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ÖZ

Çalışmamızın konusu 2002 yılında yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk

Medeni Kanunu’ nda velinin, velayet hakkından doğan hak görev ve yetkileridir. Bu

konunun seçilmesinin nedeni velinin velayetten doğan hak ve yetkilerinin çerçevesini

ve bunların kullanılması esaslarını incelemektir.

Aile hukuku ve buna bağlı olarak çocuk hukuku sürekli gelişim ve

değişim içindedir.  Aileye ve çocuğa yaklaşım tarzları, değer yargıları hem

toplumdan topluma hem de aynı toplumda zaman bakımından farklılıklar

göstermektedir. İletişimin çok hızlı bir şekilde ilerlemesi, uluslar arası hukuk

sözleşmelerinin yapılması, ortak kıstaslar belirlenmesi gibi hususlar toplumlar

arasındaki farklılıkları da azaltmaya başlamıştır. Özellikle çocukların korunması

hakkında uluslar arası bir sözleşme olan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile çocuk

hakları ile bunların korunması gerektiği esasları düzenlenmiştir. Taraf devletlere de

bu esaslara uyma yükümlülüğü getirilmiştir. Türkiye tarafından da imzalanan bu

sözleşme iç hukukta yerini almıştır.

Velayet, içeriği ve bunun muhatabının korunmaya muhtaç olan çocuk

olması bakımından önemli bir kurumdur. Çocukların doğru yetiştirilmesinin ve

eğitilmesinin gerekliliği tartışmasızdır. Bu nedenle çocukların, veliler tarafından

keyfi bir şekilde yetiştirilmesi ve eğitilmesi çok büyük sakıncalar yaratır. Velinin,

velayetten doğan hak ve görevlerinin neler olduğu ve bunların hangi ilkeler

doğrultusunda kullanılması gerektiğinin belirlenmesi gerekir.  Biz bu çalışma

kapsamında, velayeti, bunu kullanacak kimseleri, bunların belli başlı hak ve görevleri

ile bunların kullanım esaslarını inceleyeceğiz.
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ABSTRACT

In this work our subject matter is rights responsibilities and

competencies of parents which are arisen from custodial rights arranged by civil code

law no:4721 which came into force in 2002.

Family law and bound to this, children law are consistently in

evolution. Their behaviours and values to family and children are differentiated from

society to society and also in this society from time to time. The facts that,

development of telecommunication, concluding international agreements,

determining common criteria in international area and so on, start to reduce the

difference between nationals. Especially, the convention concerned the protection of

children and their rights, the UN Convention on the Rights of The Child (20

November 1989), which is ratified in 14 September 1990 by Turkish Government

and  entered into force in 27 January 1995, provides to obey its provisions by high

contracting parties.

The Custody is important for recognizing that the child, for the full

and harmonious development of his or her personality, should grow up in a family

environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding. For this reason,

giving arbitrary education and upbringing from parents creates much harm on

children. It shall be defined that it is necessary for parent to understand and use the

rights and responsibilities which is arisen from custody. In this scope of work, we

will examine the custody, the person who uses it and the rights, responsibilities and

competencies of this person.



v

ÖNSÖZ

Aile toplumun temelidir. Nasıl ki bir inşaatın temeli ne kadar sağlam

olursa üzerindeki yapı o kadar güçlü olur, aile de ne kadar sağlam olursa toplum da o

denli güçlü olur, kendi ayakları üzerinde devrilmeden durur. Aile, insanların

kendilerini en rahat biçimde ifade ettikleri alandır. Bu nedenle aile bireyleri

açısından özeldir. Aile, toplumun gelişmesi bakımından önemlidir ve bu nedenle

devletin koruması ve denetimi altındadır. Aile içindeki bazı durumlar, aile dışından

bir takım müdahaleleri gerektirebilir. Bu müdahalelerin amacı hem ailenin hem de

toplumun iyiliğini ve esenliğini sağlamaktır.

Aile denilince klasik anlamda anne baba ve çocuklardan oluşan

topluluk akla gelir. Toplumda aile nasıl korunuyorsa, ailenin içinde çocuklar da aynı

şekilde korunurlar. Çünkü çocuklar korunması gereken kişilerin başında gelirler.

Çocuklar hem bedenen hem de manen yeterli olgunluğa erişmedikleri için zayıftırlar.

Ne yazık ki bu nedenle istismara açıktırlar. Çocukların istismar edilmesi demek

hepimizin geleceğinin kaybedilmesi anlamına gelir. İstismara uğrayan çocukların

sağlıklı birer birey olarak toplumda yer almaları oldukça güçtür. Genellikle kişilik

bozukluğu olan hastalarda, detaylı olarak çocukluk dönemleri incelenir. Çünkü son

araştırmalarda, kişiliğin anne karnında şekillenmeye başladığı ve çocukluk evresinde

yaşanılan olayların tüm hayatı etkilediği tespit edilmiştir.

Çocuğun kişiliği anne karnında şekillenmeye başladığına göre

çocuğun yetiştiği ailenin ne kadar önemli olduğu gerçeği yadsınamaz. Eğitim ailede

başlar, okulda devam eder. Her anne baba, istisnalar dışında, çocuğunun iyi bir

şekilde yetişmesini ve eğitilmesini arzu eder ve bu uğurda çaba sarf eder. Anne baba,

bunu hukuksal bir görev olarak değil anne baba olmaktan kaynaklanan manevi

duygularla yaparlar. Devlet otoritesi de bunu çok iyi bildiği için çocukları bakma,

yetiştirme, eğitimini sağlama, koruma gibi hakları ve görevleri anne ve babaya

vermiştir. Çünkü salt devlet otoritesi bu işlevleri yerine getiremez. Karşılık

beklemeksizin bu görevi yapacak iki kişi vardır: Anne ve baba.

Çocukları, koruma ve sağlıklı, yetişkin bir birey olarak topluma

kazandırma işine kanun koyucu velayet adını vermiş ve bu vazifeyi bir hak olarak
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anne babaya vermiştir. Zira anne babada normal şartlar altında bu fonksiyonu

isteyerek yerine getirmektedirler. Hiçbir anne baba çocuğundan ayrılmak ya da

çocuğunun başka yerde bulunup, başkaları tarafından yetiştirilmesini kabul etmez.

Her ne kadar anne babanın çocuklarına zarar verecek bir eylem ya da

işlem yapmayacakları düşünülse de bazen istenilmeyen durumlarla karşılaşıldığı da

bir gerçektir. Devlet dahil hiç kimse böyle bir riske girmek istemez. Bu nedenlerle

kanun koyucu velayetle ilgili düzenlemeler yapmış, bunun sınırlarını ve işlevini

belirlemiş bu şekilde kurallara bağlamıştır.

Biz de aşağıda kanun koyucu tarafından velayete yönelik konulan

kuralları ve özellikle velinin sahip olduğu hak, yetki ve görevleri açıklamaya

çalışacağız. Çocukların korunması açısından velinin, velayetten doğan hak, yetki ve

görevlerinin sınırlarının belirlenmesi gerekir ki somut olayda bu sınırların aşılıp

aşılmadığı doğru tespit edilebilsin. Bu amaçla önce velayet kavramı, sonra velayeti

kullanabilecek kimseler ve kullanım esasları, daha sonra da velinin velayetten doğan

hak, görev ve yetkileri incelenmiştir. Özellikle velayetin hukuki niteliği, evlilik

sonrası birlikte velayetin mümkün olup olamayacağı, cinsiyet değişikliği halinde

velayet sorunu ve çocuğun kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarında velinin temsil

yetkisinin bulunup bulunmadığı konuları üzerinde durulmuş ve değerlendirmeler

yapılmıştır.

Bu çalışmaya hazırlamamda, yol gösteren ve büyük katkısı olan

değerli hocam Sayın Gülçin Elçin GRASSINGER’e ayrıca evimizin bütün

sorumluluğunu üstlenerek bana gerekli çalışma ortamını sağlayan, manevi desteğini

eksik etmeyen değerli eşim ve yol arkadaşım Sayın Onur BOZKURT’a teşekkürü bir

borç bilir, her şey için teşekkür ederim.



vii

İÇİNDEKİLER

ÖZ…..……………………………………………………………....……..……….

ABSTRACT………………………………………………………..…….………...

ÖNSÖZ……………………………………………………………..……………...

İÇİNDEKİLER……………………………………………………..……..……….

KISALTMALAR LİSTESİ……………..…………….………………..…………

GİRİŞ………………………………………………………………………………

I. BÖLÜM

VELAYET KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

1) VELAYET KAVRAMI…………………………..…………………...………..

2) VELAYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ…………………………………..……….

3)  VELAYETİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ..….…….

3.1) Anayasal Bir Haktır………………………..………………..………..

3.2) Kamu Düzenine İlişkin Bir Haktır…………………………..………..

3.3) Mutlak Bir Hak Olarak Anne ve Babanın Kişilik Hakkıdır……....…

3.4) Hak Sahibinin Değil Çocuğun Yararına Bir Haktır……………..…..

3.5) Çocuğun Kişi Varlığı ve Mal Varlığı Üzerinde Geçerli Bir Haktır….

3.6) Çift Yönlü Bir Haktır…………………………………………………

3.7) Kural Olarak Bölünemez Bir Haktır………………………....………..

3.8) Sınırlandırılabilen Bir Haktır………………………………………....

3.9) Süreli Ve Kapsamı Gittikçe Daralan Bir Haktır………………………

4) VELAYETİN VESAYET VE KAYYIMLIKLA KARŞILAŞTIRILMASI

4.1) Genel Olarak……………………………………………..……………

4.2) Velayetin Vesayetle Karşılaştırılması…………...…………...……….

4.3) Velayetin Kayyımlıkla Karşılaştırılması………………….……..……

iii

iv

v

vii

xii

1

4

5

12

12

14

16

19

21

23

24

28

29

31

32

36



viii

II. BÖLÜM

VELAYETİN KULLANILMASI

1) VELAYETİ KULLANABİLECEK KİŞİLER…………………..……………..

1.1) Anne ve Baba………………………………………………………….

1.2) Evlat Edinen(ler)……………………………………….……………..

1.3) Üvey Annenin ve Babanın Özellikleri………………….…………….

2) VELAYETİN KULLANILMASI…………………………..……..……………

2.1) Evlilik Birliği İçerisinde………………………………...…………….

2.1.1) Evliliğin Fiilen Devamında.……………………..………….

2.1.2) Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesinde……………………….

2.1.3) Eşlerden Birinin Kişiliğinin Sona Ermesinde……………….

2.1.4) Çocuğun Korunması Amacı ile Yerleştirilmesinde…………

2.1.5) Velayetin Kaldırılması Halinde……………………………..

2.2) Evliliğin Sona Ermesinde……………………………………...……...

2.2.1) Boşanma ve Ayrılık Davası Sırasında…....………..………..

2.2.2) Ayrılık Durumunda………………………………………….

2.2.3) Boşanma ve Evliliğin İptalinde…………………….……….

2.2.4) Evliliğin Sona Ermesi Halinde Birlikte Velayet Sorunu……

2.3) Evlilik Dışı İlişkide……………………………………………..…….

2.4) Anne veya Babanın Yeniden Evlenmesi Halinde………...……..……

2.5) Evlat Edinmede………………………………………………..……..

2.6) Cinsiyet Değişikliğinde……………………………………………….

3) VELAYETİN KULLANILMASINA İLİŞKİN İLKELER……………..…..…

3.1) Genel Olarak…………………………………………………………..

3.2) Velayet Hakkının Çocuğun Menfaatine Uygun Kullanılması…….......

3.3) Çocuğun Görüşlerinin Dikkate Alınması ve Çocuğun Kişiliğine

Saygı Gösterilmesi ………….…………………….………………….……

3.4) Ölçülülük İlkesi………………………………....…………………….

38

38

38

40

42

42

42

48

50

53

55

58

58

59

60

62

73

76

78

81

87

87

87

90

94



ix

III. BÖLÜM

VELİNİN VELAYET HAKKINDAN DOĞAN HAK, GÖREV

VE YETKİLERİ

1) ÇOCUĞUN KİŞİ VARLIĞI BAKIMINDAN VELİNİN HAK,

GÖREV VE YETKİLERİ……………………………………………………..…..

1.1) Bakım ve Eğitimde Çocuğun Menfaati Gözetilerek

Karar Alınması……………………………………………………………

1.2) Çocuğa Olgunluğu Ölçüsünde Hayatını Düzenleme

Olanağı Verilmesi………………………………………………...………..

1.3)  Velinin Çocuğu ile Birlikte Yaşaması..………………………………

1.4) Çocuğun Adının Konması…………………………………………….

1.5) Olanaklar Ölçüsünde Çocuğun Yetiştirilmesi ve

Eğitiminin Sağlanması………………………………………….…………

1.5.1) Çocuğun Terbiye Edilmesi………………………...………..

1.5.2) Çocuğun Yetiştirilmesi……………………………...………

1.5.3) Çocuğun Meslek Eğitimi…………………………..……….

1.5.4) Özürlü Çocukların Eğitimi…………………………………..

1.6) Çocuğun Dini Eğitimi………………………………………………

1.7) Çocuğun Nişanlanmasına, Evlenmesine ve

Tanımasına Rıza Verilmesi…………………………………………...…..

1.7.1) Çocuğun  Nişanlanmasına Rıza Verilmesi…………..……..

1.7.2) Çocuğun Evlenmesine Rıza Verilmesi………….…..….…...

1.7.3) Çocuğun Tanımasına Rıza Verilmesi………………...……..

1.8) Çocuğun Velisinin Sözünü Dinlemesi………………………...………

2) ÇOCUĞUN MALVARLIĞI BAKIMINDAN VELİNİN HAK,

GÖREV VE YETKİLERİ………………………………………………………...

2.1) Çocuk Malları……………………………………………..………….

96

96

98

100

102

105

108

113

116

118

120

126

126

129

133

135

138

138



x

2.2) Çocuk Mallarının Yönetilmesi……………………………..…………

2.2.1) Yönetim Hakkı ve Görevi……..…………..…...…..………..

2.2.2) Yönetim Hakkının Sona Ermesi………………....………….

2.2.2.1) Velayet Hakkının Sona Ermiş Olması………….....

2.2.2.2) Yönetim Hakkının Anne Ve Babadan Alınması…..

2.2.3) Yönetim Hakkının Sona Ermesinin Sonuçları………………

2.2.3.1) Malların Devredilmesi……………………..……...

2.2.3.2) Anne ve Babanın Sorumluluğu……………...…….

2.3) Çocuğun Mallarını Kullanma Hakkı………………………..………...

2.4) Çocuk Mallarının Gelirlerinin Harcanması……….……….….………

2.5) Çocuk Mallarının Kısmen Sarfedilmesi……………………..………..

2.6) Çocuğun Serbest Malları………………………………….….……….

2.6.1) Kazandırmalar……………………………………………….

2.6.2) Saklı Pay…………………………………………....……….

2.6.3) Meslek veya Sanat İçin Verilen Mal………………………..

2.6.4) Kişisel Kazanç………………………………….…...………

3) ÇOCUĞUN TEMSİLİ BAKIMINDAN VELİNİN HAK,

GÖREV VE YETKİLERİ………….………..…………………………….………

3.1) Çocuğun Ehliyeti ve Velinin Çocuğu Temsil Yetkisi….……….……

3.1.1) Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Çocuğun Temsili……..

3.1.1.1) Genel Olarak…………………………..………….

3.1.1.2) Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar Yönünden …..…..

3.1.2) Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Çocuğun Temsili…………..

3.1.2.1) Genel Olarak…………………….……….….…….

3.1.2.2) Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar Yönünden …..…..

3.1.2.3) Velinin Haklı Sebep Olmaksızın

Rıza Vermemesi………………..…………………………

3.2) Eşlerden Birinin Tek Başına Çocuğu Temsil Etmesi

Halinde İşlemin Geçerliliği Sorunu………………………..………………

3.3) Temsil Yetkisinin Ortadan Kalkması………………….…..………….

3.3.1)İşlemin Çocuğun Menfaatine Aykırı Olması……...…………

139

139

142

142

145

147

147

149

150

154

156

159

159

162

162

164

165

165

170

170

171

173

173

177

178

179

182

182



xi

3.3.2) Veli ile Çocuğun Menfaatinin Çatışması………..…..………

3.3.2.1) TMK. m. 345 Hükmüne Göre………….…..……..

3.3.2.2) TMK. m. 426/b-2 Hükmüne Göre……..….………

3.3.3) Kanun Gereği Yasaklanmış İşlemler Yönünden…….…...…

3.3.4) Temsil Kabul Etmeyen İşlemler Yönünden……………....…

3.3.5) Çocuğun Serbest Malları Yönünden………………….……..

3.3.6) Velinin Görevini Yerine Getirememesi…………...…...……

SONUÇ……………………………………………………………….…….……...

KAYNAKÇA………………………………………………………….…………..

183

184

189

190

191

192

192

194

198



xii

KISALTMALAR LİSTESİ

ABD : Ankara Barosu Dergisi

A. e. : Aynı eser/ yer

a. g. e. : Adı geçen eser

a. g. m. : Adı geçen makale

AÜEHFD : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi

AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

AY. : Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası

AYM. : Anayasa Mahkemesi

b. : Bası

BGB : Bürgerliches Gesetzbuch

BGE : Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts

Bkz. : Bakınız

BMÇHDS : Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

C. : Cilt

dn. : Dip not

E. : Esas

EMK : Eski (743 Sayılı) Türk Medeni Kanunu

GÜHFD : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

HD. : Hukuk Dairesi

HGK : Hukuk Genel Kurulu

İBD : İstanbul Barosu Dergisi

İBK : İçtihadı Birleştirme Kararı

İKİD : İlmi ve Kazai İçtihadlar Dergisi

İMK : İsviçre Medeni Kanunu

K. : Karar

KAY : Koruyucu Aile Yönetmeliği

Karş. : Karşılaştırınız

m. : Madde

N. : Numara



xiii

RG : Resmi Gazete

S. : Sayı

s. : Sayfa

sy. : Sayılı

t. : Tarih

TMK : 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

vd. : Ve devamı

VVMT : Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin

Uygulanmasına Dair Tüzük

Y : Yargıtay

YKD : Yargıtay Kararları Dergisi



1

GİRİŞ

Çocuklar bir toplumun geleceğini belirleyen yapı taşlarıdır. Çocuklar

sadece içinde bulundukları toplumun değil tüm evrenin geleceğidir. Geleceğin nasıl

olacağını belirlemek bugünün yetişkinleri ile bunların yetiştirdiği çocukların

ellerindedir. Çocuklar ne kadar doğru ve düzgün yetiştirilirlerse toplumun gelecek

yaşamı da o kadar doğru ve düzgün olur. Tabiî ki çocuklara bu sorumluluğu

yüklemeden önce, çocukları yetiştiren aile, çevre, toplum sakinleri ile devletin kendi

üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekir.

