kanıt bile sunmuş bir davacının bu ifadeleri dikkate alınmamalıdır. Ancak, müvekkilim psikolomerkezi istek üzerine hasar görürse bir doktor tarafından kontrol edilmeye bile hazırdır. Taraflar aleyhine açılan davanın boşanmaya karar vermesi, davacı tarafından kabul ve beyan edilmesi / iletilmesi; – Taraflar arasında 26.04.1980 tarihinde evlendikleri, 39 yıldır evli oldukları ve üç çocuk sahibi oldukları, x kaynaklı taraflar arasında ciddi bir baskı olduğu, evliliğin temelinden şok oldukları, birleşemedikleri ve
evliliklerinin gerçekten sona erdikleri konusunda bir anlaşmazlık yoktur. 1-) Müvekkil, davacı ile evlilikleri sırasında medeni hukuk m. 185 uyarınca kendisine verilen evliliğin mutluluğunu sağlamak için yükümlülüğünü en iyi şekilde yerine getirilmiştir. Davacı, karısına ya da eşinin ailesine karşı kötü bir tavır tsürmemiş. 2-) Müvekkil, evliliğinin ilk gününden itibaren kötü söz ve hakaretlere maruz kalmıştır. Davacı/karşı davalı, 08/06/2019 tarihinde Ramazan Bayramı'nın beşinci (beşinci) gününde müvekkilime defalarca saldırdığında onu yenecek kadar ileri gitmiş ve dayak
sırasında eve gitmek, sizi öldürmek, hatta müvekkilimin ağzını üflemek ve yüzüne tükürmek gibi hem tehdit hem de saldırgan lığa maruz kalmıştır. Sadece bu da değil, müvekkilin ailesi bile ona ağzını hakaretlerle doldurmasını söyledi. 3) Müvekkilim evliliğin ilk anından beri davacı tarafından defalarca dövülmüştür. Çoğu zaman çocuklarımı düşünmek zorunda kalacak ve. onu seviyordu, bu yüzden sessiz kaldı ve kabullendi. Birçok kez davacı hakkında şikayette bulundu ve bir saldırı ihbarı aldı, çünkü bu tür dayaklar onun için dayanılmaz hale geldi. Bu beyanlara ilişkin
şikayet raporu ve saldırı raporları, mahkeme ve kolluk kuvvetlerinde yer alan ve dellis'lerimiz arasında belirlediğimiz dosya ya da dosyalara eklenir. Medeni Kanun m. 162'ye göre, herhangi bir eş, hayatının kötü veya ciddi şekilde aşağılayıcı muamele gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açabilir. Söz konusu yasa bu davayı açma hakkımızı gösteriyor. 4-) Davacı müvekkilime en ufak bir tartışmanın sonunda bile mutlu olmadığını, müvekkilimi sevmediğini, evliliklerini bitirmek istediğini söylemiştir. Medeni Kanun m. 162'ye göre eşlerden biri aşağılayıcı davranış
gerekçesiyle boşanma davası açabilir. Ayrıca Yargıtay E. 1992/2-81 K. 1992/192 T. No. 18.3.1992 T. 18.3.1992 tarihli kararında davacının, davalının, nasıl bir adam özürlü olduğunuzu, nasıl para harcayacağınızı bile bilmediğiniz, davacının eşinin aşağılayıcı temyiz şeklinde, almanyaya gitmek için evlendiğim söylentileri yayıldı. Sanığın kararlı tutum ve davranışlarının, ortak yaşamı belirsiz bir şekilde sarstığı açıktır. Karardan da anlaşılacağı gibi, sanığın müvekkilime yönelik söylemi müvekkilin haysiyetine zarar verdi. Bu davayı açmakta haklı olduğumuzun kanıtı. Yine,
müvekkilimin evliliğini sona erdirmek için herhangi bir eylemi ya da söylemi yoktu, ama davacı ifadeleri o evden uzaklaşmak için kullandı. Davacı/karşı davalının müvekkilimin evden bu şekilde ayrılması gerektiği yönündeki söylemi onu mutsuz bir evliliğe mahkum etti. 5-) Müvekkilinin doğası gereği soğukkanlı bir kişi olduğu için, tüm bu hakaret ve hakaretler karşısında ihtiyatlı davranmış ve davacıya küfürle cevap vermemiş. Davacının müvekkile yönelik küfürleri de tanık beyanları ile kanıtlanacaktır. Buna karşılık, müvekkilimin davacıya karşı kötü bir sözü olduğuna ve
davacıya hiç küfür etmediği veya gücendirmediği konusunda kendisine kötü bir söz verdiğine güvenmiştir 6-) Evliliğin ilk yıllarından beri eşiyle birlikte yaşamaya devam etmek için elinden geleni yapan müvekkilim, şimdi kendisine yöneltilen şiddetten bıkmış ve hatta nazi İlçe emniyet müdürlüğünden bile sığınmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğü 10.06.2019 tarihli ve 2019/1887-1479 Sayılı Suç No. Aile Mahkemesi 11.06.2019 tarihinde 2019/257 ESAS ve 2019/256 esas sayılı kararı ile 15 gün süreyle işlem yapmaya karar ver. Aynı dosyalarda müvekkilimin dayak sonucu alınan
bir sağlık raporu da var. 7-) Buna karşılık, müvekkil, aile içinde her türlü yetersizlik ve kötü muameleye maruz olmasına rağmen evliliğin gerektirdiği tüm görev ve yükümlülükleri yerine getirmiş ve davacıya / kondaya en ufak bir kötü muamele veya saygısızlık yapmamaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz ve gelecekte sunacağız bu acı ve acı olaylar; Davacı/kanal evliliğin sorumluluğunu kabul etmemiş, keyfi istek ve duygularla hareket etmistir; Sevgisinden ve saygısından uzak bir hayata rağmen evini ve eşini göstermesi gerekirken müvekkilim bugüne kadar sesini yükseltmedi.
