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BOŞANMA PROTOKOLÜDÜR
Aşağıda isimleri belirtilen taraflar (eşler), yine aşağıda belirtilen şartlarda,
anlaşmalı bir şekilde boşanmaya karar vermişlerdir.
1- BOŞANMA KONUSU
:
Her iki taraf da, evlilik birliğini sona
erdirmek ve boşanma konusunda hem fikirdirler.
2- VELAYET KONUSU
:
Tarafların, xx/xx/xxxx doğumlu C ve
yy/yy/yyyy doğumlu D isminde iki müşterek küçük çocukları bulunmaktadır.
Çocukların velayeti taraflardan anne A'ya bırakılması konusunda, her iki taraf da
anlaşmaya varmıştır.
Taraflardan baba B, her ayın birinci ve
üçüncü pazar günü, sabah 08:00 ila akşam 17:00 saatleri arasında, Ramazan ve
Kurban Bayramının ikinci ve üçüncü günü sabah 09:00 ila akşam 17:00 saatleri
arasında, yaz tatillerinde Ağustos ayının birinci günü ila onbeşinci günü arasında
kesintisiz bir şekilde, yarıyıl tatilinin beşinci ila onuncu günü arasında kesintisiz bir
şekilde, müşterek çocukların ikisiyle de görüşebilme hakkına sahiptir. Belirtilen bu
görüşmelere engel olacak olağanüstü bir durum (hastalık, seyahat, eğitim vs.) olması
durumunda, velayet sahibi anne A, görüşmenin yapılamayacağını yahut başka bir
tarihe ertelenebileceğini baba B'ye, görüşmenin gerçekleşeceği günden en az üç gün
önce bildirecektir. Baba B, yukarıda belirtilen süreler dışında, müşterek çocukların
her ikisi yahut biriyle kişisel ilişki kurmak ister ise, bu hususu velayet sahibi anne
A'ya bildirecek, anne A, uygun görmesi durumunda bu talebe olumlu cevap verecek
yahut ret edecektir.
3- NAFAKA KONUSU
:
Taraflardan B, taraflardan A için ve
müşterek çocuklar C ve D için nafaka ödemeyi kabul eder. B'nin A'ya ödeyeceği
nafaka miktarı ZZZ, müşterek çocuklar C ve D için nafaka miktarı XYY olarak,
taraflarca kararlaştırılmıştır. Taraflardan B, tespit edilen nafakaları, boşanma
kararının kesinleşmesinden itibaren 10 gün içerisinde ödemeye başlayacak, ilk
ödemenin ardından her ay ödemeleri gerçekleştirecektir.
4- TAZMİNAT KONUSU
:
Taraflardan B, taraflardan A'ya, XZZ
miktar tazminat ödemeyi kabul eder. Taraflarca kararlaşıtırılan bu tazminat, boşanma
kararının kesinleşmesinden itibaren, A tarafından beyan edilecek banka ve hesap
numarasına, 30 gün içerisinde, tamamen ve bir defada yatırılacaktır.
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5- MALVARLIĞI KONUSU :
Evlilik birliği içerisinde alınan tüm
gayrimenkul, kimin adına kayıtlı ise onun üzerinde kalacaktır. Ayrıca, müşterek evde
bulunan tüm menkuller de, taraflardan A'ya bırakılması konusunda anlaşmaya
varılmıştır.
6- YARGILAMA GİDERLERİ:
İş bu boşanma davası nedeniyle ortaya
çıkan yargılama giderleri, giderleri karşılayan taraf üzerine kalacaktır.
Bu 6 maddeden ibaret protokol, taraflarca okunup, kabul edilerek, boşanma
davasında mahkemeye sunulmak üzere imzalanmıştır. 3 nüsha düzenlenen bu
protokolün, birer nüshası taraflarda kalmış, bir nüsha da mahkemeye sunulmak üzere
düzenlenmiştir. Protokolde imzası bulunan tanıklar K ve L, iş bu protokolün,
tarafların açık ve özgür iradeleri ile düzenlenip, imzalandığına tanıklık ederek,
protokolü imzalamışlardır.../.../.....
TARAF A
(imza)

TARAF B
(imza)

TANIK K
(imza)

TANIK L
(imza)
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