Aile Hukuku alanında da çocukların yeri önemli bir çalışma alanı

haline gelmiştir. Ulusal ve uluslar arası hukuk sistemlerinde çocukların hakları,

korunmaları, sorumluluk ve hak sahipleri gibi çocuğu ilgilendiren konularda ayrıntılı

düzenlemeler yapılmış ve halen yapılmaktadır. Ne yazık ki sadece kanun yapmakla,

kural koymakla çocukların korunması, sağlıklı gelişimlerinin ve eğitimlerinin

sağlanması yeterli değildir. Önemli olan bu kuralların uygulanabilirliğidir. Bu

kuralları uygulayacak olan kişilerin ve kurumların da bilinçlendirilmesi ayrıca özen

isteyen bir konudur.

Toplumlardaki bakış açıları ve değer verilen şeyler sürekli bir değişim

içerisindedir. Kişilerin ve toplumların değer yargıları farklılığa uğramaktadır. Bu

farklılıklar her alanda olduğu gibi hukuk ve aile hukuku alanında da bazı değişimleri

zorunlu hale getirmektedir.

Konumuz açısından, kişilerin evliliğe yaklaşımları, çocuk sahibi olma

ve çocuğu yetiştirme konularındaki bakış açıları eski uygulanmalardan

uzaklaşmaktadır. Kadın ve erkeğin hayatın her alanında ve aile içinde eşit olduğu

yoğun kabul görmektedir. Günümüzde bir çok kişi tarafından, evlilik sözleşmesinin

birlikte yaşamak ve çocuk sahibi olmak için gerekli olmadığı ya da birlikte çocuk

büyütmek için istemedikleri bir evliliği yürütmenin gereksiz olduğu

düşünülmektedir. Hatta dünyanın bazı yerlerinde aynı cinsten birliktelikler ve bu
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birliktelik içerisinde çocuk yetiştirilmesinde bir sakınca görülmemektedir. Bu tür

düşünce tarzları ailenin ve çocuğun hukuki durumuna da ister istemez yansımaktadır.

Son zamanlarda aile hukuku ve çocuk hukuku bağlamında velayet

hukukunda köklü değişimler yapılmaktadır. Aile hayatlarının ve kişilerin yaşam

biçimlerinin değişmesi karşısında bu tür değişiklikler zorunlu hale gelmiştir. Şöyle

ki, kadın ve erkek eşitliği aile hukukunda da kendini göstermektedir. Artık eşler

ailenin yükünü birlikte taşımaya, evlilik devam ettikçe velayeti eşit şartlarla birlikte

kullanmaya başlamışlardır. Eşlerden birinin oyunun üstünlüğü ya da önceliği yoktur.

Diğer yandan insan hak ve özgürlüklerinin önemi artmıştır. Bu bağlamda çocuk

hakları alanında da çalışmalar yapılmakta ve çocukların anne ve babalarına karşı dahi

korunmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Bu yaklaşımlar velayet otoritesinin

çocuktan yana yumuşatılması sonucunu doğurmuştur. Bu bağlamda tedip hakkı

çerçevesinde, çocuğun onurunu kırıcı, çocuğun öz güvenini yıkıcı metotlar

yasaklanmıştır. Çocuk artık aile içinde daha fazla söz sahibi olmaya başlamış ve

velilere önemli konularda çocuğun görüşünün dikkate alınması ve katılımının

sağlamasına özen gösterilmesi ödevleri verilmiştir. Ayrıca artık çocuk yetiştirmek

için evliliğin devamı zaruri görülmediğinden, evliliğin sona ermesi halinde de

birlikte velayetin mümkün olup olamayacağı tartışmaları başlamıştır. Hatta bu

tartışmalar hiç evlilik dışı ilişkide velayetin birlikte kullanılıp kullanılamayacağına

kadar uzanmaktadır.

Çalışmamızın ilk bölümünde 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’  nun 335 ve devamındaki hükümler çerçevesinde;

öncelikle velayetin hukuki niteliği açıklanmaya gayret edeceğiz. Velayetin hukuki

niteliği üzerine yapılan tartışmalara değineceğiz ve velayete klasik haklar şeması

içinde bir yer bulmaya çalışacağız. Bu şemada neden velayetin tam olarak bir yere

oturtulamamasının nedenlerini araştıracağız. İkinci bölümde velayeti kullanabilecek

kişileri ve bunların hangi şartlarda hangi esaslarla velayeti kullanabileceklerini

açıklayacağız. Özellikle sona eren evliliklerde velayet hakkının anne baba tarafından

birlikte kullanılmaya devam edilip edilemeyeceği ve cinsiyet değişikliği halinde

velayetin kullanımı üzerine açıklamalar yapacağız. Üçüncü bölümde velinin çocuğun
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kişi varlığına, mal varlığına ve temsiline yönelik hak, görev ve yetkilerine ayrı ayrı

değineceğiz. Bunların kullanım esasları ve sınırları üzerinde duracağız. Her şeyden

önce çocuğun bir hak konusu olmadığını, doğduğu andan itibaren hak ehliyetine

sahip bir kişi olduğunu, velayette esas olanın çocuğun menfaati olduğunu, bu

menfaatin üstün tutulması ve korunması gerektiğini sık sık vurgulayacağız. Çocuğun

kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarında velisinin temsil yetkisi olup olmadığını, bazı

işlemlerdeki rıza açıklamalarının temsil olarak kabul edilip edilmeyeceğini

inceleyeceğiz. Velinin hak ve görevlerine karşılık, bunların tamamlayıcısı olarak

çocuğun velisinin sözünü dinleme görevine de kısaca değineceğiz. Sonuçta velinin

velayetten doğan hak, görev ve yetkileri ile bunların sınırlarını belirlemiş olacağız.
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I. BÖLÜM

VELAYET KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

1) VELAYET KAVRAMI

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 335 ila 363. maddeleri velayete

ayrılmış olmakla birlikte ilgli maddelerde velayetin tanımına ilişkin bir düzenlemeye

yer verilmemiştir1. Kaynak İsviçre Medeni Kanunu’nda da velayet tanımlanmamıştır.

Sözlük anlamı ile velayet; velilik, otorite, sulta ve yetke kelimelerine

karşılık gelir2. Hukuki anlamda velayet ise ister evlilik içi olsun ister evlilik dışı

olsun, küçüklerin ve bazı durumlarda ergin kısıtlı çocukların kişi varlıklarının ve mal

varlıklarının korunması ile onların temsili konularında anne ve/veya babanın sahip

oldukları hak, görev ve yetkilerin tümünü ifade eder3. Bu tanımdan da anlaşılacağı

gibi velayetin içerisinde, çocuğun kişi varlığına, çocuğun mal varlığına ve çocuğun

1 Velayetin içeriğinin belirlenmesinde genel bir hüküm olan TMK’nun 322. maddesi de göz
önünde bulundurulmalıdır. S. Hülya İmamoğlu; Yeni Medeni Kanundaki Düzenlemeler ve
Velayete Hakim İlkeler Çerçevesinde Tedip Hakkının Değerlendirilmesi, AÜHFD, 2005,
C.54, S.1, s. 165,dn. 2-3 .

2 Türk Dil Kurumu; Türkçe Sözlük, Ankara, 2005, s. 2085.
3 Aynı veya benzer nitelikteki tanımlar; Feyzi Necmettin Feyzioğlu; Aile Hukuku, Yeniden

Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş, 3. b. , bu baskıyı hazırlayanlar H. Cumhur Özakman- M. Enis
Sarıal, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1986, s. 503-504; Bülent Köprülü/ Selim Kaneti; Aile Hukuku,
Gözden Geçirilmiş 2. b. , Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989, s. 245; Rona Serozan; Çocuk Hukuku,
Genişletilmiş 2. b. , Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2005, s. 250; Rona Serozan; Çocuğun Kişi
Varlığının Aile Hukuku Alanında Korunmasında Yetersizlikler, Prof. Dr. Kenan
Tunçomağ’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma
Vakfı, İstanbul, 1997, s. 385; Kemal Oğuzman/ Mustafa Dural; Aile Hukuku, Gözden
Geçirilmiş 2. b. , Filiz Kitapevi, İstanbul, 1998, s. 272; Mustafa Dural/ Tufan Öğüz/ Mustafa
Alper Gümüş; Türk Özel Hukuku: Cilt III Aile Hukuku, Filiz Kitapevi, İstanbul, 2008, s.
326; Turgut Akıntürk; Türk Medeni Hukuku: Aile Hukuku, Yeni Medeni Kanuna
Uyarlanmış C. 2, yenilenmiş 11. b., Beta Basım AŞ. , İstanbul, 2008, s. 406; Emine Akyüz;
Medeni Kanunun Velayete İlişkin Hükümlerinin Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İsviçre
Medeni Kanunu Işığında Değerlendirilmesi, Cumhuriyet’in 75. Yıl Armağanı, İstanbul,
1999, s. 647; Bilge Öztan; Medeni Hukuk’un Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, 26. b. ,
Ankara, 2007, s. 506; K. Nuri Turanboy; Anne va Babanın Çocuk Mallarını Kullanma ve
Sarf Etmek Hakkı, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. II, Turan Kitabevi, Ankara, 2010, s.
2123.
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temsil edilmesine yönelik velinin hak, görev ve yetkileri olmak üzere üç alt küme

vardır.

Çocuklar, bedensel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimleri sağlanmış,

eğitimli, kendi ayakları üzerinde durabilen birer yetişkin olarak topluma

kazandırılmaları için anne ve/veya babalarının velayetine bağlı tutulmuşlardır. Bu

nedenle velayet, çocuk üzerinde bir hakka sahip olmayı değil, çocuğu belli bir

olgunluğa eriştirerek, gelecekteki yaşamına hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç,

kaynak İMK. m. 301’ de belirtildiği şekilde, çocuğun güvenliğinin gerçekleştirilmesi,

yani çocuğa ergin olduğunda yaşama becerisi ve yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu

beceri ve yetenek ise bedensel, zihinsel, duygusal, eğitimsel ve dinsel açıdan

toplumsal hayata uyum sağlama kabiliyetidir4.

Velayetin getirdiği hak, görev ve yetkilere sahip olup, bunları

kullanabilen kişiye veli adı verilir. Veliye, kanun koyucu tarafından, velayetle

hedeflenen amaçları gerçekleştirebilmek için bazı hak ve yetkiler ile görevler

verilmiştir. Ancak bunların denetimi de elden bırakılmamıştır. Velinin bu hakları ve

yetkileri kullanırken ya da ödevlerini yerine getirirken, kasten ya da ihmal suretiyle

çocuğun zararına hareket etmelerini engellemek için bazı sınırlar ve koruma

önlemlerine de yer verilmiştir.

2) VELAYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Velayetin hukuki niteliğini tam olarak tespit etmek kolay bir iş

değildir. Çünkü velayetin hukuki niteliği velayete bakış açısına göre sürekli

değişikliğe uğramaktadır. Aslında velayetin hukuki niteliğini, içinde bulunulan

dönemin şartları ve yaklaşımları belirlemektedir.

Roma Hukukunda velayete karşılık olarak “Patria potestas” terimi

kullanılmaktaydı. Ancak patria potestas bugün anladığımız velayetten daha farklı bir

4 Akyüz; Armağan, s. 647; Emine Akyüz; İnsan Hakları Eğitim Dizisi - Ulusal ve
Uluslararası Hukukta Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, Milli Eğitim
Basımevi, Ankara, 2000, s. 236.
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nitelikteydi. Evin reisinin, evdeki diğer kişiler üzerindeki mutlak hâkimiyetini ifade

etmekteydi. Sadece çocuklar üzerinde değil kadınlar üzerinde de evin reisi olarak

babanın hâkimiyeti söz konusuydu5. Baba, çocuklar hakkında her türlü kararı

alabilirdi hatta hayatlarının sona erdirilmesine bile karar verebilirdi6. Daha sonra

imparator velayete bir takım sınırlamalar getiren emirnameler yayınlamış olsa da

Roma Hukukunda babanın hâkimiyeti kaldırılmamıştır7.

Velayetin hukuki niteliği, yakın bir tarihe kadar kanun koyucu

tarafından, veli lehine tanınmış, çocuk üzerinde geniş takdir hakkı ve yetkisi veren

egemenlik hakkı olarak görülmekteydi. Sanki çocuğun mal varlığı ve kişi varlığı

üzerinde anne babaya egemenlik hakkı tanınmış gibi algılanıyordu8. Çocuğun değil

velinin yararına tanınan tabiî bir hak olarak görülüyordu9. Ancak bu anlayış artık

değişikliğe uğramış ve velayet salt bir hak olarak değil içinde görevler ve yetkiler

içeren hak olarak algılanmaya başlamıştır. Çünkü çocuk hakları, hukuk düzeni içinde

önemli bir konu haline gelmiş olup, çocuk haklarına ve korunmasına yönelik ulusal

ve uluslar arası hukuk sistemlerinde çeşitli çalışmalar yapılmış ve temel ilkeler

belirlenmiştir. Bu ilkelerin ağırlığı çocuğun üstün menfaati ve korunması ile

kişiliğine saygı gösterilmesi çerçevesinde toplanmıştır. Çeşitli ülkelerde bu ilkeler

doğrultusunda kanunlarda değişiklik yapılarak, velayetin çocuğun yararına bir hak

olduğu kabul edilmiştir. Hatta artık bazı kanunlarda “velayet” (otorite) ifadesi yerine

“bakma ve koruma” ya da “gözetme” anlamı içeren ifadeler kullanılmaktadır10.

5 Ali Naim İnan; Medeni Hukukta Velayet Vesayet ve Kayyumluk, İBD, 1995, Çocuk
Hukuku ve Çocuk Yargılaması Hukuku Semineri, C. 69, S. 1-2-3, s. 73; Emine Akyüz; Medeni
Kanuna Göre Müşterek Hayatın Tatili, Ayrılık ve Boşanmada Çocuğun Korunması,
Doçentlik Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1980, s.22.

6 Hüseyin Hatemi/ Rona Serozan; Aile Hukuku, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1993, s. 343.
7 Selma Baktır Çetiner; Velayet Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2000, s. 25.
8 İnan; Medeni Hukukta, s. 75; İsmail Özmen; Açıklamalı-İçtihatlı Velayet Hukuku Davaları

ve Çocuk Mahkemeleri, Kartal Yayınevi, Ankara, 2005, s. 28; Bilge, Öztan; Aile Hukuku,
Turhan Kitapevi, 5. b. , Ankara, 2004, s. 626.

9 Şakir Berki; Türk Medeni Kanununda Velayetin Küçüğün Şahıs ve Malları Bakımından
Şumûlü, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara, 1970, s. 6, Baktır Çetiner; Velayet Hukuku, s. 27.

10 Alman Medeni Kanunu’ nda 1980 yılında yapılan değişiklik ile “anne baba ihtimamı”
(Elterliche Sorge) ifadesi kullanılmıştır. Ancak bu ifade temsil ve karar verme yetkilerini
kapsamadığı için eleştirilmiştir. Bu nedenle İsviçre’ de “velayet yetkisi” (Elterliche Gewalt)
ifadesi tercih edilmiştir. Akyüz; Koruma, s. 238, dn. 3’ den naklen; Serozan; Çocuk, s. 250;
Öztan; Aile; s. 626, Selma Baktır Çetiner; Aile Mahkemeleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003,
s. 129.



7

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ nin11 bir çok maddesinde

velayeti anlatmak için ana babanın hak ve ödevleri ifadesi kullanılmıştır. Bu

gelişmeler sonucunda velayet içerik olarak daha çok çocuktan yana olmaya

başlamıştır.

Velayetin hak mı yoksa görev (yüküm, ödev, külfet) mi olduğu

konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmaktadır. Bir görüşe göre12, velayet anne babanın

çocuk üzerinde sahip olduğu tabiî bir haktır. Anne baba bu tabiî hakka bağlı olarak

çocuğu kendi görüş ve düşünce tarzına göre yetiştirirler. Çünkü çocuk için en iyi

olan şeyleri anne ve babası düşünebilir.

Başka bir görüşe göre, velayet ne sadece bir hak ne de sadece bir

görevdir. Velayetin içinde ikisi de vardır. Çünkü velayet, anne ve babanın, çocuğun

şahsı ve malları üzerinde, kanunen sahip oldukları kudret ve yetki ile kanunun onlara

yüklediği mükellefiyet ve görevleri kapsar13. Velayet hak olmanın yanı sıra görevdir.

Hak ve görev iç içe geçmiştir14.

Bir görüşe göre15,  kanunda her ne kadar velayetin bir hak olduğu

şeklinde ifadelere yer verilmiş ve kitaplarda da velayet hakkı olarak kullanılmış ise

de aslında anlatılmak istenilen velayet görevidir. Çünkü veli, velayetten vazgeçemez,

görevlerini vasiye ya da başka kişiye devredemez. Bu görevin amacı çocuğun kişisel

menfaatlerini koruma ve onu topluma kazandırmadır. Yazar’ a göre, velayet aynı

11 RG. , 27.01.1995 t. , 22.184 sY
12 Lüderitz; Elterliche Serge als privates Recht, Ac.P. 178 Band Heft 2-3 1978, s. 264, Von Tuhr,

Der allegemeinc Teil des deutschen birgerlichen Rechts, in systematisches Handbuch der
deutschen rechtswissenschaft, Abteilung, 1. Teil, I. Band, Leipzing 1910, s. 145 (Baktır Çetiner,
Velayet Hukuku, s.27, dn. 27 ve  29’ dan naklen); Berki; a. g. e. , s. 6.

13 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu; Türk Medeni Hukuku, Cilt II Aile Hukuku Cüz 1 ve 2, 4. b. ,
İstanbul 1960, s. 335 vd. Ayrıca yazar velayetten doğan hakları ve görevleri ayrı ayrı ele
almıştır. Çocuğun şahsı üzerindeki hak, ad koyma hakkı, temsil ve tedip hakkını velinin hakları
olarak, yetiştirme ve terbiyeyi ise velinin görevleri olarak ele almıştır. Akyüz; Tez, s. 26;
Özmen; Velayet, s. 29; Turanboy; a. g. m. , s. 2123-2124; Ömer Uğur Gençcan; Öğreti ve
Uygulamada Boşanma, Tazminat, Nafaka, Bilimsel Açıklama, İçtihatlar ve İlgili Mevzuat,
C. 1, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2000, s. 219-220.

14 İnan; Medeni Hukukta, s. 74.
15 Köprülü/ Kaneti; a. g. e. , s. 245; Berki; a. g. e. , s. 5 ve 17. Yazar değerlendirmesini, EMK m.

