
……. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE 

 

DAVACI: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: …) 

ADRES  : 

DAVALI:  

KONU    : Tasarruf yetkisinin kısıtlanması istemimden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

1. Davalı eşim ……….. ile …/…/…. tarihinden bu yana evliyiz ve müşterek .… 

çocuğumuzla birlikte aynı konutta yaşamaktayız.  

2. Müşterek çocuklarımızdan ……..……, ... sınıf öğrencisidir ve …..…….. 

sınavlarına hazırlanmaktadır. Diğer çocuğumuz ………….. ise …….. yaşında olup tüm 

bakımını ben üstlenmiş durumdayım. Bu sebeple de herhangi bir işte 

çalışmıyorum/çalışamıyorum. Evin geçimini ve çocukların bakım giderleri eşimin maaşı ile 

karşılamaktayız. 

3. Eşim ……………. olarak çalışmaktadır. Eşim, ……….. evin geçimi için gerekli 

olan parayı çoğunlukla başka yerlere harcamaktadır. 

4. Eşim üzerine kayıtlı ………………….. adresindeki daire ile …………… arabayı 

da haciz ettirip satacağından endişe etmekteyim.  

 5. Ben tüm bu koşullar altında, çocuklarımın bakım ve masrafları için eşimin maaşına 

ihtiyaç duyarken, davalı eşimin bilinçsizce harcamaları ve tasarrufları bizi yoksulluğa 

düşürmekte ve çoğu zaman mutfak masraflarını dahi karşılayamaz duruma gelmekteyiz.  

6. Yukarıda açıklanan nedenlerle; para harcama ve tasarrufta bulunma konusunda, 

ailenin ekonomik çıkarlarına aykırı davranan eşimin borçlularına ödemeyi tamamen bana 

yapmalarının emredilmesini (TMK m. 198) ve davalı eşimin mal varlığı üzerinde tasarruf 

yetkisinin sınırlanmasını (TMK m. 199) …….. taşınmaz ve ………. araç üzerine tedbir 

konulmasını isteme zorunluluğu doğmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. M. 199, 6100 S. K. M. 381-388. 

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, tanık beyanı, araç ruhsatı, daire tapusu ve diğer 

deliller. 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle aile birliğimizin 

devamını teminen, başta çocuklarımın bakım masraflarının karşılanabilmesi ve evin 

geçiminin sağlanabilmesi adına; davalı eşimin borçluları olan ……. adresindeki …….. isimli 

kişilere/kurumlara  ödemeyi tamamen bana yapmalarının emredilmesi ve davalı eşim üzerine 



kayıtlı ……… adresindeki daire ile ………. plakalı araç üzerine tedbir konulması hususunda 

karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…. 

 

Ad Soyad 

İmza 

 

EKLER: 

1. Eş ve çocuklara ait nüfus kayıt örneği 

2. ….. ….. isimli tanık beyanı 

3. Davalının üzerine kayıtlı bulunan araç ruhsatı 

4. Davalının üzerine kayıtlı bulunan daire tapusu 

5. Onaylı vekaletname örneği 


