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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 
 

2019/3355E      2019/10147K      15.10.2019 

 

Baba ile çocuk arasında 5. Hafta 
sonlarının olduğu aylarda ve 
BABALAR  GÜNÜNDE kişisel ilişki 
 

1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince 

hüküm verilmiş olmasına göre, uyulmasına karar verilen bozma 

ilamından da anlaşılacağı üzere, davacı-karşı davalı erkeğin 

mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarına 

karşılık, kadının da mahkemece tepki olarak kabul edilen davranışları 

dışında da intihara teşebbüs ettiği, eşine ve eşinin ailesine hakaret 

ettiği boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı-karşı davalı 

erkeğin ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, tarafların 

aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 

2-Hakim istekten fazlasına veya başka bir şeye karar veremez (HMK 

m. 26). Davalı-karşı davacı kadının maddi tazminat isteği olmadığı 

halde istek aşılarak davalı-karşı davacı kadın yararına maddi 

tazminata (TMK m. 174/1) hükmedilmesi doğru olmayıp bozmayı 

gerektirmiştir. 

3-Davalı-karşı davacı kadının manevi tazminat isteği ( TMK m. 174/2) 

hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, bir 

hüküm kurulmaması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. 

4-Davacı-karşı davalı erkek süresi içerisinde verdiği cevaba cevap ve 

karşı davaya cevap dilekçesinde maddi ve manevi tazminat talebinde 

( TMK m. 174/1-2) bulunmuştur. Davalı-karşı davacı erkeğin maddi 

ve manevi tazminat talepleri ( TMK m. 174/1-2) hakkında olumlu ya 
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da olumsuz bir karar verilmemesi doğru olmayıp, bozmayı 

gerektirmiştir. 

5-Mahkemece ortak çocuklar ile baba arasında "her ayın l. ve 3. 

hafta ayın 5. hafta olması halinde 5. hafta sonları 
Cumartesi saat 10:00' dan Pazar günü saat 17:00'e 

kadar, dini bayramların ikinci günü ve babalar 

gününde saat 10:00-17:00 arasında, sömestr 

tatilinin ilk haftası Pazartesi saat 10.00'dan takip eden 

Pazar 17.00, 1 Temmuz saat 10.00'dan saat 17.00'e 

kadar" kişisel ilişki tesisine karar verilmiştir. 
Mahkemece ortak çocuklar ile baba arasında yaz tatilinde 

kurulan kişisel ilişki yetersiz olup yaz tatilinde de daha uygun süre 

ile kişisel ilişki tesisi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru 

olmamıştır. 

 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2., 3., 4. ve 5. bentlerde 

gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan 

temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte açıklanan 

sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 2.037 TL vekalet 

ücretinin Fatıma'dan alınarak Hasan'a verilmesine, 2.037 TL vekalet 

ücretinin Hasan'dan alınarak Fatıma'ya verilmesine, temyiz peşin 

harcının istek halinde yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın 

tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak 

üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.10.2019  
 

 

 
 

 