274 hükmünde düzenlenen “velayet hakkının nez’i” ne atıf yaparak desteklemiştir. Bu
maddenin yeni kanunda karşılığı olan TMK m. 348’ de ise “velayetin kaldırılması” olarak
düzenlenmiştir. Ancak yine de TMK m. 326/2’ de yine “velayet hakkı” ifadesi kullanılmış
olmakla değerlendirme geçerliliğini sürdürmektedir.
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zamanda, tabiî hukuktan doğan bir temsil yetkisidir. Çünkü hiç kimse kendi

soyundan olan çocuğun başkaları tarafından büyütülmesini, terbiye edilmesinin ve

bakılmasını kabul edemez16. Hatta “velayet hakkı” yerine, velayetin görev niteliğini

daha iyi ifade ettiği için “velayet yetkisi” terimi kullanılması ileri sürülmüştür17.

Benzer bir görüşe göre velayet, kullananın değil de çocuğun yararına bir yapıda

olduğu için kurumun niteliği gereği yetki olarak kabul edilebilir18.

Başka görüşe göre19, velayet, çocuklar hakkında gerekli kararları

almak için kanun koyucu tarafından anne ve babaya verilen ödev ve yetkidir. Bu

görüşe göre, velayet anne ve baba açısından subjektif bir hak olmadığı için üzerinde

tasarruf edilmeyen niteliktedir. Anne ve babanın  velayete ilişkin hakları, velayetin

amacına ulaşılmasını sağlayan bir takım yetki ve görevlerden ibarettir20.

Bu görüşlerle birlikte velayetin genel olarak kapsamının belirlendiği

TMK m. 339 değerlendirildiğinde, velayetin, velinin hem hakkı hem de görevi

olduğu sonucuna ulaşılır. Hakkıdır çünkü veli velayet hakkını ihlal eden herkese

karşı ileri sürebilir, velayetin kaldırılmasını gerektirecek bir sebep olmaksızın

veliden alınamaz21. Ancak hakkını dilediği gibi kullanamaz,  çocuğun yararı ile

kanunla belirlenen çerçeve içinde bu hakkı kullanabilir, feragat edemez ve velinin

talebi ile kendiliğinden kaldırılamaz. Bu özellikleri nedeniyle görevdir. Bunun

yanında kanun koyucu, velinin hangi işlemleri yapabileceğini, hangi haklara sahip

olduğunu ve bunları ne şekilde kullanabileceğini belirlemiştir. Veli bu görevi

kanunun belirlediği şekle yerine getirmezse veliye karşı çocuğun korunması için

çeşitli yaptırımların uygulanması söz konusu olur. Görevdir çünkü veli görevlerini

yerine getirmezse velayetten doğan haklarını da kaybeder. Velinin velayetten doğan

hakları, görevlerinin yerine getirmesine bağlıdır. Tüm bu nedenlerle, küçüğün ya da

16 Berki; a. g. e. , s. 5 ve 21.
17 Akyüz; Armağan, s. 650.
18 Ömer Uğur Gençcan; Boşanma Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 844.
19 Öztan; Aile, s. 625.
20 Akyüz; Armağan, s. 649-650; Akyüz; Koruma, s. 236; Öztan; Aile, s. 625.
21 Öztan; Aile, s. 628.
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kısıtlı çocuğun üstün yararı ilkesi ve onun katılım hakkı ile sınırlandırılmış olan

velayette hak ve görev birbirinden ayrılmaz biçimde bağlanmıştır22.

Velayetten doğan görevlerin her ne kadar ahlaki bir yönü olsa da

bunları salt ahlaki anlamda değerlendirmemek gerekir. Bunların her biri gerçek

anlamda veliye verilmiş görevler olup, yerine getirilmesi kanuni zorunluluktur23.

Velayetin hak boyutunun hukuki niteliğini tespit edebilmek için haklar

tablosunu incelemek gerekir. Velayetin hak kategorilerinden hangisine uygun olup

olmadığı bakımından genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak, aşağıdaki gibi

bir sonuçla karşılaşırız:

Haklar, para ile ölçülüp ölçülememesine göre kişi varlığı ve mal

varlığı hakları olmak üzere ayrıma tabi tutulur. Bu ayrımda velayet, değeri para ile

ölçülemeyen bir hak niteliği gösterdiği için kişi varlığı ya da kişilik hakkı sayılır.

Velayet, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olması24 sebebiyle başkasına

devredilemez, mirasa konu olamaz25, feragat edilemez26 ve hakim kararı olmadan

anne ve babadan alınamaz27. Velayeti sadece bir hak ya da ödevler içeren bir hak

olarak kabul edenler velayeti kişilik hakkı olarak kabul ederler28.

Haklar, ileri sürülebilecek çevre açısından, mutlak haklar ve nisbî

haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak haklar, ihlal eden herkese karşı ileri

sürülebileceği ve hak sahibi açısından tam bir koruma sağladığı için velayet hakkı da

mutlak haktır. Von Tuhr, anne babanın çocuk üzerindeki velayet hakkını, eşya

22 Serozan; Çocuk, s. 250.
23 Akıntürk; a. g. e. , s. 407.
24 Köprülü/ Kaneti; a. g. e. , s. 246; İnan; Medeni Hukukta, s. 75; Özmen; Medeni, s. 29;

Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 276; Emine Akyüz; Velayet Hakkının Kaldırılması, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1993, C. 25, S. 1, s. 9; Akyüz; Koruma, s. 240;
Öztan; Aile, s. 627.

25 M. Kemal Oğuzman/ Nami Barlas; Medeni Hukuk: Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 15.
b. , Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008, s. 138, Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 342; Dural/ Oğüz/
Gümüş; a. g. e. , s. 327.

26 Yargıtay bir kararında, velayet hakkını anne ve babanın kişilik hakkının bir parçası olarak
nitelendirmiştir. Y 2.HD. 01.12.1980 T. , 7442/8596 SK. , İsmail Özmen; Açıklamalı-İçtihatlı
Velayet Nesep ve Evlat Edinme Davaları,  Ankara, 1999, s. 38; Y 2. HD., 28.12.1976,
8377/9404, YKD. , 1978, S. 9, s. 1449.

27 Akyüz; Velayet, s. 9; Dural/ Oğüz/ Gümüş; a. g. e. , s. 6.
28 Öztan; Aile, s. 626. Ayrıca bkz. ileride aynı bölüm, 3.3.



10

üzerindeki mülkiyet hakkı ile eş değerde görmüştür29. Ancak velayet, mülkiyet hakkı

gibi mutlak ve hak sahibine özgü bir egemenlik hakkı değildir, çocuk üzerinde eşya

üzerindeki gibi tasarruf yetkisi vermez30. Mülkiyet hakkına bağlı olarak eşya

satılabilir, kiraya verilebilir, rehnedilebilir kısacası malik istediği gibi tasarrufta

bulunabilir. Hâlbuki velayet hakkı alınıp satılamaz, başkalarına devredilemez, veli

dilediği gibi tasarruf edemez. Çünkü kanunla velayet hakkının sınırları tespit

edilmiştir, veli ancak bu sınırlar içinde hareket edebilir.

Mutlak haklar da kendi arasında ikiye ayrılır: Mallar üzerindeki

mutlak haklar ve kişiler üzerindeki mutlak haklar. Mutlak kişilik hakları, bir

kimsenin doğrudan doğruya kendi şahsı ve kişilik değerleri üzerindeki hak ve

yetkileri ile belirli kişiler üzerindeki hak ve yetkileri olmak üzere ikiye ayrılır. İlk

grubu kişilik hakları, ikinci grubu ise mutlak aile hakları oluşturur. Mutlak aile

hakları, bir kimseye belli bir bağ içerisinde, başkalarının kişiliği üzerinde tanınmış

mutlak iktidar hakkı olarak tanımlanır. Üç tipik görünümü vardır:  Velayet, vesayet

ve ev başkanlığı. Mutlak aile hakları, ahlaki görevlere ve sürekli yaşam ilişkilerine

dayalı olması sebebiyle mutlak haklardan ayrılır31. Velayet hakkı, mutlak aile hakkı

olarak, çocuğu haksız yere elinde bulunduran herkese karşı ileri sürülebilir32. TMK

m. 335/I’ e göre, çocuk, küçükken anne ve babasının velayeti altındadır; yasal sebep

olmadıkça velayet anne ve babadan alınmaz. Ayrıca TMK m. 339/IV hükmü

uyarınca da çocuk anne ve babasının rızası olmadan evi terk edemez ve yasal sebep

olmaksızın onlardan alınmaz. Ancak kanunda öngörülen belirli şartların

gerçekleşmesi halinde hak sahibinden alınabilir33.

Velayet klasik haklar gibi hak sahibinin menfaatine bir nitelik taşımaz.

Asıl menfaat sahibi çocuktur. Çocuğun menfaati üstün tutulur. Hatta velayet hakkı

sahibi olarak velayeti kullanan anne baba ile çocuğun menfaatleri çatıştığında

29 Bkz. yukarıda dn. 12’ deki eser.
30 Serozan; Çocuk, s. 251-252.
31 Oğuzman/ Barlas; a. g. e. , s. 139. Dural ise velayetin, aile hukuku ilişkilerinden doğan aile

hukuku haklarından biri olduğunu söyler. Dural/ Öğüz/ Gümüş; a. g. e. , s. 5.
32 Velidedeoğlu, velinin çocuğun şahsı üzerindeki hakkının, mutlak aile hakkı olduğunu söyler.

Bkz. Velidedeoğlu; a. g. e. , s. 338; Özmen; Medeni, s. 48; ayrıca bkz. İleride III. Bölüm, 1.3.
Velinin çocuğu ile birlikte yaşaması.

33 Ergun Özsunay; Medeni Hukuka Giriş, Güryay Matbaacılık, 5. b. , İstanbul, 1986, s. 246-253.
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üstünlük çocuğun menfaatindedir. Çünkü korunmaya muhtaç olan çocuktur. Bu

nedenle velayette hak unsuru değil görev (yüküm, külfet ya da ödev) unsuru ağır

basar.

Velayete bir de anne babanın penceresinden bakmak gerekir. Bu

şekilde bakıldığı zaman velinin, velayeti bir hak olarak görüp, yerine getirmesinin

daha doğal olduğu düşünülebilir. Çünkü insanların bir hakka yaklaşımı ile bir ödeve

yaklaşımı daha farklıdır. Hakkı olarak düşündüğü zaman daha fazla sahiplenip, daha

fazla çaba göstermesi söz konusu olur. Hâlbuki ödevler insanın özgür ruhunda külfet

hissi yaratır. Mecburiyetten yapılan işlerden iyi sonuçlar elde etmek, isteyerek

yapılan şeylerden daha zordur.

Görüldüğü gibi her ne kadar velayeti ifade etmek için “velayet hakkı”

ifadesi kullanılsa da aslında velayet tam olarak bir hak değildir. Kanaatimizce

velayeti yalnızca bir hak ya da yüküm olarak kabul eden görüşler velayeti açıklamak

için yeterli değildir34. Velayet hakkı kaldırıldığında bile anne ve babanın bazı

ödevleri devam etmektedir. Örneğin boşanmada, velayet kendisine bırakılmayan

tarafın veya çocuğun korunması amacıyla koruyucu aile ya da kuruma

yerleştirilmesinde anne babanın, çocuğun masraflarını karşılama görevi devam eder.

Diğer taraftan velayet yalnızca görev olarak kabul edilirse velayet görevi sona erdiği

takidirde her hangi bir talep hakkının olamayacağı sonucuna varılır. Halbuki

boşanmada velayet kendisine bırakılmayan tarafın çocukla kişisel ilişki kurulmasını

talep etme hakkı vardır. Ayrıca velayet sadece görev olarak kabul edilirse işin anne

baba ile çocuk arasındaki duygusal boyutu göz ardı edilmiş olur. Velayete sahip

olmayan tarafla çocuk arasında kişisel ilişki kurulması sadece çocuk için değil anne

babalık duygularının tatmini açısınan ebeveyn için de gerekli olup anne baba ile

çocuk arasındaki sevgi bağının bir sonucudur.35.

34 Baktır Çetiner; Velayet Hukuku, s. 29-30, Ayşegül Karabacak; Eşlerin Çocuk Üzerindeki
Velayet Hakkı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2006,s.
17.

35 BGHZ, 42, 364; 51, 219 (Baktır Çetiner; Velayet Hukuku, s. 30, dn. 43 ‘ den naklen).
Tarafların aynı şehir ya da ülkede bulunmaları durumunda kişisel ilişki evlatlık ve babalık
duygularını tatmin edecek şekilde düzenlenmelidir. Y 2. HD. , 11.09.2000 T. , 9023-10085 SK.
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İlerleyen bölümlerde de inceleyeceğimiz gibi velayette velinin hak,

görev ve yetkileri bir bütündür. Velinin velayet işlevini yerine getirmesi, anne baba

açısından hak olarak kabul edilebilir ancak çocuğun, devletin ve ilgili kişilerin de

veliden, velayetin gereklerini yerine getirmesini talep etme hakkı vardır. Ayrıca veli

velayetten doğan görevlerini yerine getirmezse hâkim resen ya da başvuru üzerine

çeşitli koruma tedbirleri alır.

Sonuç olarak velayette hak ve ödev birbirinden ayrılamaz biçimde iç

içe geçmiştir. Velayete ilişkin hükümler kamu düzeni ile yakından ilgilidir. Kamusal

denetim ve gözetim altındadır36. Bu nedenlerle, kanaatimizce velayet anne babaya

ödevler yükleyen bir hak olarak nitelendirilebilir. Ancak nasıl nitelendirilirse

nitelendirilsin önemli olan velayetin çocuğun menfaatine ve amacına uygun bir

şekilde kullanılması ve bunun sağlanmasıdır.

3) VELAYETİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

Velayetin tanımı ve amacı ile yukarıda velayetin hukuki niteliğine

ilişkin açıklamalar çevresinde velayetin hukuki niteliğinin meydana getirdiği

sonuçları aşağıdaki şekilde inceleyebiliriz:

3.1) Anayasal Bir Haktır

1982 Anayasası’nın bazı hükümleri velayetin içeriği ile örtüşmektedir.

Şöyle ki AY. m. 12/II de temel hak ve hürriyetlerin, kişinin topluma, ailesine ve

diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva ettiği vurgulanmıştır. Velayet,

kural olarak aile bireylerinden anne babanın çocuğa karşı hak, ödev ve

Velayet hakkı kaldırılan taraf da kişisel ilişki düzenlenmesini talep edebilir. Y 2. HD. ,
04.03.1991 T. , 1990/10255 E. , 1991/3867 SK. Özmen; a. g. e. , s. 473.  ve 474.

36 Öztan; Aile, s. 626.
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sorumlulukları ile çocuğun anne babasının sözünü dinleme ödevlerini içerir. Bu

nedenle, velayetten doğan hak ve ödevlerin dayanağı Annayasa’nın 12/II.

maddesidir.

Anayasa’nın ailenin korunmasına ilişkin 41. maddesinde ise ailenin

Türk toplumunun temeli olduğu ve 2001 yılında eklenen ibareye göre37, eşler

arasında eşitliğe dayandığı belirtilmiştir. Maddenin gerekçesinde ise evlilik içi ve dışı

çocuklar arasında ayırım gözetilmemesi esası benimsenmiş olup bu sonucun eşitlik

ilkesinden de çıkarılabileceği belirtilmiştir. Nitekim eşler arasındaki eşitliğin

velayete yansıması, TMK m. 336/I’ deki düzenleme gereği velayetin evlilik birliği

içerisinde anne baba tarafından birlikte kullanılmasıdır. 41. maddenin devamında

devlete, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile

planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması

ile ilgili ödevler verilmiştir. Velayet kurumunun işlevlerinden biri de çocuğun

korunmasıdır. Her ne kadar velayet altındaki çocuğu koruma ödevi anne babaya

verilmişse de AY.’ nın 41. maddesi devlete de sorumluluk vererek anne babayı

yalnız bırakmamıştır. Ayrıca Anayasa’nın 61. maddesinde muhtaç çocukların

topluma kazandırılması için devletin her türlü önlemi alması zorunluluğu

belirtilmiştir.

Görüldüğü gibi genelde, aileye, korunmaya muhtaç kadın ve

çocuklara; özelde velayete ilişkin düzenlemelerin asıl kaynağı Anayasa’dır. Velayet

açısından, Anayasa hükümleri ile anne babanın hak, görev ve yetkilerinin temel hak

ve hürriyetlerden olduğu, çocukların korunması gerektiği ve bunun için devletin

gerekli düzenlemeleri yapmakla sorumlu olduğu vurgulanmıştır.

37 03.10.2001 t., 4709 sY Kanun m. 17.
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3.2) Kamu Düzenine İlişkin Bir Haktır

Medeni Hukuk, özel hukuk dalı olmasına rağmen normları kamu

düzenine ilişkindir. Yani uyulması zorunlu normlardır38. Anne baba ve çocuklardan

meydana gelen aile toplumun temel taşıdır, toplum içinde özel bir egemenlik alanına

sahiptir39. Velayetle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkindir ve devlet tarafından

denetlenmektedir40. Anne baba velayetten doğan görevlerini çocuğun menfaatini göz

önünde tutarak kullandıkları için velayet, neredeyse resmi bir makamın görevlerinin

özelliklerini taşır41.

Aile içinde, anne ve babanın yetişkin, gelişmiş, tecrübe ve bilgi sahibi

sağlam ve üstün nitelikli oldukları kabul edilir. Çocuklar ise yaşları ve

tecrübesizlikleri gibi nedenlerle korunmaya, bakılmaya ve eğitilmeye muhtaç

kimseler olarak değerlendirilir. Velayet kurumu da anne ve baba ile çocukların bu

durumları gözetilerek, anne ve baba ile çocuk arasındaki karşılıklı ilişkileri

düzenlemek, çocukların sağlıklı bir şekilde güven ortamı içerisinde korunarak

yetiştirilmesi amacı ile sevk edilmiştir. Bu nedenle velayet hakkı, çocukların

korunması ve yetiştirilmesi temeline dayanan kamusal bir kurumdur42.

