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Yargıtay  2. Hukuk  Dairesi 

2019/3760 E.      2019/10809 K.      05.11.2019 

Çocukla Yılbaşında Kişisel İlişki 
 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, 
yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından her iki 

boşanma davası ve fer'ileri yönünden, davalı-karşı davacı kadın tarafından ise; 
tazminatların ve nafakaların miktarı yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin 

duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 05/11/2019 günü 
duruşmalı temyiz eden davalı-karşı davacı ... vekili Av. ... geldi. Karşı taraf temyiz eden 

davacı-karşı davalı ... ve vekilleri gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin 
incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. 

Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 
1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş 

olmasına göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları 
yersizdir. 

2-Çocuklar ile ana veya baba arasında düzenlenen 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 anne de bulunan çocukla baba arasında, dini bayramları 

tespit edilerek dini bayramlarda ve yılbaşında dönüşümlü olarak da kişisel ilişki 
kurulması gerekirken yazılı şekilde yetersiz kişisel ilişki tesisi doğru olmayıp, 

bozmayı gerektirmiştir. 
3-Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün 

ekonomik koşullarına göre ortak çocuk 12.09.2007 doğumlu Lea Levi'ye hükmedilen 
iştirak nafakası azdır. Mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesindeki hakkaniyet 

ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön 
gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. 

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle 
BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 

1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 2.037 TL vekalet 

ücretinin davacı-karşı davalı ...'dan alınarak duruşmaya gelen davalı-karşı davacı ...'e 
verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, iş bu kararın 

tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar 
verildi. 05.11.2019 (Salı) 

 


