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ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ
MADDE 1 – TARAFLAR
Birinci Taraf :Adı-Soyadı. TC
Adres
İkinci Taraf :Adı-Soyadı. TC
Adres
MADDE 2 – KONUSU
Davacı Taraf1 ve davalı Taraf2 karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup
işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir.

MADDE 3 – VELAYET:
Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocuk … doğumlu Adı-Soyadı (TC) velayeti,
birinci taraf Taraf1’e verilecektir.

MADDE 4 –ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET:
Müşterek çocuk ile ikinci taraf Taraf2 arasındaki şahsi ilişki ise şöyle tesis edilecektir.
•
•
•
•
•

Taraf2, müşterek çocuğu ile her ayın 1. ve 3. hafta sonu cumartesi saat 10.00 ile pazar
saat 17.00’ye kadar,
Ramazan Bayramının 2. günü sabah 10.00’dan 3. günü saat 17.00’ye kadar,
Kurban Bayramının 2. günü sabah 10.00’dan 3. günü saat 17.00’ye kadar,
Sömestr tatilinin ikinci haftasında,
Her yıl Temmuz ayının 1. günü ile 10. günü arasında kişisel ilişki kuracaktır.

MADDE 5–NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:
Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden maddi, manevi tazminat talebi bulunmamakta olup bu
haklarından feragat etmişlerdir.
İkinci Taraf Taraf2, Taraf1 için aylık … TL yoksulluk nafakası ile müşterek çocuk için aylık
… TL iştirak nafakası ödeyecektir.
İkinci Taraf Taraf2’nin Taraf1’den yoksulluk nafakası talebi bulunmamakta olup bu hakkından
feragat etmiştir.
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MADDE 6–ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:
Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir.
Şöyle ki;
•
•

Birinci taraf Taraf1 adına kayıtlı … adresindeki daire, mevcut eşyaları ile birlikte
Taraf2’ye devredilecektir.
Birden fazla gayrimenkul var ise anlaşma metninde yer almalıdır.

o Trafikte birinci taraf Taraf1’in adına tescilli bulunan … plakalı … model taşıt, ikinci
taraf Taraf2’ye devredilecektir.
o Menkul ve gayrimenkulleri borç durumu var ise belirtilmelidir.
Yukarıda belirtilenler haricinde taraflar adına kayıtlı menkul ve/veya gayrimenkul
bulunmamaktadır. Taraflar bu kapsam altında belirtilen hususlar haricinde kalan nakit para
dahil ortak mal, kişisel eşya paylaşım taleplerinden feragat etmişlerdir.
İkinci taraf Taraf2 ziynet eşyaları dahil, her türlü şahsi eşyasını ve çeyiz olarak getirmiş
bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup eşya olarak başka alacağı olmadığını kabul eder, bu
hakları ilişkin haklarından feragat etmiştir.

Altı maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı
altında kalmaksızın … tarihinde imzalanmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma
gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür. Tarafların birbirlerinden avukatlık ücreti ve mahkeme
masrafı talebi bulunmamaktadır.

BİRİNCİ TARAF – DAVACI

İKİNCİ TARAF – DAVALI
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