Kamu düzeni bir insan grubunun gerçek anlamda toplum olmasına

olanak veren iç barıştır. Kamu düzeni, toplumdaki bireyler tarafında sağlanır ya da

bozulur. Kamu düzeninin koruması için bireylerin hak ve özgürlüklere saygılı,

ahlaklı ve düzgün olarak yetişmiş olmaları gerekir. Toplumda yer alacak bireyleri

ailelerin yetiştirdiği düşünülürse velayetin kamu düzeni ile bağlantısı açıkça

38 İnan; Medeni Hukukta, s. 72.
39 Akyüz; Armağan, s. 650.
40 Öztan; Aile, s. 626; Akyüz; Koruma, s. 7; Özmen; Medeni, s. 29; kamu düzenine ilişkin

olduğu için velayet hakkında verilen kararlar temyiz edilmese bile Yargıtay tarafından
incelebileceği belirtilir. Gençcan; Boşanma, s. 852. Yargıtay velayeti kamu düzenine ilişkin
olarak gördüğü için anlaşmalı boşanmada dahi eşlerin velayete ilişkin anlaşmalarının hâkimi
bağlamayacağını belirtmiştir. Y 2. HD. , 2.11.1989 t. , 6979/8890 sY K. , YKD, 1990, S. 2, s.
193-195. Ayrıca Y 2. HD. , 16.04.2007 t. , 2006/17557 E., 2007/6406 sY K. , Uyap Mevzuat
Bilgi Bankası 9.0.

41 Öztan; Aile, s. 625.
42 Köprülü/ Kaneti; a. g. e. , s. 245, 246.
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kurulabilir. Çünkü velayet, gelecekte toplumun her aşamasında yer alacak çocukların

yetiştirilmesi, eğitilmesi, bakılması vs. gibi hususlarla bire bir ilgilidir.

Bir görüşe göre43 velayetin 3 boyutu vardır. Bunlar; çocuğun çıkarları,

anne ve babanın çıkarları ve toplumun çıkarlarıdır. Çocuğun çıkarları iyi bakılıp

büyütülmek ve yetiştirilmektir. Anne ve babanın çıkarları ise hem soylarını devam

ettirmek hem de bir insan yetiştirmenin mutluluğunu hissetmektir. Toplumun

çıkarları ise iyi yetiştirilmiş bireylerden meydana gelen toplumdaki huzur ve güven

ortamına kavuşmaktır.

Çocuğun çıkarları ile anne ve babasının çıkarlarının çatışması halinde

çocuğun çıkarlarına üstünlük tanınması sadece çocuğun çıkarları için değil toplum

çıkarları için de gereklidir. Çünkü toplumda ileride kötü olayların, zararlı durumların

ortaya çıkması istenmiyorsa, yetişen çocukların menfaatleri üstün tutulmalı ve

güvenlikleri sağlanarak korunmalıdır44.

Velayet hakkının, özellikle çocuğun kişi varlığına yönelik hak ve

ödevlerinin kapsamından, velayetin kamusal yönü daha açık olarak ortaya

çıkmaktadır45. Çocuğun yetiştirilmesi, bakılması, eğitilmesi, kötü alışkanlıklardan

uzak tutulması, mesleki eğitim verilmesi vs. gibi unsurlar sadece çocuk için değil

kamu düzeni için de önemli hususlardır. Aile içinde düzen temin edildiği ve doğru

düzgün çocuklar yetiştirildiği takdirde kamu düzeni de büyük ölçüde temin edilmiş

olacaktır.

Velayet hakkının kullanılması, çocukların korunmasına ve

yetiştirilmesine yönelik kamusal bir temele dayandığı için sağlar arası bir sözleşme

ya da ölüme bağlı tasarrufla sınırlandırılamaz, hak sahibinin isteği ile

kaldırılamayacağı gibi hâkim tarafından da (velayetin kaldırılmasını gerektirecek

43 Francis, “The Confused Constitutional Status and Meaning Parental Rights” 22 G.A Law
Review 1988, s. 975 (Baktır Çetiner; Velayet Hukuku, s. 33, dn. 57 ve buna ait metinden
naklen).

44 Akyüz; Tez, s. 64 vd. ; Baktır Çetiner; Velayet Hukuku, s. 33.
45 Gülçin Elçin Grassinger; Türk Medeni Kanununda Yer Alan Velayet Hükümleri

Kapsamında Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler; On İki Levha
Yayıncılık, 1. b. , İstanbul, 2009, s. 164.
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sebepler haricinde) kaldırılamaz46. Bu yönde yapılan bir kısıtlama hangi neden

dayanırsa dayansın ya da niteliği ne olursa olsun, kanuna aykırı olduğu için geçerli

olamaz. Velayet hakkının kısıtlanması ya da kaldırılması ancak kanunda yazılı

sebeplerin gerçekleşmesi ile mümkün olabilir.

Velayet hakkı sahibi, çocuğun menfaatlerini koruyamazsa, çocuğun

sağlıklı gelişimini tehlikeye düşürürse, hâkim duruma müdahale ederek gerekli

önlemleri alır ( TMK m. 346).   Alınan önlemler yeterli olmaz ise son çare olarak

hâkim velayetin kaldırılmasına karar verebilir (TMK m. 348). Bu şekillerde hâkimin

velayet hakkına müdahalesi, hem çocuğun hem de toplumun çıkarlarının

korunmasına hizmet etmesi bakımından velayetin kamusal niteliğinin bir sonucudur.

Kamu düzeni açısından velayet, kamusal denetim ve gözetim altında icra edilen hak

ve görevler bütünüdür.

3.3) Mutlak Bir Hak Olarak Anne ve Babanın Kişilik

Hakkıdır

Velayet, hukuken anne ve baba olma sıfatına bağlanmış olması nedeni

ile kişilik hakkıdır47. Kişilik hakkı olarak velayet, klasik anlamdaki kişilik hakkından

farklıdır. Klasik anlamda kişilik hakları, hak sahibinin yararına tanınmış, hak

sahibinin menfaatini koruyucu nitelikte oldukları halde velayet, hak sahibi olan anne

babanın yararlarına değil, çocuğun yararına tanınmış olup çocuğun menfaatlerinin

korunması amacına hizmet eder48.

Velayet anne baba olmanın doğal sonucudur. Bu da velayet hakkına

sahip olmak için anne baba ile çocuk arasında soy bağının olmasını gerektirir.

Velayet anne ve baba lehine, soy bağı esasına göre tanınmış bir haktır49.

46 Akyüz; Armağan, s. 650; Köprülü/ Kaneti; a. g. e. , s. 245.
47 Bkz. Yukarıda I. Bölüm, 2. Velayetin Hukuki Niteliği.
48 Akyüz; Armağan, s. 649. Ayrıntılı bilgi için bkz. Aşağıda aynı bölüm, 3.4. Hak Sahibinin

Değil Çocuğun Yararına Bir Haktır ile ilgili açıklamalar.
49 İnan; Medeni Hukukta, s. 74; Öztan; Aile, s. 626 ve 633; Feyzioğlu; a. g. e. , s. 504.
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Çocuk ile anne arasında soy bağı, biri doğal diğeri yapay olmak üzere

iki şekilde kurulur. Bunlardan biri doğum yolu ile kurulan diğeri evlat edinme ile

kurulan soy bağıdır. Baba ile çocuk arasında soy bağı ise doğum sırasında anneyle

evli olması veya evliliğin sona ermesinden itibaren üç yüz gün içinde doğması

halinde kurulur (TMK m. 285). Ayrıca evlilik dışında doğan çocuk ile baba

arasındaki soy bağı anne ile evlilik (TMK m. 292), tanıma (TMK m. 295) ve babalık

hükmü (TMK m. 301) ile kurulur50. Evlat edinme halinde de evlat edinen baba ile

evlatlık arasında soy bağı kurulur.

Anne baba için velayet kanundan doğan bir haktır51. Hatta evlilik dışı

doğan çocuğun velayetinin babaya verilmesine, boşanmada çocuğun bırakılacağı

tarafın belirlenmesine ya da velayetin değiştirilmesine ilişkin yargısal kararlarla dahi

velayet kanundan dolayı anne ya da babaya ait olur. Şunu da belirtmek gerekir ki

anne ve baba velayet hakkına birbirlerinden bağımsız olarak sahiptirler52. Yani

velayete sahip olmak için bir birlerine ihtiyaçları yoktur. Nitekim evlilik birliği

içinde bazen birinden kaldırılsa da diğerinin velayeti devam edebilir.

Velayet, sınırlı sayıda kişinin, yani anne ve/veya babanın ya da evlat

edinenin kullanabileceği bir haktır53. Aralarında soy bağı olmasına rağmen, anne ve

babası dışında, çocuğun yaşça büyük kardeşi, amcası, dayısı, büyük anne veya büyük

babası gibi akrabalarının velayete ilişkin hakları söz konusu olamaz54.

Velayeti, tabii hukuktan doğan temsil yetkisi olarak kabul eden görüşe

göre çocuğun doğumu ile birlikte, velayet kendiliğinden oluşur55. Bu görüşe göre

Kanunda velayet görevinin anne ve babaya ait olduğu bildirilmiştir, ilan edilmiştir.

Yani velayet anne ve babanın kişiliğine bağlanmıştır. Kanun, var olan bir durumu

50 Akıntürk, a. g. e. , s. 328 vd.
51 Bilge Öztan; Medenî Hukuk’un Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, 26. b. , Ankara, 2007,

s. 199; Özmen; Medeni, s. 37.
52 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 276.
53 Y 2. HD. 24.05.2000, 6838/6895, RG. 16.06.2000, S. 24081; Y 2. HD. 25.05.2000, 6839/6934,

RG. 16.06.2000, S. 24081. Ayrıca bkz. aşağıda II. Bölüm, 1. Velayeti Kullanabilecek Kişiler ve
2. Velayetin Kullanılması.

54 Y 2. HD. , 27.06.2005 t. , 7730- 9943 sY K. , Gençcan; Boşanma, s. 843.
55 Yukarıda dn. 16 ve buna ait metin.
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açıklamakla yetinmiştir, yoksa bunun kurucu bir etkisi yoktur56. Zaten insanın

yaradılış özellikleri gereği kendisinden olan, kendine bağlı bir çocuğun başkası

tarafından temsilini ve yetiştirilmesini gönülden benimseyip, kabul etmesi mümkün

değildir.

Velayet hakkı, anne ve babanın kişiliğine bağlı olması sebebiyle,

sağlar arası bir hukuk bir işlemle başkalarına devredilemeyeceği gibi hak sahibinin

ölmesi halinde mirasçılara geçmez. Ayrıca anne ve baba kanun hükmüyle kendilerine

tanınmış velayet hakkından feragat edemezler57. Velayet altındaki çocuk kendi rızası

ile velisini değiştiremez, velayet anlaşma konusu yapılamaz, velayetin kaldırılması

söz konusu olmadıkça, birlikte velayet esası terk edilerek çocuk taraflardan birine

verilmez ve bu emredici hükmün aksine sulh anlaşması yapılamaz58. Yasal bir sebep

olmadıkça velayet hakkı anne ve babadan alınamaz59. Çocuk kanuni bir sebep

olmaksızın, velayet sahibi anne ve babadan alınırsa, anne ve babanın güvenlik

güçlerine başvurma ve çocuğun kendilerine teslimini isteme hakkı vardır60.

Çocuğun evlatlık olarak verilebilmesi açısından bakıldığında, velayet

hakkının devredilebildiği ya da velayet hakkından feragat edilebildiği sonucuna

varılamaz. Buradaki durum sadece velayeti yasal yoldan sona ermesine sebep olan

bir kabul, bir olur vermedir.

Velayete özgü kısmi yetkilerin, geçici bir süre için her an geri alma

hakkı saklı kalmak kaydıyla başkalarına bırakılması velayet hakkının devredildiği

56 Berki’nin bu değerlendirmelerini evlilik içinde doğan çocuk yönünden yaptığı kabul
edilmelidir. Aksi halde özellikle evlilik dışı dünyaya gelen çocuğun eski kanunda anne ve
babasıyla, yeni kanunda sadece babasıyla velayet ilişkisinin kurulması bir nevi kurucu özellik
taşımaktadır. Bkz. ve karş. Berki; a. g. e. , s. 5.

57 Ancak dolaylı olarak velayet hakkını sona erdirecek işlemlere rıza göstererek, velayet
haklarının sona ermesine sebep olabilirler. Çocuğun yasal erginliğine, evlenmesine ya da evlat
edinilmesine rıza gösterilmesi velayet hakkını sona erdiren rıza açıklamalarıdır. Belirtmek
gerekir ki, bazı ülkelerde Medeni Kanunlarda yapılan değişiklerle, velayetin devredilemez ve
feragat edilemez oluşu üzerinde yumuşatmalar yapıldığı görülmektedir. Bkz. aşağıda II. Bölüm,
1.2. Evlat Edinen(ler), 1.3. Üvey Anne ve Babanın Özelliği ile 2.5 Evlat Edinmede Velayetin
Kullanılması ile ilgili açıklamalar.

58 Feyzioğlu; a. g. e. , s. 505-506.
59 Koçhisarlıoğlu, boşanma halinde bir tarafın, sırf eşinden boşanması nedeni ile velayet hakkını

kaybetmesi gerektiği yönündeki düşüncenin, velayet hakkının anne ve babanın kişilik hakkı
olması niteliğine aykırı olduğunu savunur. Bkz. Cengiz Koçhisarlıoğlu; Boşanmada Birlikte
Velayet ve Yasanın Aşılması, Turhan Kitabevi,  Ankara 2004, s. 37.

60 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 276.
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anlamına gelmez61. Bununla birlikte çocuğun bakımına ve eğitimine yardımcı olan

kişilere velayet hakkının devredildiği söylenemez. Örneğin; çocuğun yatılı okula

gönderilmesi halinde, veli çocuğun bakımını bizzat yapamaz. Yatılı okul yetkilileri

çocuğun bakımı ile bizzat ilgilenirler. Aynı şekilde bakıcıya bırakılan çocuklarda da

çocuğun bakımını bakıcı yapar. Ancak bu durum okul ya da bakım süresi ile

sınırlıdır ve bu süreler boyunca da velinin bakım hakkı sona ermiş sayılmaz. Her ne

kadar bu kişiler ya da kurum velayetten doğan bazı hakları, mesela çocuğun eğitimi

ve bakılması gibi, kullanabilseler de veli sıfatına sahip olamazlar, sadece velinin

bilgisi, gözetimi ve denetimi altında faaliyette bulunurlar. Anne ve babanın velayet

hakkını kullanırken, belirli bazı konularda üçüncü kişilerden yardım ve destek

almaları velayet hakkının başkasına devri olarak yorumlanamaz. Örneğin, çocuğa

özel öğretmen veya bakıcı tutulması, meslek öğrenmesi için bir ustanın yanına

gönderilmesi ya da çocuğun zihinsel gelişimi için bir uzmandan sürekli yardım

alınması velayet hakkının başkası tarafından kullanılması durumlarında velayet

hakkının üçüncü bir kişiye devredildiği sonucuna ulaşılamaz.

Gerçekten de anne ve baba, normal şartlar altında ve işin doğası

gereği, kendi çocuklarının menfaatini en iyi şekilde düşünecek, ona içten gelerek

karşılıksız ilgi ve sevgi gösterecek kişilerdir. Bu sebeple velayet görevini yerine

getirirken, vasilerden farklı olarak hareket serbestisine sahiptirler.

3.4) Hak Sahibinin Değil Çocuğun Yararına Bir Haktır

Velayet, başkası yararına bir haktır. Bu başkası da çocuktur. Çocuk

ergin olana kadar hatta bazı durumlarda (kısıtlılık hali) ergin olduktan sonra da

bakıma, korunmaya, yetiştirilmeye, eğitilmeye, mallarının korunmasına, temsil

edilmeye ihtiyaç duyar ki çocuğun bu tür ihtiyaçlarını karşılamak için sevk edilen

velayet, çocuğun menfaatine olan bir haktır. Anne ve baba çocuğun yararına çalışan

61 Serozan; Çocuk, s. 252.
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kanuni temsilcilerdir62. Çocuğun yararının korunması ve çocuğun menfaatlerine göre

hareket edilmesi velayete hâkim temel ilkelerdendir. Nitekim HGK. da vermiş

olduğu bir kararda, velayet ve kişisel ilişkiye yönelik düzenlemelerde öncelikle

çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesinin, yararının göz önünde bulundurulması

gerektiğini vurgulamıştır63.

Genellikle haklar, hak sahibinin menfaatine hükümler içerirler, ben

merkeziyetçi yapıdadırlar. Hâlbuki velayet çocuğun üstün menfaatine hizmet eden

bir haktır. Hatta velayet hakkının sahibi olan ve bu hakkı bizzat kullanan veli ile

çocuğun menfaatleri çatıştığından üstünlük çocuktadır64. BMÇHDS’ nin 3.

maddesine göre çocukla ilgili alınacak kararlarda temel kıstasın çocuğun yararı

olduğu ifade edilmiştir. Çocuğun yararına olan aynı zamanda toplumun da

yararınadır. Eğer toplumda ilerleyen zamanda zararlı davranışların ortaya çıkması

istenmiyorsa, yetiştirilen çocukların menfaatleri üstün tutulmalı ve çocuklar

korunarak, güvenlikleri sağlanmalıdır65.

Velayetin amacı ile velayetin sadece hakları değil görevleri de içerdiği

düşünüldüğünde, velayetin anne ve baba tarafından kendi menfaatleri doğrultusunda

kullanılamayacağı sonucuna ulaşılabilir66. Kanun koyucu çocuğun yararına hizmet

için koyduğu velayet hükümleri içine, velayet hakkı sahibi anne ve babanın çocuğun

yararından uzaklaşması halinde, çocuğu koruma amacı ile velayetin kaldırılmasına

kadar gidebilecek tedbirler sevk etmiştir. Hatta İnan, çocuğun menfaati

gerektirmediği takdirde koruma tedbirlerine dahi başvurulamayacağını

belirtmektedir67.

Her ne kadar velayet çocuğun yararına olan bir hak olarak

nitelendirilse de şu hususa da değinmek gerekir: Anne ve baba velayetten doğan hak

62 Akyüz; Armağan, s. 648; Akyüz; Tez, s. 25-26; Özmen; Medeni, s. 29; Oğuzman/ Dural; a. g.
e. , s. 276.

63 Y HGK , 16.05.2007 t. , 2007/2-251 E. , 2007/277 sY K. , Uyap Mevzuat Bilgi Bankası, 9.0.
Bkz. İleride II. Bölüm, 3.2. Velayet Hakkının Çocuğun Menfaatine Uygun Kullanılması ve
Bkz. ileride III. Bölüm, 1.1. Bakım ve Eğitimde Çocuğun Menfaati Gözetilerek Karar Alınması.

64 Bkz. İleride III. Bölüm, 3.3.2. Veli ile Çocuğun Menfaatinin Çatışması.
65 Baktır Çetiner; Velayet Hukuku, s. 33; Akyüz; Tez, s. 64 vd.
66 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 276.
67 Ali Naim İnan; Çocuk Hukuku, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, N. 3, Ankara,

1968, s. 104.