Taraflar arasındaki şiddet tesisatı rekor seviyeye ulaştı, evlilik ilişkinin kuruluşundan sonra çöktü ve dayanılmaz hale geldi. Bu davacı ve kasıtlı (özellikle ceza) eylemlerin ciddi kusurları nedeniyle oldu. Bu artık böyle bir evlilikte müşteriye, topluma ve ulusa fayda sağlamayacaktır. Sonuç olarak ve bir somun perceptu; Bu koşullarda, böyle bir evlilik müşteri yönünden korumak imkansız hale gelmiştir (ve ondan beklenebilir); evliliğin sonunda tamamen kusurlu olduğu tespit edilen davacı/kanaldan; – TMK'nın 162 nci maddesi uyarınca çok kötü ve aşağılayıcı davranışlar
nedeniyle, hukuki şartlar varsa, bu mümkün değilse, Sanat. KONTRARGUMENT uyarınca ciddi delilik ve evlilik şoku gerekçesiyle boşanma için Mahkemeye başvurmak gereklidir . 500,00 TL İhtiyati Tedbir Bakım Aylık (Kararın kesinleşmesinden sonra aylık 500,00 TL) Kararın yoksulluk nafakası olarak alınması halinde) Müvekkilimin karşı tazyikinin ödenmesi için başvurumuz / davalının herhangi bir geliri yok, herhangi bir işte çalışmıyor, sadece bir aydan itibaren almaya çalışan taraflar tarafından bilinmektedir. Bir karşısyna/davalı müvekkil için, bu davanın açLanginat
tarihinden itibaren her ay 500,00 £ iş. bakım (boşanma kararı kesinleşmeden sonra her ay 500,00 TL) yoksulluk bakımı olarak ödenir. Nitekim Yargıtay 7/9/2015 tarihli ve 2015/9825 Esas ve 2015/13574 Sayılı Karar sayılı Üçüncü Bölge Rektörlüğü kararı vekarar a.ş.'nın Belirli bir durumda, davalı kadın boşanma sırasında çalışmaz. Yoksulluk bakımı ile aylık 300 TL' dir. Sanığın çalışmaya başladığı iş, her an tamamlanabilecek, kalıcı ve güvenli olmayan bir iştir. Geçici iş yoksulluğun kaldırılmasını gerektirmez. Boşandıktan sonra SSI'de işe girdi. Çünkü günümüz ekonomik
koşullarında gördüğü bakımla yaşamak mümkün değildir; onun için bir iş ve iş bulmak gereklidir. Bu durumda mahkeme, asgari ücretin yoksulluğu ortadan kaldırmayacağı, indirim talebinin kaldırılması talebinin ortadan kalkacağı ve bu durumun bakım miktarının azaltılmasında bir etken olarak değerlendirileceği dikkate alınması gerektiğini, sonucuna göre karar alınması gerektiğini, asgari ücretin bile yoksulluğun kalıcı bakımını etkilemeyeceğini belirtti. Bu nedenle asgari ücreti bile kazanamayan müvekkilimin yararına 500 TL'lik yoksulluk bakımıyapılması gerektiğine
inanıyorum. – 20.000,00 TL (Yirmi bin Türk Lirası) Karşı davacı / davalı eş lehine maddi tazminat başvurumuz açıkça kusurlu ve kasıtlı olarak evlilik ve boşanma gerektiren ve taraflar arasında isyana neden olan davalarda, yukarıda açıklanan teslim ve nedenlerle müşteri tamamen kusurlu ve kasıtlı olup, yukarıda açıklanan nedenler ve toplanan deliller kalıcı olacaktır. Yukarıdaki ayrıntılardan da açıkça belirtildiği gibi, davalı kusurludur ve yasanın dediği gibi, boşanmanın davacısı olan kusurlu bir eş ve boşanmanın dayandığı olayların neden olduğu (neden) maddi zarardan
sorumludur. Başka bir deyişle, boşanmaya neden olup olmadığı önemlidir. Ayrıca, hukuk ve evlilik düzeni sallayarak ilkesi boşanma hukukuna dayalı olduğundan, dayanılmaz olaylara neden olmak için yeterlidir. Bu gibi durumlarda, davacının/kanalının boşanmak istediği ve boşanmaya neden olduğu ve davalarda tam kabahat, kusur ve kast olduğu iddiası bulunmamaktadır. Sonuç olarak, koncu/davacı maddi tazminatsorumludur. Toplumun genel yapısı, ülkenin gerçekleri, muhtemelen ciddi ve yardım sürekliliği (makul ve makul ölçüde bir eş in evlilik döneminde normal
eylemlerde bunu diğer eş beklediğiniz ölçüde) eksik maddi tazminat. Sonuç olarak; karşı argüman/davalı olan müşteri açıkça maddi zarar görmüş; TMK'nın 174/1 maddesi uyarınca, duruşma tarihinden itibaren tahsil edilecek yasal faizi ile birlikte, 20,00 TL (20,00,00 TL) maddi tazminat talep ediyoruz. 20.000,00 TL (Yirmi bin Türk Lirası) Davacı nın davalı lehine manevi tazminat talebimiz, davacı/davalının ciddi kusurlu, kasıtlı ve davacının evlilik ve deliliğe neden olan davalarda açtığı davanın, yukarıda belirtilen neden ve delillerin kalıcı olacağı açıktır. Karşı argüman -
sanığın müvekkili açıkça bir kurban ve zarar kişilik ve ahlaki oldu. Özellikle, yukarıda bahsedilen ve gelecekte belirleyeceğimiz olayları göz önünde bulundurarak; TMK'nın 174/2 maddesi uyarınca, mahkemenin, karşı savunma/sanık olan müvekkilimin kişisel haklarına yapılan saldırıyı kısmen tazmin etmek için, davacının/davacının dava tarihinden itibaren yirmi bin TL'lik yasal faizi ile birlikte alınması talebi nin, davalı/sanık olan müvekkilimin kişisel haklarına yapılan saldırıyı kısmen tazmin etmesi ve yarattığı ciddi ve tehlikeli etkilerin kısmen tazmin edilmesi gerekmektedir.
HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK ve ilgili mevzuat YASAL DELİlLER : Davalı tarafların sosyo-ekonomik durumunu araştıran tarafların nüfus kaydıörneği / Davacının x İlçe emniyet müdürlüğü x 2 davacıya şikayette bulunduğu, davalı / karşı-poop müvekkillehine karara bağlandığı iddiasıyla davalı nın ifadesine karşı çıkan. Aile Mahkemesi X D.iş X Sayılı Karar Raporu devlet hastanesinden alınan sanık / müvekkil karşı argüman davacı / konveyör tarafından saldırıya uğradı (soruşturma ve mahkeme kayıtlarında mevcut 3 ve 4, Tanık (Tanık bilgileri davada mahkemeye
sunulacak, bulunamayan) Her türlü hukuki delil tanıklar : X (fiziksel şiddet ve iç ilişkiler hakkında tanıklık edecek) ADRES X (Davaya bilgi eklenecektir) (fiziksel şiddet ve aile içi ilişkiler tanıklık edecek) ADRES Daha fazla tanığımız davaya eklenecek SONUÇ VE SONUÇ: Hepsi artışa ilişkin hak, talep ve alacaklar, yukarıda açıklanan nedenlerle ve mahkemenize bağlı olacak; 1-) boşanma davasının reddi ve davacı tarafından aleyhimize haksız ve hukuki dayanak bulunmayan tüm iddialar şimdilik saklıdır. , 2-) bir neden olarak; a) İdeal davalı/müvekkilin gerekçesi de bu
evliliğin sonunda davacı ve konveyörden boşanmak, b) davacıya / konveyör bakım ücreti nin aylık 500,00 TL'sini ödemek (yoksulluk bakımından 500,00 TL olarak karar ın kesinleşmesinden sonra her ay 500,00 TL, boşanmaya karar verilmesi halinde) bu davanın açLandığı tarihten itibaren müvekkile, c) Davalı/karşı tarafın davacı ya da davacı lehine tahsil edilecek hukuki faiziyle birlikte davacıya 20.000 TL maddi ve manevi tazminat verilmesini saygılarımla talep ve talep etmek, 3-) Her iki davanın da ayrı ayrı davacı/karşı dava üzerinde bırakılması na karar verilmiştir.
sanık tarihi – Başsavcı Av. [/ihc-hide-içerik] Boşanma ve karşı-indirim Dilekçesi -6- [ihc-hide-content ihc_mb_type=show ihc_mb_who=2.4 ihc_mb_template=1 ] DOSYA NO: İlk AİlE MAHKEMESİnE İkİnCİ YANIT ADANA : VEKIL :AV. DAVACI : VEKİlİ : VEKİlİ : AV. T DAVA KONUSU :İkİnCİ CEVAP Dİlİmİzİ VE DAVAMIZIN SUNUMUDUR. ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR: Davacının 1-eşi hem dilekçede hem de ağır muhasebe dışı lık nedenlerle dilekçe yanıtında boşanma davası açmış ve evliliğin gerekçesinden dolayı sarsılmış tır. Davacının iddialarının hukuki dayanağı yoktur
ve soyut iddialardır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Davacı bazı genel iddialarda bulunulmuş olsa bile, bu iddiaların tanıklarla ve duruşma sırasında göstereceğimiz delillerle gerçeği yansıtmaması anlaşılabilir olacaktır. 2-Davacı dilekçesinde müvekkilimin kendisine asılsız bir yerde şikayette bulunduğunu belirtmiştir. Bu iddia kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimin X. eyaleti'ndeki şikayeti asılsız olsaydı, savcısının emriyle silahına el konmayacaktı ve onu evden çıkarmak için hiçbir karar verilmeyecekti. 3-Davacı dilekçesinde müvekkilimin evlilik sırasında davacının
rızası olmadan ailesine gittiğini belirtmiştir. Bu iddia, diğerleri gibi, kesinlikle gerçeği yansıtmaz. Müvekkilimin anne ve babası, geçimlerinin bozulmaması için kızlarının evine gelemedikleri için davacının kocasıyla yaklaşık iki yıldır evliktiler. 4-Müvekkilim doğum yapmak için memleket X'e gittiğinde, davacı kocasının doğuma gelmemesi, tabiri caizse, kesinlikle doğum için gerekli masraflara katkıda bulunmamış olması da umursamadı. Bu bağlamda, nedeni Müvekkilime karısı ve çocuğunu merak etmesi gereken bir mesaj attı ve bana ne kadar paran kaldığını sordu. Bu durum
Türk aile yapısına tamamen aykırı olup, davacının kocasına karşı görevlerini yerine getirmediğini de açıklamaktadır. 5-Davacı verdiği yanıtta müvekkilimin ailesinin evliliklerine çok ilgili olduğunu ve eşinin bu duruma sessiz olduğunu belirtmiştir. Bu kesinlikle gerçeği yansıtmaz. Davacının annesi oğluna sürekli olarak senin erkek olduğunu, bu evin reisin olduğunu, bilgisiz nefes alamadığını ve bir gün davacının kocasının annesinin müvekkilime dönüp, oğlum olsa bile seni asla dövmeyeceğine dair alaycı bir şekilde ifade verecek. Davacının kocasının ailesi sürekli evlerinin iç
