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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 
 

2019/4713 E.  ,  2019/8891 K.   18.09.2019 

 

Baba ile çocuk arasında 
BABALAR GÜNÜNDE kişisel ilişki 
 

1-Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış 

olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına ve özellikle 

davacı-karşı davalı kadın lehine hükmedilen manevi tazminata 

boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren yasal faiz 

uygulandığının anlaşılmasına göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı 

dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 

2-Velayeti anneye bırakılan ortak çocuklar 2009 doğumlu... ve 2011 

doğumlu ...ile baba arasında her ayın 3. ve 4. haftası Cumartesi saat 

09:00’dan ertesi gün 17.00’a  kadar  düzenlenen  kişisel ilişki,  kişisel 

ilişkinin ardaşık haftalarda yapılması dikkate alındığında çocukların 

üstün menfaati ve kişisel ilişkinin amacına aykırı olduğu gibi, 

mahkemece yarıyıl tatili olduğundan bahisle belirlenen 1 şubat ile 7 

şubat tarihleri arasındaki kişisel ilişki düzenlemesinin, Milli Eğitim 

Bakanlığının 24.06.2019 tarihli ve 2019/9 sayılı genelgesi uyarınca 

yarıyıl tatilinin 20 Ocak ile 31 Ocak arasında yapılacağı nazara 

alındığında isabetli olmayıp, ortak çocuklarla davalı-karşı davacı baba 

arasında daha uygun süreli kişisel ilişki kurulması gerekmektedir. 

Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını 

gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması 

gerekmiştir (HMK m. 370/2). 

3-Mahkemece verilen ilk hüküm Dairemizin 16.04.2018 tarihli ilamı 

ile kadın yararına takdir edilen manevi tazminatın faiz başlangıcının 

yanlış gösterilmesi ve velayet düzenlemesi hususunda eksik inceleme 
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sonucunda hüküm kurulduğu gerekçesi ile bozulmuştur. Hükmün 

bozma kapsamı dışında kalan kısımları ise kesinleşmiştir. Mahkemece, 

bu durum gözetilmeden kesinleşen vekalet ücreti yönünden yeniden 

hüküm kurulması doğru olmamıştır. Ancak bu yanlışlığın giderilmesi 

yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün bu yönlerden 

düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HMK m. 370/2). 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen 

sebeplerle, gerekçeli kararın hüküm fıkrasından 3. ve 12. bentlerin 

çıkarılmasına yerine 3. bent olarak “Velayeti anneye verilen 

ortak çocuklar ile baba arasında her ayın 1. ve 3. hafta 

sonları Cumartesi günü saat 10:00 ile Pazar günü saat 

17:00 arasında, dini bayramların ikinci günü saat 

10:00 ile üçüncü günü saat 17:00 arasında, her yıl 

yarıyıl tatilinin ilk günü saat 10:00 ile yedinci günü 

saat 17:00 arasında, her yıl 1 Temmuz saat 10:00 ile 

20 Temmuz saat 17:00 arasında, her yıl babalar 

gününde saat 10:00 ile 17:00 arasında, ortak 

çocuklar ile davalı-karşı davacı baba yanına verilmek 

suretiyle kişisel ilişki kurulmasına” cümlesinin 12. bent 

olarak ise "Kesinleşen konularda yeniden karar verilmesine yer 

olmadığına" cümlesinin yazılmasına, hükmün bu bölümlerinin 

düzeltilerek, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1.bentte 

gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde 

yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün 

içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 

18.09.2019 (Çrş.) 

 
 

 