21

ve görevlerini maddi yarar için değil daha çok manevi duygularının tatmini için

yerine getirirler. Velinin, anne baba olma duygularını tatmin ettiği için, anne babaya

kendilerini özel hissettirdiği için velayetin anne ve babanın manevi yönden yararına

olduğu söylenebilir68.

Velayete hakim olan ve velayeti yönlendiren temel düşünce çocuğun

üstün menfaati ilkesidir. Bunun yanında doktrinde69 velayetin ana babanın yararını

gözeten bir boyut da vardır. Şöyle ki birçok bakımdan çocuğun velayetine sahip olma

ana babanın kendi hayatlarını anlamlandırma bakımından önem taşır. Neslini devam

ettirmek isteyen insanoğlu çocuğun gelişimine katılma ve ona yakın olma sayesinde

kendi yaşamsal ihtiyaçlarını da tatmin ederler70. Bu nedenle kanunda öngörülen

haller dışında velayet keyfi bir biçimde ana babadan alınamaz. Çocuk mallarının

gelirlerini, hakkaniyete uygun bir biçimde, ana babanın aile ihtiyaçları için sarf

edebilmesi (TMK m. 335/I, İMK. Art. 319) doktrinde71 velayetin sadece çocuğun

yararına bir hak olmadığını işaret etmek için kullanılmaktadır.

3.5) Çocuğun Kişi Varlığı ve Mal Varlığı Üzerinde

Geçerli Bir Haktır

Velayeti tanımlarken çocuğun kişi varlığına ve mal varlığına yönelik

hak ve görevler içerdiğini belirtmiştik72. Velinin çocuğun kişi varlığına yönelik hak

ve görevleri Medeni Kanun’un 339 ila 341. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu

hak ve görevler daha çok velayetin manevi yanı ile ilgilidir. Çocuğun adının

68 Akyüz; Tez, s. 27 vd.
69 Tschümperlin, s.48; ayrıca Jorio, s.69; Gernhuber/Coester-Waltjen, s.863; bu hususta Michael

Coester, Das Kindeswohl als Rechtsbegriff, Frankfurt am Main 1983, s.209vd., 213; Albrecht
Dieckmann, “Betrachtungen zum Recht der elterlichen Sorge-vornehmlich für Kinder aus
gescheiterter Ehe”, AcP 178 (1978), s.300; Lüderitz, s.267; Quambusch, s.44vd., 48; krş., BK-
Hegnauer, Art.273 N 7, N 11.  (İmamoğlu; a.  g. m. , s. 168, dn. 23’den naklen).

70 Bu hususta bkz., Tschümperlin, s.48; Lüderitz, s.267; Dieckmann, s.300; ayrıca Uwe-Jörg Jopt,
“Nacheheliche Elternschaft und Kindeswohl-Plaedoyer für das gemeinsame Sorgerecht als
anzustrebenden Regelfall”, FamRZ 1987, s.879; Joachim Gernhuber, “Kindeswohl und
Elternwille”, FamRZ 1973, s.237 (İmamoğlu; a. g. m. , s. 168’den naklen).

71 Tschümperlin, s.49 ( İmamoğlu;, a. g. m. , s. 168, dn. 26’dan naklen).
72 Bkz. Yukarıda, I. Bölüm, 1. Velayet Kavramı.
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konması, oturacağı yerin belirlenmesi, eğitim hayatına yön verilmesi,  gideceği

kurslar, özel yaşamı, görüşeceği arkadaşları ve başka kişilerle ilişkileri, sağlığına

gösterilecek özen gibi tüm bakım, gözetim ve eğitim hak ve ödevleri velayetin

çocuğun kişi varlığı yönü içinde sayılır73. Ancak bu tür hakları sınırlayıcı bir şekilde

saymak mümkün değildir. Kurumun niteliği başka hak ve görevleri de gerekli

kılabilir74. Ancak biz bu çalışma kapsamında, çocuğun kişi varlığına bağlı hak, görev

ve yetkilerden belli başlı olanlarını inceleyeceğiz75.

Medeni Kanun’un 352 ila 363. maddelerinde ise çocuk malları

düzenlenmiş olup, bu hükümler içerisinde velinin çocuğun mal varlığı bakımından

hak ve yetkilerine yer verilmiştir. Bu hükümlerden başka Medeni Kanun’un çocuğun

mal varlığını etkileyecek bazı maddelerinde, Velayet, Vesayet ve Miras

Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tüzük’te ve Borçlar Kanunu’nda da veliye bazı

haklar tanınmış ve görevler verilmiştir.

Çocuğun mal varlığına yönelik velinin hak ve görevleri, çocuğun

mallarının yönetimi, korunması ve faydalanılması, yönetimin sona ermesinde velinin

sorumlulukları ile ilgili hususları kapsar. Çocuğun mal varlığının nasıl

değerlendirileceği, çocuğa yapılacak bağışlamaların akıbeti gibi konular hakkında

karar alınması ve uygulanması velayetin bu yönü içindedir. Ancak çocuğun

mallarının bazıları velinin yönetimi veya yararlanılması haricinde bırakılabilir.

Çocuğun kişi varlığına yönelik veliye verilen hak ve görevler,

çocuğun kişiliğini doğrudan doğruya etkileyici ve biçimlendirici özelliktedir.

Örneğin çocuk, anne babasının kendisine koyduğu isimle çağrılacak, velisinin

verdiği ve sağladığı eğitimle biçimlenecek ve meslek edinecektir. Değer yargıları,

dini görüşü, hayat felsefesi, kültürü hatta yeme alışkanlıkları bile velisinin bu hak ve

görevleri ile büyük ölçüde şekillenecektir. Bu nedenlerle çocuğun kişi varlığına

73 Serozan; Çocuk, s. 260.
74 Feyzioğlu; a. g. e. , s. 511.
75 Bkz. İleride, III. Bölüm, 1. Çocuğun Kişi Varlığı Yönünden Velinin Hak, Görev ve Yetkileri.

Ayrıca anne ve babanın velayete bağlı olmayan hak ve görevleri de vardır. Örneğin; çocuğun
soyadının veya vatandaşlığının belirlenmesinde olduğu gibi.
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yönelik hak ve görevler konusunda daha özenli olunmalıdır. Çünkü ileride telafisi

imkânsız, olumsuz sonuçlar doğurmaya açıktır.

Şüphesiz ki velinin çocuğun mal varlığına yönelik haklarını

kullanırken ve görevlerini yerine getirirken özen göstermesi gerekir. Çocuğun

zararına olacak her türlü işlemden kaçınılması, risk taşıyan yatırım araçlarından uzak

durulması gerekir. Eğer veli, velayet hakkını kötüye kullanmak suretiyle çocuğun

mal varlığını olumsuz yönde etkileyen faaliyetlerde bulunursa velayet hakkını

kaybetmenin yanı sıra çocuğa karşı tazmin borcu doğacaktır. Ancak her zaman telafi

olanağının bulunması nedeni ile sonuçları bakımından çocuğun kişi varlığına yönelik

verilen zararlardan daha hafiftir. Maddi zararların aşılması manevi zararlardan ve

kişilik bozukluklarından daha kolaydır.

Şu hususu da burada vurgulamak gerekir ki, her ne kadar velayet,

çocuğun kişi varlığı ve mal varlığı üzerinde geçerli bir hak olsa da velayet ile çocuk

bir hak konusu bir eşya olarak görülemez. Velayet altındaki çocuk da doğduğu andan

itibaren anne ve babası gibi gerçek kişidir76. Çocuğun kişilik haklarının, anne ve

babasının ya da üçüncü kişilerin kişilik haklarından bir farkı yoktur77. Velayet çocuk

üzerinde bir hakka sahip olmayı değil onu gelecekte yeterli olgunluğa ulaştırmayı

amaçlar78.

3.6) Çift Yönlü Bir Haktır

Velayet çift yönlü bir haktır79. Anne baba velayeti amacına ulaştırmak

için kendisine tanınan hakları kullanmak ve verilen görevleri yerine getirmekle,

çocuk da anne babasının sözünü dinlemekle görevlidir. İşte velayetin çift yönlülüğü

de veliye haklar yanında görevler vermesi ile velinin bu hak ve görevlerine karşılık

76 Hegnauer; Art. 273, N. 6, s. 271 (Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 276, dn. 713’den naklen).
77 Özmen; Medeni, s. 31.
78 Akyüz; Armağan, s. 647; Akyüz; Koruma, s. 79.
79 Akıntürk, a. g. e. , s. 407.
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çocuğa da görev vermesinden kaynaklanır. Bir tarafta velinin velayetten doğan

hakları ve görevleri, diğer tarafta çocuğun velisinin sözünü dinleme görevi80 bulunur.

Velayetin amaçları karşısında tek yönlü olmasını düşünmek mümkün

değildir. Çünkü çocuk yetiştirmek tek taraflı bir olay değildir. Çocuğu yetiştirenlerle

çocuğun  karşılıklı etkileşimin ve iletişimin bir bütünüdür. Her bir veli-çocuk ilişkisi

biribirinden farklı ve özeldir.

3.7) Kural Olarak Bölünemez Bir Haktır

Velayet hakkı, velayet altındaki çocuğun kişi varlığına ve mal

varlığına yönelik bir takım hak ve görevlerin bütününü kapsar. Türk Hukuk sistemi

açısından bakıldığında, kural olarak velayetten doğan hak ve ödevler taksim

edilemez, bölünemez olduğu görülmektedir. Medeni Kanun, velayeti bölünmez bir

bütün olarak değerlendirir81. Yani velayetin içerdiği hak ve görevlerin bir bütün

olduğu kabul edilir. Bunun sonucu olarak velayetten doğan hak ve görevlerin hepsi,

ayrılık ve boşanma durumunda anne babadan birine verilir82.

TMK m. 336/I’ de evlilik birliği devam ettiği sürece velayeti eşlerin

birlikte kullanacakları belirtilmiştir. Anne ve baba arasında velayete ilişkin hak ve

görevlerin ayrımı ya da paylaştırılması yapılmamıştır. Evlilik birliği devam ettiği

sürece velayetin bölünmesi söz konusu olmaz. Anne ve baba eşit hak ve görevlere

sahip olarak velayeti birlikte kullanırlar. Boşanma ve ayrılık halinde ise velayet,

çocuk kendisine bırakılan tarafa ait olur ve tek başına velayetten doğan bütün hak ve

yetkileri kullanır (TMK m. 336/son). İşte velayetin bölünmesi düşüncesi anne ve

babanın ayrı olduğu bu durumlarda gündeme gelir.

Velayet hakkının bölünmesine ilişkin görüşler iki şekilde karşımıza

çıkar. İlk olarak velayetin içerdiği hakların ve görevlerin anne ve baba arasında

80 Bkz. ileride II. bölüm, 1.8. Çocuğun Velisinin Sözünü Dinlemesi
81 Öztan; Aile, s. 628.
82 Akyüz; Armağan, s. 648; Akyüz; Tez, s. 28. İkisinden birine verilmez ise çocuğa vasi tayin

edilir.
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bölünmesi, yani bir kısmının anneye bir kısmının babaya verilmesi şeklinde olur.

İkinci olarak velayetin anne ve babaya süreli olarak yani belli bir süre birine daha

sonra diğerine verilip verilemeyeceği şeklindeki tartışmalardır.

Velayetten doğan hak ve görevlerden bir kısmının anneye bir kısmının

babaya verilmesi velayetin görevsel olarak bölünmesi olarak nitelendirilmektedir83.

Çocuğun kişi varlığına yönelik hak ve yetkilerin birine, mal varlığına ilişkin hak ve

yetkilerin diğerine verilmesi şeklinde gerçekleşir84. Bu ayrım yapılırken ise anne ve

babanın sosyal ve ekonomik durumları ile becerileri dikkate alınır. Örneğin, çocuk

gelişimi uzmanı bir anne ile ekonomist bir babanın boşanması durumunda, annenin

çocuğun kişi varlığına ilişkin hak ve yetkileri daha iyi kullanacağı; babanın ise

çocuğun mal varlığını daha iyi idare edeceği ileri sürülebilir. Ancak velayetin bu

şekilde bölünmesi doktrinde, velayetin iki başlı bir yönetimine yol açarak çocuğa

zarar vereceği gerekçesi ile eleştirilmektedir85.

Velayet hakkının kapsamındaki hak ve görevlerden, çocuğun kişi

varlığına yönelik hak ve görevlerinin bir tarafa, mal varlığına yönelik hak ve

görevlerinin ise diğer tarafa verilmesi ile velayetin paylaştırılması bazı durumlarda

çocuğun menfaatine olabilir. Çünkü sadece anneden ya da sadece babadan her

konuda çok yetenekli ve başarılı olması beklenemez. Bu nedenle anne ve babanın

durumları ayrı ayrı değerlendirilerek, çocuk için yararlı olacak ise kişi varlığına

yönelik hak ve yükümlerin birine, mal varlığına yönelik hak ve yükümlerin diğerine

verilmesi gündeme gelebilir86. Bu konu İsviçre Medeni Kanunu’nun çocuk hukukuna

ilişkin değişikliklerin uzmanlar komisyonu tarafından değerlendirilmesi toplantısında

incelenmiştir. Komisyonda çoğunluk velayetin bölünemeyeceğini savunmuş, bir

kısmı ise istisnai ve önemli durumlarda velayetin bölünebileceğini iddia etmiştir87 .

Buna karşın Alman Medeni Kanunu’nda ise velayet hakkının anne ve baba arasında

paylaştırılabileceği kabul edilmiştir. Alman Medeni Kanunu’nun 1671. paragrafına

83 Karabacak; a. g. e. , s. 27.
84 Baktır Çetiner; Velayet, s. 47.
85 Baktır Çetiner; Velayet, s. 47.
86 Baktır Çetiner; Velayet, s. 48.
87 Akyüz; Armağan, s. 348.
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göre, çocuğun güvenliğinin gerektirmesi halinde yani çocuğun menfaatine olması

şartı ile hâkim çocuğun bakımı ve eğitimi yetkisini anne ve babadan birine,

mallarının yönetimi yetkisini birine bırakabileceği hükmedilmiştir88.

TMK m. 336/III hükmü göz önüne alındığında Türk Hukukunda

velayet hakkının anne ve baba arasında paylaştırılabileceğini söylemek pek mümkün

görülmemektedir89. Yargıtay bir kararında90, boşanma neticesinde velayetleri babaya

bırakılan çocukların, öğrenimlerini annenin yanında sürdürmelerine yönelik yerel

mahkemenin verdiği kararı, velayet hakkının bölünmesi olarak nitelendirmiş ve Türk

Hukuk Sistemine uygun olmadığına hükmetmiştir. Ancak Hukuk Genel Kuruluna

göre, TMK m. 182/I hükmünce, boşanma veya ayrılık halinde, çocuk kendisine

verilmeyen taraf ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulması, sözde bir kural değildir.

Maddenin amacı, velayet hakkına sahip olmayan tarafın çocuğu ile arasında samimi

ilişki kurabilmesine, çocuğu ile birlikte vakit geçirmesine, oynamasına,

gezdirmesine, çocuğuna nasihat etmesine, çocuğu eğitmesine imkân tanımaktır91.

Diğer bir konu ise velayetin süreli olarak anne ve baba arasında

paylaştırılıp paylaştırılamayacağıdır. Yani boşanma veya ayrılık halinde, velayet

belli bir süre anneye, belli bir süre babaya verilebilir mi?  Bu soruya olumlu yanıt

verenlere göre, velayetin bölünmesi ile anne ve babanın velayet sorumluluğunu

paylaşmış olduklarını, bunun da çocuğun menfaatine olduğunu belirtirler. Çünkü

çocuk belli yaşlarda anneye, belli yaşlarda da babaya daha fazla ihtiyaç duyar.

Çocuğun bu ihtiyacı dikkate alınarak velayet süreli olarak bölünebilir92. Soruya

olumsuz yanıt veren görüşe göre93, velayetin süreli olarak bölünmesi çocuğun eğitimi

88 Serozan; Çocuk, s. 251; Baktır Çetiner; Velayet, s. 48; Akyüz; Armağan, s. 648.
89 TMK m. 361 uyarınca çocuğun mallarının yönetiminin kayyıma verilmesi bir koruma tedbiridir

ve velayetten doğan hak ve görevlerin anne baba arasında kural olarak bölünememesine
aykırılık teşkil etmez.

90 Y, 2. HD. , 17.12.2007 t. , 2007/16702 E. , 2007/17570 K. , Meşe Yazılım İçtihat ve Mevzuat
Bankası – Ver: 2.0.0.49.

91 Y HGK , 22.06.1960 t., 2/25-29 sY K. , Nihat İnal, Yeni Medeni Yasaya Göre Örnek Dava
Dilekçeleri, Kararlarla Açıklamalı Nişanlanma, Evlenme, Mal Rejimi, Boşanma, Velayet,
Nafaka Ve Eşya Davaları,  Kartal Yayınevi, 2003, s. 618-619.

92 Berki; a. g. e. , s. 11.
93 Akyüz; Tez, s. 121, Baktır Çetiner; Velayet, s. 49. Yargıtay da velayetin kullanımının süreyle

sınırlandırılamayacağı yönündedir. Y 2. HD. , 04.06.1985 t. , 3296-5461 sY K. , İnal; a. g. e. , s.
630.
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açısından sakıncalıdır. Çocuğun eğitiminde istikrar önemlidir. Alıştığı ve belli bir

süre birlikte yaşadığı ebeveyninden ayrılacağı için hem çocuk yanında olan anne

veya baba sürekli tedirgin olacaktır. Yargıtay’ın görüşü de bu yöndedir. Yargıtay,

velayet kendisine verilmeyen taraf ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulurken,

hâkimin velayetin kullanılmasını süre ile sınırlayamayacağına karar vermiştir94.

Eski Medeni Kanun döneminde, çocuklar nesep yönünden sahih ve

gayri sahih olmak üzere ayrıma tabi tutulmaktaydı. Gayri sahih nesepli çocuğun

velayeti, doğumla anneye ait olmuyordu. Hâkim bu konuda bir karar verene kadar

çocuğun velayeti askıda kalıyor ve hâkim çocuğun menfaatine göre velayeti

taraflardan birine verebiliyor hatta zaman itibariyle taksime de tabi tutabiliyordu

(EMK m. 313). Ancak Yeni Kanunda çocukların nesep yönünden sahih ve gayri

sahih şeklinde ayrılmasına yer verilmemiştir. Kanun koyucu evli olan eşlerin, evlilik

birliği devam ettiği sürece de velayet hakkını birlikte kullanmaları gerektiğine

hükmetmiş (TMK m. 336/I) fakat velayetten doğan hak ve yükümlerin eşler arasında

yahut anne baba arasında paylaştırılmasının önünü açan bir hüküm sevk etmemiştir.