düzenleri ile meşgul, dosyaya sunacağız kanıt açık olduğu gibi, davacının kocasının annesi bana müvekkilim için maaş bir kuruş cevap vereceğini söyledi, hangi müvekkilim karım ile bu durum hakkında konuşuyoruz dedi, bana ne vereceğini bana vermezseniz bana cevap verecek bu kadar çok para alıyorsanız, bana bir kuruş verecek, bana bir hesap verecek Müvekkilimin 6 davacı kocasının onur tarzında olan oğlum ve eşim davada müvekkilimiçin eve maddi katkı olmadığını söylemiştir. Çünkü bu iddia kesinlikle gerçeği yansıtmaz; Dosyaya koyacağımız şartlardan da
anlaşılacağı üzere müvekkilim, davacının eşinin hesabına çağrıldığı için aldığı harçlığı, tabiri caizse, maaşının son kuruşunu alana kadar kocasına göndermiş, buna karşılık davacı kocama 20 30 TL harçlık vermiş ve maddi sıkıntıya sokmuştur. 7-davacı kocasına verdiği yanıtta müvekkilime karşı barışçıl bir çözüm önerilerine yanıt vermediğini söyledi. Bunlar kesinlikle gerçek dışı iddialar. Müvekkilimi ortak arkadaşlarından ya da davacının kocasının akrabalarından arayan insanlar olduğunda müvekkilim her zaman benim memleketimdeki yerimin gelip karımın çocuğunu
alması gerektiğini söyler ama Erturule'yle konuşan herkes ayaklarına basmaz, ben X'e giderim, ama o cevap alır çünkü ayağa kalkmadığını söylemiştir. Bu durumda, koca barışçıl bir çözüm aramak istemeyen bir davacı. Davacının kocasının annesi adamın ayaklarına basmıyor. Karşı DAVAMız; 1-Davacı-davalı ile müvekkilim ve müvekkilim x ailesi aracılığıyla tanışmış ve X. X.'de evlenen ortak bir çocukları vardı, X doğumlu X, x.2-Müvekkilim ve davacı-davalı eşimin evlendiği günden itibaren, davacının aile tarafından taşınan eşi sürekli olarak evlerinin iç düzenine
müdahale etmiştir. Davacı-karşı davalının ailesi müvekkilimiçin sürekli olarak sizi satın aldı. müvekkilimi gururunu rencide eden kelimeler şeklinde onurlandırın. 3- Davacı-yardımcı sürücü, müvekkilim ile ailesi arasındaki bağı eşi tarafından evlendikleri günden itibaren koparmaya çalışmış, hatta müvekkilimin ailesiyle yaptığı telefon görüşmelerine müdahale ederek müvekkilimin ailesinin hiçbir üyesinin evlerine girmesine izin vermemiş. 4-Sebep-konveyör sürekli müvekkilime yönlendirilir, ben bu evin erkeğiyim, sözümü bozamam, bu şekilde büyüdüm dediğimi yapmalıyım ya
da bu işi yapamam müvekkilimi sindirme ve korkutmak yolu gitti, sanki sizden ayrılmakla tehdit ediyormuş gibi. 5-Dosyaya sunduğumuz delillerden de anlaşılacağı gibi, müvekkilimin kayınvalidesi, müvekkilime karşı çok para alasınız, bakalım bu parayla ne yapacaksınız, müvekkilim bu tür şeyleri eşimle önemsediğimizi söyledi, ama kayınvalidem bana cevap verecek ve kayınvalidenize cevap vermek istemiyorsanız, sizden evlendiğiniz kuruş için bir hesap isteyeceğim. 6-Davacı-v. davalı, konunun anayasaya aykırı olduğunu ve müvekkilimin memleketinde kayınvalidesinin
evinde 4 gün kaldığı 7 gün izinli olduğunu söylemiş olmama rağmen, sadece 2 saat liğine aileme döndüğümde dava dilekçesi vermiştir. Yine de, müvekkilimin amcası beni yemeğe davet ettiğinde, kayınpederi müvekkilimi aradı ve torunumu özlememi söyledi. 7- Yargıtay'a göre, iki eşin hane bütçesine ortak olarak katkıda bulunması gerekmektedir. Davacı-konveyör müvekkilimi fark etmeden kredi aldı ve fuzuli giderleri yaptı. Müvekkilim doğum için X bölgesine gitti. ve davacının davalıya karşı eşi kesinlikle katkıda bulunmadı. Dosyalayabildiğimiz not örneklerinden de
görebileceğiniz gibi müvekkilim aldığı transfer ücretini eşinin hesabına bile yatırmış. Ayrıca davacı-yardımcı sürücü, kyk'ye ve araçiçin ortak müvekkilimin kredilerinin kendisi tarafından ödendiğini belirtmiş, ancak tekrar dosyalayacağımız şartlara bakıldığında, bu iddiaların gerçeği yansıtmaması anlaşılabilir olacaktır. 8-Sebep – Kocamın annesi ve eşi, yıllar sonra kızının evine ihtiyacı olup olmadığını sormak, kızının son doğum günü nedeniyle torununa hediye ve kızıyla yardım etmek için X Vilayeti'ndeki evlerine geldi. Olay günü, davacının eşi otobüs durağından
müvekkilimin annesine geldi ve seyahatinin nasıl gittiğini sordu, ama ekmek almak için evden ayrıldığında, kendi ailesini aradı ve bu yüzden eve döner dönmez müvekkilime annemin hemen evden ayrılacağını söyledi ve hiçbir mazeret inanamadım. Müvekkilim kocasına annesinin yolundan gittiğini söylemeye çalıştı. Ayrıca dosyaya sunacağız WhatsApp konuşmalarında, Bay X, müvekkilimin kayınpederi, yarın annenizin bu evi derhal terk etmesi gerektiğini mesaj attı. Müvekkilim, oğlu ve annesi gece geç saatlerde evden atıldılar. Daha sonra müvekkilimin görev yaptığı
