
MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİNE 
-Gönderilmek üzere – 

MERSİN 2. AİLE MAHKEMESİNE 
 
DOSYA VE KARAR NO  :  2016 /*** D. İş Esas ve 2016/***Karar 
 
KARARA İTİRAZ EDEN  :  A…………. P……… (T. C. Kimlik No:*******) (Adres:………….)  
VEKİLİ                 :  Av. C……… B………. 
 
KARŞI TARAF                 :  T………. Y………. (T. C. Kimlik No:*******) (Adres:………….)  
 
KONU      : Müvekkilim hakkında verilen uzaklaştırma kararına itirazlarımızın 
sunulması ve koruma kararının kaldırılması talebidir. 
 
AÇIKLAMALAR: 
 
1 - Sayın Mahkeme, tedbir isteyen T. Y.’nin müracaatı üzerine müvekkilim ve diğer 2 site sakini 
hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı vermiştir. 
 
2 – Verilen bu karar, sadece tedbir isteyenin beyanlarına dayanmaktadır. T. Y. tarafından beyan 
ve iddialarını destekleyen hiçbir delil sunulmamıştır. Sayın Mahkeme de bu yönde bir 
araştırma yapmamıştır. Sadece tedbir isteyenin beyanlarına göre karar verilmesi hukuka 
aykırıdır. 
 
3 - Kaldı ki tedbir isteyen T. Y. tarafından iddia edilen hususlar gerçek değildir. Müvekkilim 
tedbir talepli dilekçede iddia edilen hususların hiçbirini gerek sözlü ve gerekse fiili 
hareketleriyle yapmamıştır. Dilekçe tutarsız ve mesnetsiz iddialardan ibarettir. Bu afaki 
iddialar sebebiyle bugüne kadar hiçbir sabıkası olmayan, tertemiz sicilli müvekkilim hakkında 
uzaklaştırma kararı verilmiş olması, onu derinden üzmüş ve yaralamıştır. Hele ki tedbiri 
isteyenin müvekkilimin komşusu olması onu perişan etmiştir. Verilen kararın site sakinleri 
tarafından öğrenilmiş olması müvekkilimin manevi acısını daha da artırmıştır.  
 
4 - Müvekkilim hakkında ileri sürülen iddialar aynı zamanda hakaret ve iftira suçları kapsamına 
girmektedir. Müvekkilim sırf komşuluk hukuku  sebebiyle bugüne kadar T. Y. hakkında suç 
duyurusunda bulunmamıştır. Müvekkilimin suç duyurusunda bulunma ve hakaretler ilke 
iftiralar sebebiyle maddi ve manevi tazminat isteme hakları saklıdır.  
 
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler neticesinde itirazımızın kabulü ile ; 
1) Mersin 2. Aile Mahkemesinin 2016/*** Değişik İş Esas ve 2016/*** Karar sayılı uzaklaştırma 
kararının kaldırılmasına, 
2) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini 
vekaleten arz ve talep ederim.                                                                                                                 

     İtiraz Eden Vekili 
C…………  B……….. 

 