Doktrinde bir görüşe göre95; boşanmadan sonra eğer eşler velayeti

birlikte yürütmesine izin verilmiyor ise o takdirde velayetten doğan hak ve görevlerin

görevsel olarak ya da zamansal olarak bölünebilmesi düşünülebilir.

Kanaatimizce, velayet hakkının içerdiği hak ve yetkilerin

bölünmesinin her durumda çocuğun yararına olduğu söylenemez. Çünkü sadece

çocuğun mal varlığına yönelik hak ve görevlere sahip olan tarafla çocuk arasındaki

ilişkide maddi yön ağır basabilir. Velinin çocuğun sadece maddi sorumluluklarını

taşıması, velide çocuk yetiştirmekten çok ticari şirket yönetiyormuş hissi yaratabilir.

Bu durum aralarındaki ilişkiyi olumsuz etkiler. Ayrıca bazı durumlarda çocuğun kişi

varlığı ile mal varlığına yönelik hak ve görevler çakışabilir. Örneğin; TMK m. 355

hükmü uyarınca çocuk mallarının gelirleri öncelikle çocuğun bakımı, yetiştirilmesi

ve eğitimi için harcanacaktır. Eğer, velayet görev yönünden anne ve baba arasında

bölünürse çocuk mallarının gelirlerinin harcanmasına baba karar verecek, ancak

94 Y 2. HD. , 04.06.1985 t. , 3296/5461 sY K. , Baktır Çetiner; Velayet, s. 49.
95 Koçhisarlıoğlu; a. g. e. , s. 157.



28

çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimine anne karar verecektir. Peki, annenin

çocuğu göndermek istediği okulun ya da kursun parasını baba ödemek istemezse ya

da pahalı bulursa nasıl bir yöntem uygulanacaktır? Velayetten doğan hak ve görevler

her ne kadar çocuğun kişi varlığı ve mal varlığı diye ayrılsa da tamamen biri birinden

soyutlanamaz, aralarındaki bağlantı koparılamaz. Bu nedenle hak ve görevler

yönünden velayetin bölünmesi pratikte uygulanabilir sonuçlar doğurmaz.

Diğer taraftan, velayetin süre ile bölünmesi de sakıncalıdır. Çünkü

velayet hakkı içerdiği hak ve yetkilerle çocuğu erginliğe taşıyan bir süreçtir. Çocuk

yetiştirme istikrarlı bir eğitimi gerektirir. Çocuğun bir süre annenin bir süre babanın

velayeti altında kalması, öğrendiği şeyleri pekiştirmeden, yerleştirmeden farklı

şeylerle karşılaşmasına yol açabilir. Çünkü annenin ve babanın çocuk yetiştirme

tarzları ve eğitim standartları farklılık gösterebilir. İki taraf arasında çocuğun aklı

karışabilir. Çocuk yetiştirmek sabır ve süreklilik isteyen bir durumdur. Bu nedenle

süreyle bölünmesi de çocuğun menfaatini olumsuz yönde etkileyebilir. Zaten velayet

hakkının gereği gibi kullanılmaması halinde, mahkemeye başvurarak, velayet hakkı

sahibinden velayetin kaldırılması her zaman talep edilebilir. Ayrıca bu iki sorun da

pekâlâ birlikte velayet kurumunun devreye sokulması ile çözülebilir96. Şu hususu da

vurgulamak gerekir ki aileyi ya da çocuğu ilgilendiren konularda kesin sınırlar

konulması her zaman doğru sonuç vermez. Velayetle ilgili hükümlerin de emredici

olarak yorumlanmasından kaçınarak, her somut olayda çocuğun menfaatleri dikkate

alınarak sonuca ulaşmak gerekir97.

3.8) Sınırlandırılabilen Bir Haktır

Velayet her ne kadar anne ve babaya ait anayasal, bölünemez ve

mutlak bir kişilik hakkı olsa da bunlar velayetin sınırlandırılmasına engel teşkil

etmez. Yani velayetin sınırlandırılamayacağı anlamına gelmez98. Velayet çocuğun

96 Bkz. ileride II. Bölüm, 2.2.4. Evliliğin Sona Ermesi Halinde Birlikte Velayet Sorunu.
97 Karabacak; a. g. e. , s. 25.
98 Akyüz; Armağan, s. 649; Akyüz; Tez, s. 28.
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üstün yararına hizmet eden bir hak olduğu için eğer çocuğun yararı gerekli kılarsa

velayetin sınırlandırılması söz konusu olur. TMK m. 346 vd. da çocuğun korunması

amacı ile hakimin çeşitli tedbirleri alabileceği öngörülmüştür. Veli velayetten doğan

hak ve yetkilerini gereği gibi yerine getirmeyerek çocuğun menfaatini tehlikeye

sokacak olursa, hâkim çocuğun menfaatlerini korumak için gereken tedbirleri alır

Eğer alınan tedbirlerden sonuç alınamazsa ya da tedbirlerin istenilen sonucu

vermeyeceği açıksa velayetin kaldırılması dahi gündeme gelebilir.

3.9) Süreli Ve Kapsamı Gittikçe Daralan Bir Haktır

Velayet kanunen anne babaya verilmiş hak ve görevlerden ibaret olsa

da sonsuza kadar devam etmesi gereken bir hak değildir. Aksine amacını

tamamladığı zaman kendisini gerksiz kılan bir haktır. Velayet, korunmaya muhtaç

olan çocuğun korunmasının ve sağlıklı gelişiminin güvence altına alınması için anne

babaya verilen hak ve görevlerden meydana gelen bir kurumdur. Velayetin nihai

amacı çocuğa bağımsızlığını kazandırmak ve kendisini işlevsiz hale getirmektir99. Bu

amaç aynı zamanda velayetin kapsamını ve sınırlarını da belirler100. Velayet çocuğun

yararına sevk edilen bir hak olduğu için kural olarak 18 yaşını ikmal etmiş olan

çocuğun yararı velayeti gerektirmediği için belli bir süre kullanılabilen bir haktır.

Yeni doğan bir çocuk ile 17 yaşındaki bir çocuğun velisine ihtiyacı

aynı oranda değildir. Çocukların biyolojik gelişimleri gereği başlangıçta kendi

başlarına hiç bir şey yapamazlar. Henüz yürüyemeyen, konuşamayan bir çocuk ile

okula giden, kendini ifade edebilen bir çocuğun ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle

çocuk küçük yaşlardayken velinin önemi daha büyüktür. Bu zamanlarda veli daha

etkilidir, velayetten doğan hak ve görevlerin en fazla olduğu dönem çocuğun bu

dönemidir. Örneğin çocuğun okula başlaması velinin velayetten doğan hak ve

görevlerinde bir nevi daralma ya da hafifleme meydana getirir. Artık çocuk okul

eğitimine başlamıştır ve kendi sosyal çevresi oluşmaya başlar. Çocuğu büyüten anne

99 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 276; Akyüz; Armağan, s. 649.
100 Akyüz; Armağan, s. 649; Akyüz; Tez, s. 28-29; Serozan; Çocuk, s. 250.
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baba, çocuğa olgunluğu ölçüsünde hayatını düzenleme imkânı tanımak ve önemli

konularda çocuğun düşüncesini göz önünde tutmakla görevlidirler. Buna göre çocuk

kendi planlarını yapar, arkadaşlarını edinir, ödevlerini yapar, sosyal aktivitelere

katılır. Anne ve babası olmaksızın kendi başına hareket etmeyi öğrenir. İlk başta

yürümek için dahi anne babasına muhtaç olan çocuk ergenlik döneminde artık anne

ve babasının hayat tecrübesine ve fikirlerine ihtiyaç duymaya başlar.

Orta öğrenim çağında çocuk artık belli bir olgunluğa ulaşır. Ergenlik

dönemi olan bu aşamada çocuk kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelir.

Anne babanın velayeten doğan hak ve görevleri iyice daralır. Çocuğun yaşı

ilerledikçe ve olgunlaştıkça, doğal olarak çocuğa tanınan serbesti genişler ve bu

şekilde velayet de form değiştirir. Çocuk erginliğe ulaştıkça, kişisel yarar

gözetmeyen, çocuğun yararına ve işlevsel hak ve görevler içeren velayetin kapsamı

daralır ve sonuçta çocuğun ergin olması ile sona erer101.

Velayetin nihai amacının, çocuğa bağımsız bir kişilik kazandırmak

olduğu göz önünde tutulduğunda, velayet sahibinin yetkisini bu amacı temin edecek

yönde kullanması gerekir. Bu nedenle, çocuğun büyümesiyle birlikte, çocuğun

kendisiyle ilgili işlemlere katılımının artan oranlarda devam etmesi gerekir. Bu

şekilde anne ve babanın hak ve görevleri de müdahaleden çok nezaret ve denetime

dönüşür102.

Velayetin süresi kural olarak çocuğun erginliğe erişmesi ile sona erer.

Buna göre çocuk erginliğe erişince velayet kendiliğinden ortadan kalkar. Hatta

erginliğe, 18 yaşını doldurmadan önce, evlenme ya da mahkeme kararı ile ergin

kılınma ile ulaşmış olmasının da bir önemi yoktur103. Ayrıca BMÇHDS’ nin 1.

maddesinde açıkça, daha erken ergin olma halleri ayrık olmak üzere, on sekiz yaşına

kadar her kişi çocuk sayılır, hükmü sevk edilmiştir.

Eğer çocuğun yasal erginliğe ulaştıktan sonra kısıtlanmasını

gerektiren bir neden varsa ve hâkim vasi atanmasına gerek görmezse, kısıtlı anne ve

101 Akyüz; Armağan, s. 649.
102 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 276; Akyüz; Armağan, s. 649.
103 Akıntürk; a. g. e. , s. 419.
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babasının velayeti altında kalmaya devam eder (TMK md. 335/II). Çocuğun akıl

hastası olması, ruhen ya da fiziken zayıf durumda olması velayetin devam etmesinin

sebepleri olabilir. Kanaatimizce burada da kanun koyucu, kısıtlıların da en az

çocuklar kadar korunmaya muhtaç olmaları nedeni ile çocuğun üstün yararı ve

korunması ilkesini göz önünde tutarak bunların en iyi şekilde ana- babası tarafından

yürütüleceği düşüncesiyle vesayet yerine velayeti tercih etmiştir.

Bazı istisnai durumlarda velayet, çocuk erginliğe ulaştıktan sonra da

devam ederken, bazen çocuğun ergin olmasından önce sona erip, yerini vesayete

bırakabilir. TMK’nun 348 ve 349. maddesinde yer alan hükümlere göre;

veli/velilerin velayet görevlerini gereği gibi yerine getirememeleri ya da çocuğa

yeterli ilgi göstermemeleri veya çocuğa karşı görevlerini ağır biçimde savsaklamaları

durumlarında ana ve babanın her ikisinden de velayet kaldırılırsa çocuğa vasi tayin

edilir. Hatta bu durum mevcut çocuğu kapsadığı gibi doğacak olan çocukları da

kapsar. Eğer tek başına velayet sahibinin başkasıyla evlenmesi ile üvey evlat

durumunda olan çocuk açısından sakıncalı bir durum oluşursa yine çocuğa bir vasi

atanabilir104.

4) VELAYETİN VESAYET VE KAYYIMLIKLA

KARŞILAŞTIRILMASI

4.1) Genel Olarak

Henüz ergin olmayan çocukların veya ergin olmasına rağmen

kısıtlanıp velayet altında bırakılanların, kişi varlıkları ile malvarlıklarının korunup

temsil edilmesi için velayet kurumu sevk edilmiştir. Velayet hakkının hem çocuğun

kişi varlığına yönelik hem de mal varlığına yönelik uzantısı çocuğu temsil yetkisidir.

Ancak çocuğun temsili sadece velayet hakkından doğan bir yetki değildir. Çocuk

104 Serozan; Çocuk, s. 251.
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velayete tabi olmasa da temsil edilmeye ihtiyaç duyar. Hatta velayet devam ederken

dahi anne babasının çocuğu temsil edemeyeceği durumlar söz konusu olabilir.

Aşağıda çocuğun temsiline ilişkin olarak velinin, vasinin ve kayyımın özelliklerini

inceleyeceğiz.

4.2) Velayetin Vesayetle Karşılaştırılması

Vesayet, velayet altında bulunmamakla birlikte kişisel ve mali

yararlarını koruma yeteneği olmayan küçüklerle reşit olmasına rağmen herhangi bir

nedenle özene gereksinim duyan kişilerin korunması, bakımı ve temsili amacıyla

devlet tarafından örgütlenmiş bir kurumdur105.

Velayet gibi vesayet de korunmaya muhtaç küçüğün ya da kısıtlının

korunması amacı ile sevk edilmiştir106. Ayrıca TMK m. 342/II’ de, vesayet

makamlarının iznine bağlı hususlar dışında kısıtlıların temsiline ilişkin hükümlerin

velayetteki temsilde de uygulanacağı hükmedilmiştir. TMK m. 343/I hükmünde ise

velayet altındaki ile vesayet altındakinin fiil ehliyetlerinin aynı olduğu belirtilmiştir.

Sonuç olarak, her iki kurum da yasal temsilci sıfatı ile hareket ettiklerinden ve

amaçları benzer olduğundan, velayete ilişkin konularda düzenleme olmaması halinde

vesayete ilişkin düzenlemelere başvurulacaktır (TMK m. 342/III ).

TMK m. 343/I’e göre velayet altındaki çocuğun fiil ehliyeti, vesayet

altındaki kişinin ehliyeti gibidir. Ayrıca vesayet makamının iznine bağlı hususlar

dışında, kısıtlıların temsiline ilişkin hükümler velayetteki temsilde de uygulanır

(TMK m. 342/III). Buna göre, velinin tam ehliyetli olmayan çocuğu temsil etmesi

bakımından kural olarak, vasinin kısıtlıyı temsil etmesine ilişkin hükümler

uygulanacaktır. Ancak, vasinin kısıtlıyı temsiline yönelik olarak TMK m. 462 ve

463’ de belirtilen işlemler açısından vesayet veya denetim makamından izin alınması

şartı, velinin çocuğu temsilinde uygulanmayacaktır. Velayet hakkını kullanırken

105 Akyüz; Tez, s. 31.
106 Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 345, Baktır Çetiner; Velayet, s. 49.
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vasilerden farklı olarak herhangi bir denetime sahip olmadıkları gibi, benzer şekilde

çocukla ilgili aldıkları kararlarda TMK m. 462 ve 463 ‘deki hükümlere de tabi

değillerdir107.

Bu genel açıklamalardan sonra velayetle vesayetin ayrıldığı ve

birbirine yaklaştığı noktaları inceleyelim:

 Öncelikle belirtmek gerekir velayet ilişkisinin doğması için,

veli ile velayet altındaki kişi arasında doğal ya da hukuki yoldan kurulmuş soy bağı

ilişkisi olması gerekir. Bu soy bağı ilişkisi nedeni ile velayet kural olarak

kendiliğinden doğar. Vasi ile vesayet altındaki kişi arasında her hangi bir soy bağı

aranmadığı gibi, vesayet kendiliğinden doğmaz, mahkeme kararı ile hayat bulur108.

 Veli sıfatına sahip olabilecek kişiler sınırlı iken (anne, baba

veya evlat edinenler) vasilerde böyle bir sınır yoktur. Vasi olmasına engel durumu

olmayan kişiler (TMK m. 418) vasi olabilir. En fazla iki kişi birlikte veli (anne

ve/veya baba) olabilirken, kural olarak bir kişi vasi olarak atanır. Ancak gerekli

durumlarda birden fazla kişi de vasi olarak atanabilir (TMK m. 413). Velayet, velinin

hak ve görevlerine ilişkin olduğu halde vesayet, vasinin ve vesayet dairelerinin hak

ve görevlerine ilişkin düzenlemeler içerir109.

 Velayet ilişkisi içinde veli ile küçük ya da kısıtlı bulunur.

Vesayet ilişkisi içinde ise vasi, küçük ya da kısıtlı ile vesayet ve denetim makamları

da bulunur. Vesayet, velinin görevlerinin bir kısmını yerine getirebilmek için

kurulmuş bir teşkilattır.

 Hem velinin hem de vasinin çeşitli hak ve görevleri vardır. Ancak

velinin hak ve görevlerinin kapsamı daha geniştir. Veli velayet işlerini yürütürken

her hangi bir makama hesap ve teminat vermez, kural olarak izin istemez110. Veli,

TMK m. 462 ve 463 de yer alan işlemlerden birinin gerçekleştirilmesi durumunda

107 Elçin Grassinger; a. g. e. , s.8; Dural/ Oğuz/ Gümüş, a. g. e. , s. 331.
108 Özmen; Medeni, s. 61; Akyüz; Tez, s. 32.
109 Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 345.
110 Berki; a. g. e. , s. 64; İnan; Medeni Hukukta, s. 75; Özmen; Medeni, s. 62; Akyüz; Tez, s. 32;

Feyzioğlu; a. g. e. , s. 514.
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dahi vasiden farklı olarak vesayet ve denetim makamının iznine ihtiyaç duymaz111.

Vasi ise sürekli olarak vesayet dairelerinin denetimi altındadır. Vesayeti altındaki

kişi için yapacağı işlemlerde mahkemeden izin almak zorunda olduğu gibi defter

tutmakla da görevlidir (TMK m. 438 ve 454).

 Velayet kurumunda velinin, çocuğun kişiliğine saygı

gösterilmesi ilkesi gereği, çocuğun olgunluğu ölçüsünde kendisi ile ilgili konularda

görüşlerini dikkate alınması gereklidir. Ancak vesayette bu husus zorunludur. TMK

m. 450 hükmü gereği, eğer vesayet altındaki kişi görüşlerini oluşturma ve açıklama

yeteneğine sahipse vasinin önemli işler hakkında karar vermeden önce olanak

ölçüsünde, onun görüşünü alması gerekir112.

 Veli çocuğun hem mal varlığı hem de kişi varlığı üzerinde

geniş hak ve görevlere sahip iken vasinin kısıtlının kişi varlığına yönelik hak ve

görevleri daha sınırlıdır (TMK m. 403/1). Veli çocuğu alı koymadan, mesleki

eğitimine, dini eğitimini belirlemeye kadar geniş yetkili iken, vasi genel olarak özen

gösterme, küçüğün bakım ve eğitiminde gerekli önlemleri alma yükümü altındadır.

Vasinin mesleki eğitime veya dini eğitime yönelik hakları yoktur113.

 Çocuğun adını anne ve babası birlikte koyar (TMK m.

339/son). Anne baba velayete sahip olmasalar dahi çocuğun adını koyabilirler114.

Ancak anne ve baba ayırt etme gücüne sahip değillerse ad koyma hakkı vasiye geçer

(TMK m. 445/II).