okulun müdürünün karısını aradı ve bu gece onlarla kalıp kaplayamayacağını sordu, ama davacı kocasının polis memuru olduğundan korktu ve yanlış bir şekilde iyi tepki verdi. Açıklamaya çalıştığımız tüm nedenlerden dolayı, davacı-taşıyıcı eş bu aşamada evliliklerinden sorumludur. 9- Davacı- Davalının karımı ve annemi evden tekmeledikten bir gün sonra, kendi annesi Aydın'daki evlerine geldi ve eve girer girmez evin içini çekerek ve başka bir yerde böyle kirli bir gelin görmediğimi söyleyerek, müvekkilimwhatsApp'ın özel evinde bu durumda herkesten önce,
müvekkilimin eşi X bey, bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. olanlar karısının zor bir durumda olmasına neden oldu. Nedeni - taşınan karısının annesi henüz onun etrafında insanlara kesinleşmiş değil Onlar katılmıyorum hiçbir karar olsa da, onlar şimdi X boşandı, ileriye bakmak için yeni bir neden varsa, tabii ki değerlendirme tarzında açıklamalar yaptı. Buna ek olarak, müvekkilim ve davacı - davalı davacının eşi ortak bir çocuk olmasına rağmen - taşıma cılız eşinin ailesi bir çocuk değildir, zaman zaman gelir artar ve çocuk şeklinde artışlar bakım oğlum giderleri
şeklinde vaatlerde bulundu. Buna ek olarak, davacı - ikinci davalı yaklaşık 4 5 aylık bir süre içinde çocuğunu görmek için gitmedi, bu süre boyunca eşleri ayrılık bir devlet vardı, ve hatta onun sesini merak duymak istemiyordu nasıl yaptığını ve çocuğun doğal giderleri herhangi bir şekilde katılmadı ve müvekkilimin annesi tarafından çocuğunun tüm masraflarını aldı. 10- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174/1 maddesi, mevcut veya beklenen menfaati boşanmış kusursuz veya daha az kusurlu bir tarafın, ihlal eden tarafa yeterli maddi tazminat talebinde bulunabileceğini,
eşlerin evi birlikte seçmelerini ve Birliğin masraflarına hak ettikleri miktar la birlikte katılmalarını sağlar. Toplanan delillerden boşanmaya neden olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha fazla ve eşit derecede kusurlu olmadığı varsayılmaktadır. Boşanma sonucu, bu eş in en azından diğer mali destek kaybetti. Bu durumda mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumunu, kusurları ve gerekçe ilkesini (T.M.K. Md. 4 T.B.K. Madde 50 ve 52) ve davalıya (kadına) uygun miktarda maddi tazminat ı dikkate almalıdır. Bu yönü nanbir dikkatle ele alınması
uygun görülmez (Yargıtay 2.HD – Karar: 2014/18194). Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve sunduğumuz bu örnek karar neticesi olarak müvekkilime 10.000 TL maddi tazminat bekliyoruz. Davacı-taşıyıcı, müvekkilimin maaş kartına, tabiri caizse el koydu ve ona komik şekillerde 20.30 lir harçlık verdi ve karısının ihtiyaçlarını karşılayamadı. Müvekkilim alışveriş merkezinde deodorant almak istediğini söylediğinde, davacı - nakledilmiş bir eş, herkesin önünde karısıyla tartışmaya başladı ve karısının hiçbir isteğini yerine getirmedi. 11-Ortak çocukların bakımının müvekkilimin
annesine verilmesini ve ortak çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için TL emrinin verilmesini ve yargılama sonunda bakıma dönüştürülmesini talep ediyoruz. Müvekkilimin 12-1.000 TL'lik siparişle bakım tedbirini süreç sonunda değerlendirmesini talep ediyoruz yoksulluk nafakası olarak devam etmesini talep ediyoruz. YASAL HUSUSLAR: MK, HMK VE İlGİlİ MEVZUAT tescil, tanık beyanları, konuşma kayıtları ve WhatsApp, vb. deliller BAŞVURU VE SONUÇ: Yukarıda açıklanan ve mahkemece belirlenecek nedenlerle; Müşterek çocuk X'in velayetinin anneye verilmesi,
müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren aylık 1000 TL, duruşma tarihinden itibaren davacımüvekkilime aylık 1000 TL verilmesi, Dava sonunda, bakım ve onarım yoksulluk içine bakım dönüşüm ütekün, müvekkilim 10.000 TL manevi tazminat ile bir müşteriye, 10.000 TL manevi tazminat olarak TL'nin yasal faizini değerlendirmek için, maddi tazminat olarak, tazminat ve vekalet name davalı X. Data Av [/ihc-hide-content] karşı haksız nedenden dolayı suçduyurusunda bulunulmasını saygılarımızla talep ediyoruz. Boşanma ve karşı dava dilekçesine yanıt -7- T.C. DOSYA
