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Yargıtay  2. Hukuk Dairesi 
2016/12409E     2018/2824K   01.03.2018 

Ceza evindeki Baba ile 
Çocukları arasında kişisel ilişki 

 

Mahkemece davacı kadın tarafından açılan boşanma davasının yapılan 
yargılaması sonucunda, davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, 
velayetin anneye verilmesine, davalı baba ile 15.04.2013 doğumlu 
... ve 19.08.2014 doğumlu ... arasında “ davalının cezaevinde 
bulunduğu süre içerisinde kurum tarafından belirlenen 
görüşme günlerinde iki hafta da bir hafta sonu Pazar günleri 
saat 13.30-14.30 ve açık görüş günlerinde ayda bir kez saat 

13.30-14.30 saatleri arasında davalı tarafça ismi cezaevi 
idaresine bildirilecek kişi tarafından küçükler cezaevine 
getirtilmek suretiyle; davalının tahliye olmasından sonraki 
dönemde ise her ayın birinci ve üçüncü hafta sonu Cumartesi günü 
saat 10:00- Pazar günü saat 18.00, dini bayramların ikinci günü saat 
10:00- üçüncü günü saat 18.00, küçüklerin eğitimi süresince yarıyıl 
ve yaz tatillerinin ikinci haftası Cumartesi 10:00-ertesi hafta 
Cumartesi 18.00 saatleri arasında kişisel ilişki kurulmasına karar 
verilmiş, davacı anne tarafından hüküm, kişisel ilişki yönünden 
temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından davalı babanın cezaevinde 
tutuklu olarak bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece ortak çocuklar 

ile baba arasında kişisel ilişki kurulurken, babanın cezaevinde 
bulunması durumunda ve tahliye olmasından sonraki dönem için ayrı 
ayrı düzenlenmiş, kademeli bir kişisel ilişki tesis edilmiştir. Değişen 
koşullara göre kişisel ilişkinin yeniden düzenlemesi her zaman 
istenebilir. Kişisel ilişki kurulmasına yönelik hüküm kurulurken; 
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gelecek yıllardaki koşullar önceden bilinemeyeceğinden, şimdiden 
ortak çocuklar ile baba arasında kademeli bir 

şekilde kişisel ilişki düzenlenmiş olması doğru olmadığı gibi davalının 
cezaevinde bulunması durumunda da görüş ve ziyaret imkanı 

araştırılmadan kişisel ilişki düzenlemesi yapılmıştır. Ceza ve 

tutukevinin, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla 

mevzuat çerçevesinde görüşme imkanı ölçüsünde, 

çocukla tutuklu veya hükümlü ebeveyni 

arasında kişisel ilişki tesis edilebilir. Nitekim, 5275 sayılı 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 83. maddesi 
ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan "Ceza ve İnfaz Kurumlannın 
Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkmdaki 

Tüzüğün" (R.G. 6.4.2006 tarih ve 26131 sayı) 126. maddesi, 
hükümlülere üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile 
görüşme ve ziyaret hakkı tammış, "Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret 
Edilmeleri Hakkındaki Yönetmeliğin" (R.G. 17.6.2005 tarih 25848 
sayı) 9. ve 14'üncü maddeleri de, hükümlü ve tutukluya çocuğu ile 
görüşme hakkı ve açık görüş imkanı vermiştir. Bu düzenlemeler 
dikkate alınarak, mevcut duruma göre açık görüş imkanıyla ilgili 
babanın hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden bilgi alınmak 
suretiyle çocuklarla babası arasında görüş ve ziyaret imkanının 
araştırılması, kişisel ilişkinin buna göre belirlenmesi ve sonucuna göre 
çocuklarla ceza evinde tutuklu olarak bulunan baba arasında 

çocukların yaş durumu da gözetilerek ayda bir günü geçmemek üzere 
uygun şekilde kişisel ilişki tesisi, gerekirken, yazılı  şekilde 
kişisel ilişki kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. 
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple 
BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri 
verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar 
düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 01.03.2018  

 

 


