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Yargıtay  2. Hukuk Dairesi 
 

2019/1190 E.      2019/6494K.         22.05.2019 
 

 

ANNELER GÜNÜNDE ÇOCUK         
ile ANNE  arasında kişisel  ilişki 
 

1-Dosyadaki yazılara, mahkemece bozma kararı gereğince 

hüküm verilmiş olmasına ve bozmanın kapsamı dışında kalarak 

kesinleşmiş olan yönlere ait temyiz itirazlarının incelenmesinin 

artık mümkün bulunmamasına göre, erkeğin tüm, kadının ise 

aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 

2-Mahkemece, velayetleri babaya bırakılan ortak çocuklar ile 

anne arasında “Farklı yerlerde ikamet etmeleri" dikkate alınarak 

yazılı şekilde kişisel ilişki düzenlenmiştir. Taraflar mevcut 

duruma göre ayrı şehirde yaşıyor olmakla birlikte, günümüz 

ulaşım olanaklarındaki kolaylık gözetildiğinde, kişisel ilişkiye dair 

düzenleme yapılırken, taraflar bu hususun açıkça dikkate 

alınmasını talep etmemişlerse, “Ayrı şehir”, “Aynı şehir” ayrımına 

gidilmesinin de önemi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, aynı şehir 

ayrı şehir ayrımına gidilmeksizin annelik duygularını tatmine 

elverişli, çocuğun da anne sevgisi ve şefkatini tatmasına yeterli, 

daha uygun süreyle kişisel ilişki tesis edilmesi gerekirken, yazılı 

şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. Ancak bu husus 
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yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün düzeltilerek 

onanması gerekmiştir. 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen 

sebeple, gerekçeli kararın hüküm fıkrasından 2. bendin tamamen 

çıkartılmasına, yerine 2. bent olarak "Velayeti davacı- karşı 

davalı babaya verilen ortak çocuklarlar ile davalı- karşı 

davacı anne arasında her ayın 1. ve 3. hafta sonu 

Cumartesi günü 10:00 ile takip eden Pazar günü 17:00 

saatleri arasında, dini bayramların 2. günü 10:00 ile 3. 

günü 17:00 saatleri arasında, her yıl anneler 

gününde 10:00 ile 18:00 saatleri arasında yarı 

yıl tatilinin ilk günü saat 10:00'dan takip eden 7. günü 

saat 18:00 arasında, her yıl 1 Temmuz 10:00 ile 31 

Temmuz 17:00 saatleri 

arasında kişisel ilişki kurulmasına" cümlesinin 

yazılmasına, temyiz edilen hükmün bu bölümünün düzeltilmiş 

şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1.bentte 

gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Abdullah'a 

yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 176.60 TL. temyiz 

başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer 

olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Mıhaela 

Elena'ya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün 

içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar 

verildi.22.05.2019 (Çar.) 

 

 

 