NO - HUKUKİ İŞLEMLER: VEKLI: - DAVANIN CEVAPLANMASI VE DAVAAÇMASI : – KONU : Dava dilekçesine cevap verilmesi ve dilekçemi sunma. AÇIKLAMA : Davacının davasında bildirilen çocukların doğum tarihi ve düğün tarihi hakkında söyleyecek bir şeyim yoktur. Dava dilekçesinde belirtilen hususlar; abartılı, çarpık ve une gerçeklik benzeri soyut iddialar. Evliliğimizde davacıdan bir kusur varsa, sebebi budur. Davacı kusurlu ve evi terk eden taraftır. Uzun yıllar boyunca davacı, evliliğin gerektirdiği sadakat görevine karşı çıktı. Bildiğim kadarıyla, 2010 civarında
başka bir kadınla ilişkisi vardı. Bu ilişkinin doğası hakkında hiçbir şey bilmesem de, 2017'den beri bir ortaklık vesilesiyle bir araya geldiler ve hala birlikteler...... Mart 2020'den itibaren bu kişiyle fiili bir evlilik içinde yaşıyorlar. Bu nedenle mahkemeye sunduğum tanıkların ifadelerinin dinlenmesini talep ediyorum. Davacı dilekçesinde 6.000 TL geliri olduğunu belirtmesine rağmen, bu beyan asılsızdır. Davacı, Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve haklarını elde eder. Ortak bir ikamet gah olan ev, aracın sahibi olan davacının üzerinde yer almaktadır. İşinden çok
fazla aidat aldı ve şu anda zonguldak'ta bir proje üzerinde çalışıyor. Ayrıca, 2019 yılında .....' 188.000 TL değerindeki otomobilde kayıtlı. Tüm bunlar bağlamında, 6.000 TL gelire sahip olma sorunu hayatın olağan akışına aykırıdır. Davacılar tarafından evliliğimizin büyük bölümünde sürekli hakaretlere, tehditlere, kopukluklara, soğuk eylemlere ve sayısız psikolojik baskılara maruz kaldım. Ben de fiziksel şiddet konusu olmuştur, özellikle davacının gerçek evlilik hayatı hakkında yukarıda bahsedilen kişi hakkında benim resymnant yanıt olarak. Davacı yıllardır ev ve sakinleri
ile ilgilenmemiştir. Özellikle..... bu durum, şirketle ilişkilerinin başladığı 2017 yılından bu yana devam ediyor. Başvuruda belirtilenin aksine, davacının boşanma başvurusu bana bağlı değildir.....' Benden boşanıp onunla evlenmek için ısrar ediyor. Bu gibi .....' Ocak 2020'de Diyarbakır'a taşınan davacı, Diyarbakır'a gitti ve bir daha aile evine dönmedi ve kendisine ayrı bir ev tuttu. Mart ayından bu yana ...... rezidansa yerleşti ve birlikte yaşamaya başladı. Boşanmak istemedim çünkü çocuklarımın bir aile evinde büyümesini ve dürüst, örnek vatandaşlar olmasını istiyordum.
Ama evliliğe devam etmek için hiç çaba sarf etmedi. Davada belirtilenin aksine, davacı çocuklarımızın ara verdiği harçlıklar dışında ailenin gereksinimlerine, ortak giderlerine ve rutin giderlerine katılmıyor. Dilekçede, dışarı çıkmaktan hoşlanmayan, hayatı sevmeyen anti-sosyal, içe dönük bir insan olduğum iddia edilen bu iddialar asılsızdır. Aile olarak dışarı çıkıp içememenemin sebebi davacının bizsiz, yalnız, arkadaşları yla ya da ilişkisi olan insanlarla buluşmak istemesidir. Aile gezisine gitmek istemiyor. Kişiliklerimiz aslında dilekçede bahsedilenin tam tersi. Ne kadar
sıcak, dürüst, dürüst olsam da, sanık her zaman yanlış cevaplar vererek diyaloğu bitiren kişidir, soğuk, küçük rutin konuşmalarda bile. Nedeni cimri bir insan olduğumu düşündürse de, bu gerçeği yansıtmaz. Ülkemizdeyim. Ben mevcut ekonomik durum bağlamında tutumlu ve olası temel ihtiyaçları için bazı lüks giderleri bir kenara koymak, ama dışarı seyahat karşı değilim, para harcama. Sadece ölçülüyüm ve işimi yapmaya çalışıyorum. Ayrıca, 15 yıldır cinsel ve duygusal bir ilişkimiz olmadığı iddiası asılsızdır. Ayrı odalarda ve yataklarda uyumaya başladığımız tarih
2005'te değildi, ama kendisi istedi, ve çocuklarla ilgili iddialarının aksine, ben değildim. Kanıt olarak, sadece çocuklarımın doğum tarihlerine bakmanız gerekiyor. Aramızda cinsel veya duygusal bir ilişki olmadan ayrı odalarda kalırken 3 çocuk sahibi olamaz. Son olarak, sanığın yaşadığı psikolojik sorunlar benden değil, hala fiili bir evlilik hayatı yaşadığı benden.... Psikiyatriste gitmiş olmasının sebebi ikili ilişkileriydi. HUKUKİ HUSUSLAR : Türk Medeni Kanunu ve diğer kanun ihlâli hükümleri : Daha sonra tebliğ edilecek tanıklar /tanıklar mali ve ekonomik durumun
incelenmesine ilişkin tüm hukuki deliller, ileride delil sunma hakkım hariç olmak üzere, BAŞVURU VE BAŞVURU : 1-) Yukarıda ifade ettiğim beyan ve hususlar dikkate alınarak, davanın reddine, davacıya davanın reddine karar verilmesi, 2-) davacı aleyhine davanın kabulü, dava masrafları ve karşı tarafın vekaletname, 3-) reşit olmayan çocukların velayetinin kendilerine verilmesi, karşı dava tarihinden itibaren davalının ekonomik durumunu dikkate alarak çocuk başına... Dava sonunda çocuk başına bakım TL siparişinin belirlenmesi.... TL katılım bakımına dönüştürülecek,
