
 

 

 
 
 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  

2016/5880E.     2016/15883K.   13.12.2016 

Doğum Gününde Baba ile 

çocuğun  arasında kişisel ilişki 

 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli 
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm 
davacı-karşı davalı erkek tarafından; her iki dava yönünden, davalı-karşı 
davacı kadın tarafından ise tazminatlar ve iştirak nafakasının miktarı, 
nafakanın her yıl arttırılması talebi ve kişisel ilişki düzenlemesi yönünden 
temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması 
istenilmekle; duruşma için belirlenen 13/12/2016 günü duruşmalı temyiz 
eden davacı-karşı davalı ... geldi. Vekilleri gelmedi. Karşı taraf temyiz 
eden davalı-karşı davacı ... vekili Av. ... geldi. Gelenlerin konuşması 

dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan 
sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar 
okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 
 
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere 
ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-
karşı davalı erkeğin tüm, davalı-karşı davacı kadının ise aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 

 

2- Velayeti davalı-karşı davacı anneye bırakılan ortak çocuk 26/01/2010 
doğumlu olup, davacı-karşı davalı baba ile çocuk arasında her yıl 

okul yarıyıl tatilinin ilk haftası yatılı kişisel ilişki kurulması 
sebebiyle, çocuğun her yıl doğum gününü baba ile birlikte 
geçirecek şekilde kişisel ilişki tesisi doğru bulunmamıştır. Ne var 
ki, bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 
hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek 
gerekmiştir (HUMK m.438/7). 



 

 

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

gerekçeli kararın hüküm fıkrasından 5 nolu bendin tamamen 
çıkarılmasına yerine "Müşterek çocuk 26/01/2010 doğumlu .... ile 
baba arasında; her ayın 1. ve 3.haftası cumartesi günü saat 
10:00'dan pazar günü saat 19:00'a kadar, dini bayramların 
2.günü saat 10:00'dan 3.günü saat 19:00'a kadar, yine çiftli 
yıllarda çocuğun doğum günü olan 26 Ocak günü saat 10:00'dan 
akşam saat 19:00'a kadar, her yıl okul yarıyıl tatilinin ikinci 
haftası pazartesi günü saat 10:00'den takip eden pazar günü saat 
19:00'a kadar, her yıl 1 Ağustos saat 10:00'dan 31 Ağustos saat 
19:00'a kadar kişisel ilişki kurulmasına." cümlesinin yazılmasına, 
hükmün kişisel ilişkiye ilişkin bölümünün bu şekilde 

DÜZELTİLEREK, diğer bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte 
gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 
1.350,00 TL vekalet ücretinin, .... alınarak .... verilmesine, aşağıda yazılı 
harcın Bülent'e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 143.50 TL temyiz 
başvuru harcı yeşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer 
olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran ....geri 
verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar 
düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 13.12.2016 
(Salı) 

 
 

 