 Vasi, vesayeti altındaki kişi ile birlikte oturmak zorunda

değildir. Vasi küçüğün ya da kısıtlının akrabası olsa da durum değişmez115. Örneğin

torununa vasi olarak atanmış dede ile torunun birlikte oturması gerekmez. Vesayet

altındaki kişinin yerleşim yeri, bağlı bulunduğu vesayet makamının bulunduğu

111 Eski TMK m. 268/2. cümle ile m. 296 birlikte değerlendirilerek aynı sonuca ulaşılıyordu, bkz.
Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 294. Ayrıca Eski TMK m. 268 ve 269 hükümlerinin uygulama
alanları ile ilgili olarak TBMM’nin 27.01.1929 tarih ve 542 sayılı yorum kararında da aynı
yargı açıklanmıştır, bkz. Köprülü/ Kaneti, a. g. e. , s. 251.

112 İnan; Medeni Hukukta, s. 74.
113 Berki; a. g. e. , s. 26, Baktır Çetiner; Velayet, s. 51; İnan; Medeni Hukukta, s. 75.
114 Ayrıntılı bilgi için bkz. III. Bölüm, 1.4. Çocuğun Adının Konması.
115 Berki; a. g. e. , s. 25-26.
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yerdir. Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini

değiştiremez (TMK m. 412). Velayet altındaki çocuğun yerleşim yeri ise velisinin

yerleşim yeridir (TMK m. 21). Ancak çocuk, velisinin izni ile başka bir yerde

oturabilir.

 Veli ile velayet altındaki kişi arasında soy bağı nedeni ile

evlenme yasağı vardır. Buna karşın vasi ile vesayet altındaki arasında, akrabalıktan

doğan bir evlenme engeli yoksa evlenme yasağı da yoktur116.

 Veli, çocuğun mallarını kullanma hakkına sahiptir (TMK m.

354). Fakat vasi, vesayeti altındaki küçük ya da kısıtlının mallarından yararlanma

hakkına sahip değildir117.

 Veli, kural olarak, çocuğun bakım ve eğitim masraflarını

kendisi karşılar. Veli, çocuğun gelirlerini öncelikle çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve

eğitimi için olmak üzere hakkaniyet ölçüsünde aile ihtiyaçlarını karşılamak üzere de

harcayabilirler (TMK m. 355). Oysa vasinin çocuğun ya da kısıtlının gelirlerinin

sarfına yönelik bir hakkı yoktur.

 Velinin velayete ilişkin hak, görev ve yetkileri, kanun

hükümlerine dayansa da aslında anne ve baba olmanın hem maddi hem de manevi

sorumluluklarıdır. Bu nedenle veli, velayet görevi için her hangi bir ücret almaz,

talep edemez. Oysa vesayet, kanundan doğan kamusal bir görev olması nedeni ile

vasi, ücret alma hakkına sahiptir (TMK m. 457).

 Evlilik birliği içinde velayet anne baba tarafından birlikte

kullanılır ve bunlardan biri ölürse ya da velayeti kaldırılırsa diğer eş velayetten

doğan tüm hak ve görevleri tek başına kullanır. Birlikte vesayet olsa dahi vasilerden

birinden vesayetin kaldırılması halinde onun görevleri kendiliğinden diğerine

geçmez.

 Velayet altındaki küçük velisinin rızası ve ayırt etme gücüne

sahipse kendi rızası olmaksızın evlat edinilemez. Vesayet altındaki çocuk ise ayırt

116 Baktır Çetiner, a. g. e. , s. 50; Berki; a. g. e. , s. 27.
117 İnan; Medeni Hukukta, s. 74.
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etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izni ile evlat

edinilebilir (TMK m. 308/II-III).

 TMK m. 417’de vasilikten kaçınma sebepleri sayılmıştır. Vasi

olarak tayin edilecek kişi, bu sebeplerden birinin varlığı halinde vasilik görevinden

kaçınabilir. Ancak, velilere ilişkin olarak bu veya benzeri bir mazeretle velayetten

kaçınılması mümkün değildir118.

 Velinin de vasinin de görevi sürelidir. Vasilik görevi iki yıl

içindir. Ancak süre bitiminde vesayet makamı süreyi her defasında iki yıl daha

uzatabilir (TMK m. 456). Velinin görevi ise çocuk ergin olana kadar, velayetin

kaldırılmasına gerek olmadıkça devam eder. Çocuk ergin olunca sona erer119. Ancak

çocuk ergin olduktan sonra da kısıtlanmasını gerektiren bir sebep varsa velayet,

engel bir durum olmadıkça, devam eder.

 Son olarak, velayet ile vesayet bir arada bulunamazlar. Aynı

kişi hem velayet hem de vesayet altında bulunamaz. Küçük çocuklar ve kısıtlanan

ergin çocuklar için asıl olan velayettir. Anne ve babanın ölmesi, velayetin bunlardan

kaldırılması ya da velayeti kullanmalarına engel bir durum olması gibi nedenlerle her

ikisinin de velayet hakkını kullanamadığı durumlarda vesayet kurumu devreye girer

(TMK m. 335 ve 348). Velayetin hayat bulamadığı yerlerde vesayet devreye girer, bu

nedenle vesayet ikincildir120.

4.3) Velayetin Kayyımlıkla Karşılaştırılması

Kayyım belli bir işi yapmak üzere veya belirli konular için, hâkim

tarafından tayin edilir (TMK m. 403/II). Velayet ve vesayete tabi olan küçük ya da

kısıtlı iken kendisine kayyım tayin edilen kişinin küçük ya da kısıtlı olması şart

değildir, özel bir durumun varlığı yeterlidir121. Ergin ve kısıtlanması için yeterli

118 Baktır Çetiner; Velayet, s. 51; Özmen; Medeni, s. 63; Akyüz; Tez, s. 32.
119 Berki; a. g. e. , s. 27.
120 Akyüz; Tez, s. 31; Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 345; Feyzioğlu; a. g. e. , s. 506.
121 Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 347.
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sebep olmayan kişinin işlemleri için de kayyım tayin edilebilir.  Hatta isteğe bağlı

kısıtlama sebeplerinden biri varsa, ergin bir kişiye kendi isteği üzerine bir kayyım

atanabilir. Hâlbuki velayet kanundan dolayı kendiliğinden doğar ve veli ya da

çocuğun isteği ile atanmaz. Vasinin atanmasına ilişkin kurallar kayyıma da

uygulanır. Vesayet makamı, kanunda kayyım tayinini gerektiren hallerde, ilgilinin

talebi üzerine veya resen bir temsil kayyımı atar (TMK m. 426 vd.).

Veli yahut vasi ile çocuğun çıkarlarının çatıştığı bir işlemde kayyım

atanması gerekir (TMK m. 345, 426/II). Bu nedenle kayyımlıkla velayet veya

vesayet bir arada bulunabilir.

Kayyım sıfatına, vesayette olduğu gibi herkes sahip olabilir. Veli sıfatı

ise kanunda sadece anne baba ve evlat edinenlere verilmektedir.

Velayet altında olmayan çocuğun yasal temsili için vasi tayin edilir.

Kendisine vasi tayin edilen çocuğun yasal temsilcisi yoktur. Ancak kayyım tayin

edilen çocuğun yasal temsilcisi vardır. Bir kişiye kayyım tayin edildiği vakit o

kişinin fiil ehliyeti ortadan kalmaz (TMK m. 458/I). Oysa velayet altındaki çocuk

ayırt etme gücü yoksa fiil ehliyetine sahip değildir. Ayırt etme gücüne sahip küçüğün

fiil ehliyeti ise sınırlıdır.

Kayyımın görev süresini ve alacağı ücreti sulh hukuk mahkemesi

belirler(TMK m. 458/II). Velinin görev süresi ise daha evvel kanunda gösterilen

sebeplerle sona ermemişse çocuğun erginliğine kadar devam eder ve veli velayet

görevi için ücret almaz.

Kayyım belli bir iş veya konu için atandığından bu iş yapıldığı zaman

kayyımın görevi sona erer (TMK m. 477/I). Örneğin; nesebin reddi davasında

küçüğü temsil etmek için atanan kayyımın görevi dava bitince sona erer. Hâlbuki

velinin görevleri velayet sona erene kadar devam eder. Ayrıca veli velayetten dolayı

çocuğun kişi varlığı ve mal varlığına yönelik geniş hak ve görevlerle donatılmıştır.
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II. BÖLÜM

VELAYETİN KULLANILMASI

1) VELAYET HAKKINI KULLANABİLECEK

KİŞİLER

1.1) Anne ve Baba

TMK m. 335/I hükmü gereği, velayet hakkını kullanabilecek kimseler,

ergin olmayan çocuğun anne ve babasıdır. Anne baba kanundan dolayı velayet

hakkını kullanırlar. Yasal sebep olmadıkça velâyet anne ve babadan alınamaz.  Yasal

sebeplerin gerçekleşmesi ile velayet anne ve babadan alınsa dahi çocuk üçüncü bir

kişinin velayeti altına bırakılamaz ancak çocuğa bir vasi atanabilir.

Her ne kadar velayet hakkını çocuğun yasal olarak anne ve babası

olan kişiler kullanabilecekse de bazı durumlarda velayet hakkı anne veya babadan

birine bırakılması bazı durumlardan ise ikisinden de alınması söz konusu olabilir.

1.2) Evlat Edinen(ler)

Anne ve babadan başka evlat edinen(ler) de veli sıfatına sahip olabilir.

Çünkü evlat edinme, evlat edinen ile evlat edinilen arasında hukuki ( ya da yapay) bir

soy bağı oluşturur (TMK m. 282/III). Evlat edinen kişi(ler), anne ve babanın sahip

oldukları hak ve yetkiler ile görevlere sahip olurlar. Evlat edinilen de anne ve

babasına karşı olan haklarını ve ödevlerini, evlat edinene karşı da kullanır.
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Her ne kadar mutlak bir hak olarak velayetin anne ve babanın kişilik

hakkı olduğunu ve devredilemeyeceğini belirtmiş olsak da122 evlat edinme doğrudan

velayetin devrine yönelik değildir. Evlat edinme halinde veli doğrudan velayetin

devrine ilişkin bir sözleşme yapmaz123. Sadece evlat edinmeye verdiği rızanın

sonucunda kurulan evlatlık ilişkisi nedeni ile evlat edinen ile evlat edinilen arasında

soy bağı kurulmuş olur (TMK m. 282/III). Kurulan bu yeni soy bağı ile evlat

edinen(ler) velayet hakkını elde eder. Aynı anda çocuğun velayetinin hem öz

ebeveyni hem de evlat edinen ebeveyni tarafından, çift başlı olarak kullanılması

mümkün olmadığından, öz anne babanın velayete ilişkin hakları sona erer (TMK m.

314). Kısaca, evlatlık ilişkisi kurulmasına verilen rıza ile evlatlık ilişkisinin

kurulması sonucu dolaylı olarak öz anne baba velayet hakkını kaybeder.

TMK m. 314/I hükmü gereği, anne ve babaya ait olan haklar ve

görevler evlât edinene geçer. Evlat edinme işleminin tamamlanması ile birlikte evlat

edinen(ler) ile reşit olmayan evlatlık arasında velayet ilişkisi de kurulur124. Evlat

edinene tanınan velayet hakkının kapsamı ile anne ve babanınki arasında bir fark

yoktur125. İkisi de doğrudan doğruya kanundan doğan haktır ve içeriği aynıdır.

Evlat edinme işleminin tamamlanması ile velayet hakkı evlat

edinen(ler)e geçmesine rağmen öz anne babanın çocukla aralarında kişisel ilişki

kurulmasını isteme hakları devam eder126. Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarına göre

kişisel ilişki kurulmasını talep hakkı doğrudan velayetten kaynaklanmaz, soy bağı ve

manevi duyguların tatminine yöneliktir127.

Evlatlık ilişkisinin kurulması ile birlikte velayet hakkı dolayısıyla

çocuğun bakımı için gerekli giderler evlat edinen tarafından karşılanır. Ancak evlat

edinenin ekonomik durumu, evlatlığın bakımı ve eğitimi için gerekli giderleri

122 Bkz. yukarıda I. Bölüm, 2. Velayetin Hukuki Niteliği ve 3.3. Mutlak Bir Hak Olarak Anne
Babanın Kişilik Hakkıdır.

123 Zaten evlat edinmenin sözleşme olmadığı kabul edilmektedir. Bkz. ileride II. Bölüm, 2.5. Evlat
Edinmede

124 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 273; Akyüz; Koruma, s. 241.
125 Akıntürk, a. g. e. , s. 386.
126 Halbuki İMK. 267 III ve 268b hükümleri ile evlatlığın asıl ailesi ile ilişkilerinin tamamen

koparılması yönünde düzenleme yapılmıştır. Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 261-262.
127 Y 2. HD. , 30.03.2000 t. , 2000/1896 E. , 2000/ 3927 K.; 21.01.2004 t. , 2003/ 14407 E. , 2004/

665 K. Meşe Yazılım İçtihat ve Mevzuat Bankası – Ver: 2.0.0.49.
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karşılamaya yeterli değilse çocuğun doğal anne ve babasının bakım yükümü devam

eder128.

Evlatlık ilişkisinin sona ermesi ile evlat edinen(ler)in velayet hakkı da

sona erer. Bu durumda velayet hakkının yeniden öz anne babaya dönüp

dönemeyeceği tartışmalıdır. Yargıtay’ın bir kararında, evlat edinen velinin ölmesi ile

velayetin kendiliğinden öz anne babaya geçmeyeceği belirtilmiştir129. Berki ise bu

kararın yerinde olmadığını belirtir. Yazar’a göre, öz anne ve babanın velayeti evlat

edinme işlemi ile kanun hükmü gereği ortadan kalkmaktadır. Yoksa öz anne ve

babadan velayetin kaldırılmasını gerektiren bir sebep yoktur. Bu nedenle evlat edinen

velayeti kullanabilecek durumda değilse, velayet mahkeme kararına gerek olmadan

öz anne ve babaya dönmelidir. Aksi durum, velayetin anne babadan ancak haklı

sebeplerle kaldırılabileceği (TMK 335/I) hükmüne aykırı olur130.

1.3) Üvey Annenin veya Babanın Özellikleri

Velayet hakkı anne ve babadan birine bırakılmış ise bu kişinin

yeniden evlenmesi velayet hakkının kendiliğinden ortadan kalkması için bir neden131

olmadığı gibi üvey ebeveynin çocuk üzerinde velayet hakkı yoktur132. Eşler ergin

olmayan üvey çocukları üzerinde ana baba gibi velayet hakkına sahip değillerdir133

128 Selahattin Sulhi Tekinay; Türk Aile Hukuku, 7. b. , Filiz Kitabevi, İstanbul, 1990, s. 467;
Feyzioğlu; a. g. e. , s. 492.

129 Y İBK. , 10.11.1954 t. , 17/24 sY karar, RG. , 27.02.1955 t. , 8889 no.lu. Ancak karara esas
teşkil eden olayda evlatlık ilişkisi sona ermemiş sadece evlat edinen öldüğü için veli sıfatını
kaybetmiştir.

130 Berki; a. g. e. , s. 84 vd.
131 Ayrıntılı bilgi için bkz. II. Bölüm, 2.4. Anne veya Babanın Yeniden Evlenmesi Halinde.
132 Öztan; Aile, s. 626; Akyüz; Koruma, s. 239. Ancak TMK m. 306/3 hükmü gereği eşinin

çocuğunu evlat edinirse velayet hakkına sahip olabilir. Bkz. II. Bölüm, 2.5. Evlat Edinmede
Velayet Hakkının Kullanılmasına ilişkin açıklamalar.

133 Üvey anne ve baba tarafından velayet hakkının kullanılmasının önünü açan eğilimler
bakımından, İsviçre Medeni Kanunu’nun yeni 300. maddesi ile 299. maddesi örnek
gösterilebilir. İMK. m. 300’ e göre, çocuğun bakımı için bir ailenin yanına verilmesi halinde,
aksine bir hüküm olmadıkça bu aile, velayetin kullanılmasında anne ve babayı temsil etme
hakkına sahiptir. Ayrıca, İMK. m. 299 hükmüne göre, üvey anne veya baba, diğer eşin kendi
çocuğu üzerindeki velayet hakkını kullanmasına yardımcı olur ve gerektiren durumlarda
diğerini velayette temsil eder. Bkz. Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 274, dn 348.
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ancak bunlar veli sayılmasalar bile, çocuğa karşı ilgi ve özen göstermek ve zorunlu

hallerde temsil etmekle görevlidirler ( TMK m. 338) .

Üvey anne ve babanın çocuğa karşı görevleri tamamlayıcı niteliktedir.

Daha çok çocuğun eğitimine yarımcı olunması için düzenlenmiştir. Aile içinde anne

ve baba çocuklarını yetiştirirken birlikte ve uyumlu bir şekilde hareket ederek

çocuğun sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesini güvence altına alırlar. Bu nedenle üvey

anne veya babanın görevi tamamlayıcı niteliktedir. Yardım görevi kanunda belirtilen

sınırlar içinde yerine getirilir. Yoksa velayet hakkı gibi geniş yetkiler ve ödevler

vermez. Üvey ebeveynin çocuğu temsili ancak velinin görevini yerine getiremediği

ve acil olan durumlar için söz konusudur. Durum ve koşulların zorunlu kıldığı ölçüde

üvey ebeveyn yardımcı olur. Örneğin; velinin işte olduğu saate denk gelen doktor

randevusuna üvey ebeveyn çocuğu götürebilir ya da veli toplantısına katılabilir. Bu

gibi durumlarda üvey ebeveyn, velinin iradesi çerçevesinde hareket eder134.

Üvey anne ve babanın çocuğu zorunlu hallerde temsil etmesi ise

velinin velayet hakkına bağlı olarak ikinci derecede bir görevdir. İkinci derecedir

çünkü asıl olan velinin çocuğu temsil etmesidir. Üvey anne veya baba bu yetkiyi,

mevcut eşinin velayet hakkından almaktadır. Çocuğun evlenmesine, yargısal

erginliğine, evlat edinilmesine rıza gösterme hakkı yalnız anne ve babaya aittir. Üvey

anne veya babanın bu tür işlemlerde çocuğu temsil etme hakları yoktur. Çünkü bu

haklar kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır, başkasına (üvey anne ve babaya da)

devredilemezler135.

Velinin, velayet hakkından doğan hak ve görevlerini sürekli vaziyette

yerine getiremeyecek olması halinde, üvey ebeveyn bunları veli adına yapamaz.

Çünkü bu velayetin devredilemezliği ilkesine ters düşer. Bu gibi durumlarda ya

velayet hakkı sahibinin değiştirilmesi ya da çocuğa vasi tayin edilmesi gerekir.