4-) uyuşmazlık tarihinden itibaren kendi adınıza ..... TL bakım emri, dava sonunda ..... TL yoksulluk nafakası, 5-) İşlem sırasında kendiniz ve ortak çocuklar için ortak ikametgah tahsisi 6-) Madden ve manen zararın sonucu, davacı / aleyhine iletilen ...... TL malzeme ...... TL manevi tazminat, Yargıtay'ın arz ve talebi ile ilgili olarak değerlendirilmelidir. (Yeni Şehir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                  Davalı/karşı davacı, Mahkeme aleyhine açılan davada davacının kadına karşı dava açması için dava açmasına karar vermelidir. Bir kadının başvurusu hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar almak doğru değildir, ancak yürürlükten kaldırılması gerekir. (2016/8416 E.  , 2017/14452 k.) Boşanma ve karşı dava dilekçesi DOSYA NO yanıt. AÇIĞA: CEVAP VE KARŞILLIK: Dilekçede karşı tarafın yaptığı tüm iddialar gerçek dışı olup, haksız ve hukuki dayanağı olmayan asıl davanın reddinin, getirdiğimiz karşı davanın
kabulü ile çözülmesini talep ediyoruz. 1-Taraflar x ile evlendiler ve X (x doğdu) ve X(x doğdu) olmak üzere iki çocukları oldu. 2- Diğer taraf gönüllü olarak x'ten x'e denilen fabrikadan ayrıldı ve şu anda çalışmıyor. Lila Caddesi'nde x Manav'ın sahibi olan 3 müşteri, ayda 3.000,00 TL'den gelir ve kayıtlı bir bakkal ve x plakalı hyundai panelvan kamyon kasası dışında hiçbir varlığı yoktur. Taraflar X'ten ayrı yaşarlar. Mesele şu ki, 1- Partiler düğünden 7 ay önce evlenmeye karar verdiler ve tanıştılar. Müşteri diğer tarafın aile evine gitmek için çok mutlu ydu hiç hoş karşılanmadı,
neredeyse istenmeyen bir damat olarak tedavi. Bu olumsuzlukların bir sonucu olarak, müşteri karşı tarafın davranışlarının değiştiğini fark etmiş ve bu durumun geçici olduğuna ve sevdiği kadınla mutlu bir hayat yaşayacağına inanmış, ancak evliliği sırasında bir süre hayalini kurduğu mutluluk sınırını bile aşamamıştır. Diğer sayfanın müşteriye kardeşim, akrabam vb. olarak sunulduğu iddiası, bir müşterinin Facebook profilinde bilgileri arasında görüntülendiğinde tamamen gerçek dışıdır....... kolayca evlenir. (Biz ekli sunuyoruz.) 2- Düğünden önce tanıştıkları süreçte çok
mutlu bir kadın olan diğer taraf, düğünden hemen sonra müşteriye gülümseme göstermeyen, sürekli eleştiren bir kadına dönüşmüştür. Diğer tarafın iddialarının aksine, müşteriyi kapıdan geçirmek gibi bir alışkanlığı olmayan diğer taraf, seyahat etmek için, ama daha çok 12 öğlen önce Adet. Evine bakmak için uzun saatler çalışmak zorunda kalan bir müşteri eve her geldiğinde duş aldı ama diğer taraf cinsel ilişkiden kaçındı. Karşı tarafın ve ailesinin sürekli eleştirilerine rağmen, müvekkil bir an olsun çocuklarını ve eve ilgi duymayı ihmal etmedi, o zaman alnında çalıştı, diğer
tarafın sevmediği ve koku dediği ve ailesinin hiçbir ihtiyaçlarını kaçırmadığı. Müşteri de kendi çevresi tarafından örnek bir baba olarak kabul edildi, ancak diğer taraf ve ailesi bu gerçeği kabul edemedi. Diğer tarafın iddia larının aksine, geç uykuda müşteriye ve çocuklara karşı tam tersi bir tutum sergiler, çok nadiren yemek yer, çocukların ihtiyaçlarını umursamaz, arkadaşları ve ailesiyle çok ilgili ve hoş bir sohbet eder. 3- Yaşam ve amaç sırasına sahip olmayan diğer taraf psikiyatrik tedaviye başlayınca, yaşam müşteri için neredeyse dayanılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar
diğer taraf mükemmel bir anne olduğunu iddia etse de, müşterinin annesinin birçok kez tanık olduğu gibi, sıradan çocuklara karşı acımasız ve en küçük başarısızlıklarından çok rahatsız olmuştur. X'te, diğer tarafta, diğer taraftaki evde x'in ortak çocukları (X doğumlu) ile çıkan bir tartışma karşısında co-child X'e saldırdı, sonra eline aldığı bıçağı fırlattı, ama başka bir rol arkadaşı X (X doğdu) büyük bir aile trajedisinin eşiğinden döndü. Böyle acı bir olay hakkında işitme, müşteri arkadaşları için şirket attı ve ambulans kız kardeşinin evine gelmeden önce diğer tarafın kız
kardeşinin evine gitti, diğer tarafı ve bebek X ortak destek, ama o diğer taraftan ve ailesi nden çirkin iddiaları kaçamadı. 4-Müvekkil acı lı olayın şokunu atlatamadan, x'e ambulansla gittiği Manisa Devlet Hastanesi'nde muayene edilen müşterek çocuk, X'in vücuduna yapılan bir saldırı nın izlerini görünce neredeyse başının üzerine düşmüştür. (X'e bağlı tarih içeren bir rapor savuruyoruz). İstese bile bu şartlaraltında evliliğini sürdüremeyeceğini anlayan bir müşteri, boşanmayı karşı tarafla paylaşmış ve ortak bir evde yaşayabileceğini söylemiş, ancak bu aşamada bile ailesi
