
 

 

 
 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 
2018/6879E   2018/13378K  22.11.2018 

Çocukla ANNE arasında Yaz aylarında 45 gün 
kişisel ilişki 

 
1-Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin 
takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 

 

2-Anne ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri 

sebeplerle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi; ana ve babanın çocuğa 
yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde 

savsaklamaları halinde hakim velayet hakkını kaldırabilir (TMK m.348). Toplanan 
deliller, yukarıda açıklanan şekilde bir durumun varlığına yeterli olmayıp, velayetin 

değiştirilmesine yol açar (TMK m. 183,349,351/1). Öyle ise kanun hükmünün 
uygulanmasında hata yapılması bozmayı gerektirir. Bunun yanında velayeti, anneden 

alınıp babaya verilen ortak çocuk ile davalı anne arasında her ayın belirli hafta sonları 
ve dini bayramlarda yatılı olacak şekilde kişisel ilişki düzenlemesi yapılması gerekirken 

yazılı şekilde kişisel ilişki tesisi de doğru görülmemiştir. Ancak belirtilen bu 
yanlışlıkların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün 
bu bölümlerinin düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK m. 438/7). 

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli 
kararın hüküm fıkrasının l. bendindeki “kaldırılarak" sözcüğünün hükümden 

çıkarılmasına, yerine "değiştirilmesine" sözcüğünün yazılmasına yine 3. bendinin 
hükümden tamamen çıkarılmasına yerine 3. bent olarak “Davalı anne ile velayeti 

babaya verilen ortak çocuk Bensu arasında her ayın 2. ve 4. hafta sonları Cumartesi 

günü saat 10.00’dan Pazar günü saat 18.00’e kadar, dini bayramların ikinci günü saat 
10.00’dan takip eden üçüncü günü saat 18.00'e kadar, sömestr tatilinin 2. günü saat 

10.00’dan 7. günü saat 18.00'e kadar, her yıl 1 Temmuz saat 10.00'dan, 15 
Ağustos saat 18.00'e kadar anne yanında kalmak suretiyle kişisel ilişki 

kurulmasına" cümlelerinin yazılmasına, hükmün bu bölümlerinin açıklanan şekilde 
DÜZELTİLEREK, 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. 22.11.2018 (Prş.) 

 

 


