
ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİNE 
 
DOSYA NO : 2020/*** Sayılı Değişik İş Dosyası 
 
İSTEMDE BULUNAN :  A……… V……… 
VEKİLİ           :  Av. C……… B…….. 
 
KARŞI TARAF        :  B…….. Y………. 
 
KONU        : 6284 Sayılı Kanun kapsamında daha önce verilen uzaklaştırma kararı 
süresinin uzatılması talebimizden ibarettir. 

 
AÇIKLAMALAR : 
 

1 - Karşı taraf hakkında, sayın mahkemenizin 2020/*** D. İş sayılı dosyası ve 2020/*** sayılı 
Kararı ile 05.10.2020 tarihinde uzaklaştırma kararı verilmişti. 

2 – Hakkında uzaklaştırma kararı verilen B. Y. Son derece agresif bir yapıya sahiptir. 
Müvekkilim bu yüzden evlilik birliği süresince birçok defa gerek sözlü gerek psikolojik şiddete 
maruz kalmıştır. Bunun yanında müvekkilim eşi B. Y. Tarafından birkaç kez darp edilmiştir. Bu 
duruma ilişkin deliller Sayın Mahkemenize ait işbu dosyaya daha önce sunulmuştur. Söz 
konusu mezkur durumlar ile ilgili darp raporları ile birlikte karşı taraf hakkında Adıyaman 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ve bunun üzerine başlatılan 
2020/**** sayılı soruşturma da  halen devam etmektedir. 
 
3 – Müvekkilim karşı taraftan ayrı, baba evinde yaşamaktadır. En yakın zamanda da bu kişi 
hakkında boşanma davası açmayı düşünmektedir. Müvekkilimin açmayı düşündüğü boşanma 
davası ve devam eden soruşturma süreci ile karşı tarafın müvekkilime karşı çok öfkeli ve sinirli 
olduğu, kendisine zarar verme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu gerçeği ortadadır. 
Müvekkilime başkaları aracılığıyla ilettiği haberler ile müvekkilime zarar verme niyetinde 
olduğunu  defalarca dile getirmiştir. Mahkemenizin talebi halinde göstereceğimiz tanıklar bu 
durumu beyan edeceklerdir. Karşı tarafın müvekkilime yönelik olası her türlü  şiddetini bertaraf 
etmek adına mahkemenizce verilen uzaklaştırma kararının uzatılmasını talep etme zaruretimiz 
hasıl olmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz ve izah olunan nedenlerle;  
Hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz karşı tarafın, müvekkilime zarar verme, rahatsız 
etme ve şiddet uygulama ihtimalini bertaraf edebilmek amacıyla mahkemenizce daha önce 6 
ay süreli olarak verilen uzaklaştırma ve koruma kararının uzatılmasını ve gerekli tedbirlerin 
alınmasını, bu doğrultuda gereğinin yapılmasını sayın mahkemenizden vekaleten arz ve talep 
ederim. (27.03.2021) 

                                                                                     Davacı Vekili 
Av. C…… B…... 

 


