
…………. 1. AİLE MAHKEMESİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE 

 

DOSYA NO  :  

DAVACI-DAVALI :  

VEKİLİ  :  

DAVALI-DAVACI :  

VEKİLİ  :  

KONU  : Ortak Velayet Talebimden ibarettir. 

 

BEYANLARIM : 

10 Mart 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6684 Sayılı Kanun ile İnsan 

Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’ye Ek 7 No’lu Protokol iç hukukumuz haline 

gelmiştir. Bu protokolün Eşler arası eşitlik başlıklı 5. Maddesi “Eşler evlilikte, evlilik süresince ve 

evliliğin sona ermesi durumunda, kendi aralarında ve çocukları ile ilişkilerinde medeni haklar ve 

sorumluluklardan eşit şekilde yararlanırlar.” Hükmündedir. 

 Anayasamızın 90. Maddesinde ise “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 

andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 

Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.)Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 

hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas 

alınır.” Hükmü bulunmaktadır. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 20 Şubat 2017 tarih ve 2016/15771E,  2017/1737 K. Sayılı içtihadında 

evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmemiş bir çocuğun velayetini ortak olarak verilmesi yönünde yerel 

mahkeme kararını bozmuş ve Ortak velayetin Türk toplumunun temel yapısına, Kamu düzenine uygun 

olduğuna vurgu yapmıştır. 

Aile mahkemelerinde de ortak velayet kararları alınmaya başlanmış olup her geçen gün de sayıları 

artmaktadır. BM. Çocuk hakları sözleşmesinin 3/1, 9, 18 inci maddeleri de müşterek çocuğun üstün 

yararını gözetmiş, Çocukların Anne ve babasından eşit ilgi ve bakım görme hakkı güvence altına 

alınmıştır. 

Sayın mahkemenizde görülmekte olan dava sürecinde müşterek çocuğumuz ile benim aramda tesis 

edilen kişisel ilişki tarih ve süre belirterek Oğlum ile benim aramdaki kan bağından doğan aile hayatına 

saygı hakkımızı ihlal etmekte, Oğlumun da anne ve babasının ilgi ve bakımından eşit şekilde yararlanma 

hakkını kısıtlamaktadır.  

Oğlumun ve benim temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanması ancak bir Ceza olarak 

tanımlanabilir ve Bu uygulama Suç olmadan Ceza olmaz ilkesine aykırıdır.  

 

 



TALEP SONUCU : 

1. Temel hak ve özgürlüklerimize haksız müdahalede bulunan ve Aile hayatımıza Saygı hakkımızı 

ihlal eden mevcut kişisel ilişki kararınızın yukarıda değindiğim hususlar çerçevesinde tekrar 

gözden geçirilmesini, 

 

2. Müşterek evladımızın anne ve babasının ilgi ve bakımından eşit şekilde yararlanacağı, Uluslararası 

sözleşmelere, Temel hak ve özgürlüklere, Anayasamıza ve Güncel iç hukuka uygun olarak Ortak 

velayet tesis edilmesini, 

Gereğini Saygı ile Yüce Mahkemenizden Arz Ederim.  

Davacı 

 


