
 

                                                                                                                                                                                     1 
 

 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 

2014/25952 E.      2015/6940 K.     08.04.2015 

Çocukla Babalar Gününde 
Ulusal bayramlarda, 

YILBAŞINDA kişisel ilişki 
 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli 

mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm 

temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun 

sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık 

görülmemesine göre, davalının tüm, davacının ise aşağıdaki bent 

kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 

2-Çocuklar ana veya baba arasında düzenli kişisel ilişki kurulması 

ve bu ilişkinin sürdürülmesi çocuk için bir hak olduğu gibi, düzenli 

kişisel ilişki elde etme ve sürdürme ana veya baba için de bir 

haktır. Kişisel ilişki tesisinden beklenen amaç çocukla ebeveynleri 

arasında aile bağlarını geliştirmek ve bu suretle çocuğun sağlıklı 

gelişimini sağlamaktır. Bu bakımdan kişisel ilişki tesis edilirken 

çocuğun bedeni, fikri ve ruhsal gelişimi esas alınarak amacı 

gerçekleştirici bir düzenleme yapılmalıdır. Bu yön gözetilerek, 

velayeti annede bulunan çocukla baba arasında her ay iki 

hafta sonu, yaz tatilinde bir ay, dini ve milli 
bayramlarda, babalar gününde ve yılbaşında 
kişisel ilişki kurulması gerekirken, yazılı şekilde hüküm 

tesisi doğru olmamıştır. Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden 



 

                                                                                                                                                                                     2 
 

yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu bölümünün 

düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.(HUMK 

madde 438/7) 

 

SONUÇ;Temyiz edilen kararın, yukarıda 2. bentte gösterilen 

sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 1. bendinin hükümden 

tamamen çıkartılarak yerine "davanın kabulü ile çocuk ile baba 

arasında her ayın birinci ve üçüncü haftası cumartesi saat 
09.00'dan pazar saat 17.00'ye, her yıl sömestr tatilinin ilk 
haftası pazartesi saat 09.00'dan cumartesi saat 17.00'ye, her yıl 
01 ağustos saat 09.00'dan 31 ağustos saat 17.00'ye, dini 
bayramların 2.günü saat 09.00'dan ertesi gün saat 17.00'ye, 

babalar gününde saat 09.00'dan saat 17.00'ye, 
ulusal bayramlarda sonu tek sayı ile biten yıllarda 
saat 09.00'dan saat 17.00'ye, sonu tek sayı ile 

biten yıllarda 31 Aralık saat 10.00'dan ertesi gün 
saat 10.00'a kadar babaya verilmek suretiyle 
kişisel ilişki kurulmasına" cümlelerinin eklenerek hükmün 

bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle hükmün temyize konu diğer 

bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple 

ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin 

harcın mahsubuna ve 123.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin 

alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin 

harcının istek halinde yatıran davacıya geri verilmesine, işbu 

kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık 

olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 08.04.2015 (Çarş.) 
 
 
 

 