için tercihlerini kullanmış ve annesinin evine yerleşmiş. 5-Müşterinin hayatında başka bir kadın olduğu yönündeki son derece korkutucu ve temsil edilemez iddia, uygun telefon şirketinden bir müşteriye aittir.... cep telefonu numarası x tarih bugüne kadar kimlik bilgileri içerdiğinden, kullanıcı iletilerin/konuşmaların kayıtlarını isteyerek temelden yoksun bırakılacaktır. Müşterinin ortak çocuklarla görüşmediği iddiası gerçekçi değil, paylaşılan çocuk x.... numaralı cep telefonu x tarih şimdiye kadar kullanıcının kimlik bilgilerini içerir, böylece mesaj / konuşma kayıtları ilgili telefon
şirketi için anlaşılabilir olacaktır. Istemci.......... bir süre çocuklarıyla iletişim halinde kaldı. Küçük anneler X ve X diğer tarafla tanışmak istemiyor. Diğer taraftan tüm düzensiz davranışlara, küfürlere ve hakaretlere maruz kaldığı için ve hatta küçük bir X diğer tarafa şiddetle tanık oldu ve küçük bir X'i bıçakladı ve son derece acı veren olayın aile trajedisi olmasını engelledi. Co-çocuklar, annelerinin adı adlandırılsa bile tedirgin davranışlar sergilerler. Özellikle küçük X annesine gittiğini anlayınca saçlarını taramaya çalışır. Taraflar fiilen ayrı kalırken, müşteri çocuklarıyla
tanışmaya devam etti. Müşteri çocuklarıyla vakit geçirirken, co-children dedi ki, ya bizi bu kadına götürmezsen, baba? Söylediklerini duyunca şok oldu. Müşteri, çocuklarına çok iyi bakan, onlarla her şey hakkında konuşan, ev ödevine yardımcı olan sevgi dolu bir babadır. Ortak çocuklar çok baba ve büyükbaba ile ilgilenen iken, aralarında sevgi dolu bir ilişki vardır. Psikolojik rahatsızlık, kayıtsızlık ve sıradan çocuklara karşı sık sık şiddet nedeniyle, ortak çocuklar diğer tarafla yaşamak istemiyorum, yani anneler X ve X. Bu nedenlerden dolayı, lütfen küçükler X ve X ile
irtibata geçin ve daha büyük bir psikolojik etkiye sahip başka bir tarafın olmadığı bir ortamda uzman geri bildirimalmak, ve ortak çocuklar X ve X sürecin sonuna kadar bir önlem olarak müşteri hizmetleri alırsınız. Sürecin bir sonucu olarak, müvekkilin müşterek çocukların velayetinin verilmesini talep ediyoruz. HUKUKDA ÖNEMSE
:P................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Matkaplar................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4-Ortak çocuk X
kullanıcı kimlik bilgileri tarih X cep telefonu tarihi X mesajı/aramayı kaydetmek için lütfen ilgili telefon şirketine başvurun. 5-Müşteri tarafından Facebook hesabında paylaşılan X. adlı fotoğraf ve videolar (Bu fotoğraflarda iddia edilenin aksine karşı tarafı karısı olarak tanımladığı anlaşılmaktadır). 6-Manisa Devlet Hastanesi Çocuk Hastanesi X'ten ortak çocuk X'in saldırıya uğradığını lütfen kaydedin. 7-Tarafların mali ve sosyal durumlarının incelenmesi, her türlü delil in
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1- Ortak çocukların psikolojisini aksatmamak için, başka bir tarafın bulunmadığı bir ortamda, müşterek çocuklar hakkında bilirkişi raporlarının düzenlenmesi ve müşterek çocukların x ve x velayetinin sürecin sonuna kadar müvekkile geçici olarak verilmesi talebi için, ortak çocukların psikolojisinin bozulması için uzman muayenesi (ve manisa Devlet Hastanesi'nden alınan saldırı raporu x numaralı kat ile tetkik raporu uzmana iletilir) yapılır. 2- Haksız ve hukuki dayanak olmaksızın karşı tarafın açtığı asıl davanın reddine saygıyla karar verilmesi, 3-Karşılıklı davamızın kabulü ile,
evliliğin vakıftan sarsılması, tarafların boşanması, 4-Müşterek Çocukların X ve X'in tedbir amaçlı olarak müvekkile geçici velayet verilmesi, boşanma halinde müvekkile bakım verilmesi, 5-Karar ve harçların diğer tarafa yatırılmasına karar verilmesi. tarih ekler: 1-Vek örneğin aile kaydı, eğitim belgeleri 2-Ekran görüntüleri ve onun Facebook hesabında müşteri tarafından paylaşılan fotoğrafların fotokopileri 3- ... 05.09.2019 tarihli rapor Devlet Hastanesi Çocuk Bölümü'nden alınmıştır. Avukat Saim incekas - Adana Hukuk ve Hukuk Bürosu Karşılıklı boşanma davalarının
kabulüne ilişkin mahkeme kararları örneği
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