Velinin velayet hakkını kullanamaması üvey ebeveynden kaynaklanmıyorsa bu kişi

çocuğa vasi tayin edilebilir136.

134 Öztan; Aile, s. 628.
135 Bkz. yukarıda dn. 23.
136 Öztan; Aile, s. 628.
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İsviçre Hukuku’nda üvey anne ve babaya tanınan bu hakkın geri alınıp

alınamayacağı hususu tartışılmış ve genel kabul gören sonuca göre, geri

alınamayacağına karar verilmiştir. Çünkü üvey anne ve babanın doğrudan velayete

ilişkin bir hakları yoktur, onların yükümlülüğü evliliklerinden doğmaktadır. Bu

nedenle evlilikleri devam ettiği sürece bu hakka ve yüküme sahip olurlar. Velayet

hakkı öz anne veya babaya aittir. Bu nedenle çocuğu temsil etme hakkı da velayet

sahibi olan öz ebeveyne aittir. Üvey anne veya baba temsil yetkisini, çocuğun

velisinin temsil yetkisini kullanamadığı durumlarda kullanabilir. Örneğin, çocuğun

öz anne veya babasının hastanede ya da şehir dışında olduğu bir dönemde yapılan

okul toplantısına, üvey anne veya baba katılabilir137.

Medeni Kanunda üvey anne ya da babanın bu görevini yerine

getirmediği takdirde uygulanabilecek bir yaptırım sevk edilmemiştir. Ancak bu

yükümlülüğün ihlal edilmesi velayet sahibi olan taraf açısından, evlilik birliğinin

temelinden sarsılması nedenine bağlı boşanma sebebi olarak gösterilebilir. Eğer

velayet sahibi taraf bu ihlali önlemede üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmez

ve bu nedenle çocuğun menfaati tehlikeye düşecek olursa bu durum, velayetin

kaldırılması için haklı bir sebep de olabilir138.

2) VELAYETİN KULLANILMASI

2.1) Evlilik Birliği İçerisinde

2.1.1) Evliliğin Fiilen Devamında

TMK m. 336/I hükmü gereği ana baba (birbiriyle) evli ise evlilik

birliği devam ettiği sürece velayet hakkını, çocuk dünyaya geldiği andan itibaren

kanundan doğan bir hak olarak, her hangi bir makandan izin almaksızın ya da haber

137 Akyüz; Koruma, s. 240.
138 Dural/ Öğüz/ Gümüş; a. g. e. , s. 328.
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vermeksizin, velayetin kapsamına giren her durum için birlikte kullanırlar139. Eşler

velayetin kullanılmasında eşit haklara sahiptir. Eşlerden birinin önceliği ya da

üstünlüğü olmaksızın velayeti birlikte kullanırlar.

Çocuğun doğumu sırasında evli olmayan anne ve baba çocuk

doğduktan sonra evlenirlerse yine evlilik süresince velayet hakkını birlikte

kullanırlar. Anne ve babanın boşanmasından itibaren üç yüz gün içinde doğan çocuk

da evlilik içi doğan çocukla aynı statüde olacağından, boşanmada olduğu gibi140

çocuğun velayeti hakkında aile mahkemesinden bir karar vermesi istenecektir141.

Yeni Medeni Kanunda Eski Medeni Kanundan farklı olarak bir tarafın

–yani babanın- oyuna tanınan bir üstünlük söz konusu değildir. Bu bakımdan yeni

yasa çalışmaları sırasında142, kaynak kanunda olduğu gibi143, kadın erkek eşitliği

ilkesine özen gösterilmiştir, kanun hükmüne bu ilke yansıtılmıştır. Artık velayetle

ilgili bir konuda anne ve babanın anlaşamaması halinde devreye girecek olan ve

babanın oyunun üstünlüğünü kabul eden bir anlaşmazlık normu yoktur. Yeni

Kanun’da anlaşamama durumunda devreye girecek bir kloz yer almamıştır. Bu

nedenle anlaşamama halinde, çocuğun korunmasına yönelik hükümler çerçevesinde

çözüm bulunmaya çalışılacaktır144.

Bir görüşe göre145, eşlerin eşit bir şekilde, velayet hakkını birlikte

kullanmaları isabetli bir hüküm değildir. Bu görüşe göre velayet hakkının eşlerden

biri tarafından kullanılması (baba) gerekir. Anlaşmazlık halinde babanın oyuna

üstünlük tanınması da bir nevi asıl yetkinin babada olduğunu gösterir. Babanın

oyunun üstünlüğü kesin hükümdür. Anne kendi görüşünün daha iyi olduğunu iddia

139 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 274; Feyzioğlu; a. g. e. , s. 509.
140 Bkz. ileride 2.2. Evliliğin Sona Ermesinde velayetin kullanılmasına ilişkin açıklamalar.
141 Feyzioğlu; a. g. e. , s. 507.
142 Bkz. Adalet Bakanlığı, Tutanaklarla Türk Medeni Kanunu, Türk Medeni Kanununun

Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Ankara 2002, s. 827-828.
143 Cengiz Koçhisarlıoğlu; ; İsviçre’de Evlilik Birliği Hukukundaki Son Gelişmeler, Prof. Dr.

Jale Akipek’e Armağan, Konya, 1991, s. 448.
144 Dural/ Öğüz/ Gümüş; a. g. e. , s. 328.
145 Berki; a. g. e. , s. 7; Aydın Zevkliler; Medeni Hukuk, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1999 , s. 1119;

Özmen; a. g. e. , s. 13; Ayhan Uçar; 4721 Sayılı Kanun ile Evliliğin Genel Hükümleri
Alanında Yapılan Bir Kısım Değişiklikler Üzerine Düşünceler, AÜEHFD, C. VI, S. 1-4,
Erzincan, 2002, s. 330.
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ederek mahkemeye müracaat dahi edemez, çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Birlikte

velayet sakıncalıdır, çünkü eşlerin anlaşamaması halinde kargaşa çıkar, bu da

yönetimi aksaklığa uğratır. Ayrıca aile içinde çözülmesi gereken problemleri aileye

tamamen yabancı olan hâkimin anne babanın yerine geçerek son sözü söylemesi

sakıncalıdır. Hâkimin verdiği karar nedeniyle sorun yaşandığında aile düzeni bozulur

ve ailenin dağılmasına neden olabilir. Bu ise ailenin korunması ilkesi ile

bağdaşmaz146.

Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Sadece birinin dediği olsun,

yönetim tek elde toplansın ve tartışma çıkmasın diye, velayetten doğan hak ve

yetkilerin tek elde toplanması düşüncesi kabul edilemez. Velayetin çocuğun üstün

menfaatlerine hizmet eden bir kurum olduğu göz önüne alınırsa, tek başlı bir

yönetimin, çocuğun menfaatlerini olumsuz yönde etkilemesi tehlikesiyle karşı

karşıya kalırız. Birlikte velayette eşlerin bir birini denetlemesi açısından bu riskin bir

adım önüne geçilmiş olur. Ayrıca, velayet soy bağı esasına dayayan bir hak olduğu

için babanın olduğu kadar annenin de çocukla arasında soy bağı olduğunu

unutmamak gerekir.

İsviçre’de evlilik birliği hukukunda yapılan çalışmalarda evliliğin

eşler tarafından arkadaşça bir ilişki içinde, eşitlik ilkesine uygun olarak yürütülmesi

gerektiği ve velayete yönelik hak ve görevleri birlikte üstlenmeleri gerektiği

vurgulanmıştır. Kamusal alanda sağlanan kadın erkek eşitliğinin, aile içinde de

sağlanması gerektiği belirtilmiş ve bu yönde düzenlemeler yapılmıştır147.

Velayet hakkının birlikte kullanılması, anne ve babanın, çocuğun

bakımı, eğitimi, yetiştirilmesi, mesleki eğitimi, çocuğun temsili gibi velayet

hakkından doğan hak ve görevleri birlikte yönetecekleri anlamına gelir148. Bir tarafın

oyuna artık bir üstünlük tanınmadığı için eşler velayetle ilgili kararları birlikte alıp,

birlikte uygulayacaklardır.

146 Bu nedenlerle eski düzenlemenin daha yerinde olduğu belirtilir. Uçar; a. g. m. , s. 330.
147 Bkz. Koçhisarlıoğlu; Armağan, s. 433 vd.
148 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 274.
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Bazen anne baba evli ve velayet hakkı bunlardan birinden

kaldırılmamış olsa da fiili nedenlerden dolayı velayet hakkının eşlerden biri

tarafından tek başına kullanılması gerekebilir. Her an anne ve babanın yan yana olup,

birbirine her konuda danışarak hareket etme imkânı olmayabilir. Nitekim TMK m.

342/II’ de iyi niyetli üçüncü kişilerin, eşlerden birinin yaptığı işlemde diğerinin de

rızasının olduğunu varsayabilecekleri düzenlenmiştir. Anne ya da babadan birinin

hastalık, askerlik, iş seyahati ya da tutukluluk gibi nedenlerle fiilen ayrı olmaları

mümkündür. Böyle durumlarda velayet hakkının anne babadan biri tarafından tek

başına kullanılması gündeme gelebilir149. Amaç, anne ve babanın fiilen velayet

hakkını birlikte kullanamamalarından dolayı çocuğun menfaatinin zarar görmesinin

engellenmesidir. Ancak bu geçici bir durumdur. Fiilen eşinin ve çocuğunun yanında

olamayan tarafın velayet hakkı sona ermiş değildir. Bu nedenle velayet hakkını tek

başına kullanmak durumunda olan tarafın yetkisi sınırsız değildir. Velayetin anne

veya baba tarafından tek başına kullanılmasından daha dar kapsamlıdır. Örneğin,

çocuğun ihtiyacı olan kırtasiye ya da giyim ihtiyaçlarının karşılanması, okuldaki veli

toplantısına eşlerden birinin katılması ve alınan kararlarda tek başına çocuğu temsil

etmesi halinde diğer tarafın valayet hakkı sona ermiş olmaz. Zira velayet hakkını tek

başına kullan eş, fiilen yanında bulunamayan tarafla birlikte belirledikleri ilkeler

çerçevesinde hareket eder. Mümkün oldukça fiilen velayet hakkını kullanamayan

tarafa durum hakkında bilgi verir, görüş ve düşüncelerini açıklama olanağı tanır.

Ancak özellikle önemli konularda; örneğin çocuğun tıbbi operasyonuna, gideceği

okula, birbirlerine danışarak birlikte karar vermeleri gerekir150.

Burada, velayetin anne ve baba tarafından birlikte kullanılması

sırasında, iki tarafın çocukla ilgili alınması gerekli bir kararda ortak bir noktaya

varamamaları halinde ne olacağına değinmek gerekir.

149 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 275.
150 Akyüz; Koruma, s. 245; Akıntürk; a. g. e. , s. 421, ayrıca bkz. ileride, III. Bölüm, 3.2. Eşlerden

birinin tek başına çocuğu temsil etmesi halinde işlemin geçerliliği sorunu.
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Bir görüşe göre151, anne ve babanın velayet ilişkin bir konuda

anlaşamaması halinde iki seçenek vardır. Biri üçüncü kişiye başvurmak, diğeri

birinin oyuna üstünlük tanımaktır. Bu görüşe göre, ilk yolun tercih edilmesi, üçünü

kişinin dışarıdan aile işlerine müdahale etmesi anlamına gelir ve ailenin düzeni için

sakıncalıdır152. Bu nedenle tavsiye edilmez. Birinin oyuna üstünlük tanımak daha

uygundur. Bu kişi anne veya baba olabilir. Çünkü evlilik birliği içindeki sorunların

eşler arasında giderilmesi ve bu alana müdahalenin sınırlı tutulması gerekir. Ancak

görevlerin ağır biçimde ihlali veya evlilik birliğine ilişkin önemli konularda hâkimin

müdahalesi istenebilir.

Başka bir görüş153 ise yine hâkimin aile içi meselelere müdahale

etmesinin doğru olmayacağını belirtmekle birlikte şöyle bir yöntemin uygulanmasını

önermektedir: Eşler, aralarındaki anlaşmazlığı çözemiyorsa mahkemeye

başvurabilirler. Ancak hâkimin yapması gereken iş, anlaşılamayan konuda annenin

mi yoksa babanın mı düşüncesinin daha yerinde olduğunu belirlemektir. Yoksa anne

veya babanın istekleri dışında yeni bir çözüm tarzı getirmemelidir. Hâkim, anne veya

babadan hangisinin görüşünün daha fazla çocuğun yararına olduğunu tespit ederek,

onun dediğinin uygulanmasına karar vermekle yetinmelidir. Bu şekilde sorun aile

içinden birinin istediği şekilde çözülmüş olacaktır.

Bu konuda İsviçre ve Almanya’daki sisteme göre, velayet hakkını

birlikte kullanan anne ve babanın anlaşamaması halinde, doğrudan doğruya hâkime

müracaat edilmesi, kişisel özgürlük ve aile düzeni açısından sakıncalı görülmektedir.

Bu nedenle anne ve babanın, anlaşamadıkları durumlarda hâkimin müdahalesini

istemelerine sınırlar getirilmiştir:

İsviçre’de, velayet hakkını birlikte kullanan anne ve baba eğer velayet

hakkından doğan bir konuda anlaşamaz iseler mahkemeye başvuramazlar. Çünkü

151 Hakkı Özlü; Türk Medeni Hukukunda Velayetin Kaldırılması, Adil Yayınevi, Ankara,
2002, s. 19.

152 Oğuzman, EMK m. 263/c.2’de babanın oyuna üstünlük tanınması hükmünün amacının, anne
babanın anlaşamadığı her konuda mahkemeye başvurup, hakimin aile hayatına gereksiz
müdahalesinin önlenmesi olduğunu belirtir. Bkz. Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 274.

153 Serozan; Armağan, s. 384. Nitekim Alman Hukuk sistemindeki uygulamada bu şekildedir.
Bkz. aşağıda dn. 129 (Tekinay; a. g. e. , s. 483; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 274.) ve buna ait
metin.
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mahkeme yolunu açan özel bir düzenleme yapılamamıştır. Bu tür uyuşmazlıkların,

evlilik birliğinin ya da çocuğun korunmasına ilişkin olarak kurulmuş kurumlarla

(evlilik ve aile danışma bürolarıyla) görüşülerek çözümlenmesi esası benimsenmiştir.

Eğer bu şekilde anlaşma sağlanamazsa devreye hakim girer. Ancak hakimin aile içi

ilişklere müdahalesinin en alt düzeyde tutulması amacıyla hâkime sadece uzlaştırıcı

rolü verilmiştir154.

Alman Hukuk sisteminde ise aile içi ilişkiler söz konusu olduğunda

hakim müdahalesinin en alt seviyede tutulması amaçlanmıştır. Buna göre, anne ve

babanın, kural olarak velayet konusunda çıkacak uyuşmazlıkları aralarında anlaşarak

gidermeleri gerekir. Ancak yine de anlaşma sağlanamaz ise eşlerden biri mahkemeye

başvurabilir. Bu başvuru hakkı ise sınırsız değildir. BGB § 1628 hükmüne göre,

sadece çocuk için çok önemli olan belli bir konu için başvuru yapılabilir. Başvuru

üzerine öncelikle anne ve baba, çocuğun yararına uygun bir çözüm bulmaları için

teşvik edilir. Bu da mümkün olmaz ise hâkim, çocuğun menfaatlerini gözeterek,

taraflardan birine karar verme yetkisini bırakır155.

Kanaatimizce, velayet hakkını birlikte kullanan anne ve babanın her

konuda sorunsuz olarak anlaşması beklenemez. Her konuda olabileceği gibi velayetle

ilgili konularda da anlaşmazlık olabilir. Ancak sırf aile içi sorunlara hâkim müdahale

etmesin diye eşlerden birinin oyuna üstünlük sağlanarak çözülmesi fikrine katılmak

mümkün değildir. Çünkü yargısal bir müdahalenin ya da aile içi sorunları çözmekle

yetkili bir kurumun müdahalesinin aile birliğine yapabileceği olumsuzluk, her halde

oyu üstün olup da keyfi hareket eden, sorumsuz bir velinin verdiği kararlardan daha

ağır olamaz156. Böyle bir durumda ilk olarak yapılması gereken anne ve babanın

çocuğun üstün menfaatlerini düşünerek ortak bir noktada buluşmak için gayret sarf

etmeleridir. Ancak iki taraf buna rağmen anlaşamaz ya da anlaşmaya güçleri yetmez

ise TMK m. 346 kapsamında, çocuğun menfaatlerinin korunması bakımından aile

mahkemesi hakiminden bu konuda bir karar vermesi istenebilir157.

154 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 274, Koçhisarlıoğlu; Armağan,  s. 446.
155 Tekinay; a. g. e. , s. 483; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 274.
156 Özlü; a. g. e. , s. 19; ayrıca bkz. yukarıda s. 44’deki açıklamalar.
157 Dural/ Oğuz/ Gümüş, a. g. e. , s. 328.



48

Anne ve babanın velayet hakkını birlikte kullanmalarının süresi evlilik

birliğinin sürdürülmesine bağlıdır158. Kural olarak, evlilik birliği herhangi bir sebeple

sona ererse birlikte velayet de ortadan kalkar (TMK m. 336/son). Ancak bazı

durumlarda evlilik birliği devam etse de birlikte velayet söz konusu olmayabilir.

Şöyle ki velayetten doğan görevlerin aksatılması, kısıtlılık ya da başka bir nedenle,

velayetin eşlerin birinden ya da ikisinden kaldırılması (TMK m. 348), ortak yaşama

son verilmesi ya da ayrılık durumunda da birlikte velayet de sona erer. Eğer velayet

her iki eşden de kaldırılırsa velayet sona erer, çocuğa vasi tayin edilir. Bunları

ilerleyen konularda inceleyeceğiz.

2.1.2) Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesinde

Evlilik birliği içerisinde bazen kopmalar yaşanabilir. Kanun koyucu

Medeni Kanun’un 197. Maddesindeki şartlarda, evlilik devam ederken eşlere ayrı

yaşama hakkı tanımıştır. Bu maddeye göre; ortak yaşam nedeniyle, eşlerden birinin

kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düşerse, bu

tehlike devam ettikçe ayrı yaşama hakkına sahiptir. Bunun için mahkeme kararına

dahi ihtiyaç yoktur. Zaten madde metninde de mahkeme ya da hâkimin izninden

bahsedilmemiştir159. Eşlerden birinin bu sebeplere dayanarak ayrı yaşama hakkını

kullanması durumunda ortak çocukların anne ve babalarıyla olan ilişkilerinin

düzenlenmesi gerekecektir. TMK m. 197/IV hükmü uyarınca, eşlerin ergin olmayan

çocukları varsa hâkim, anne ve baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri düzenleyen

hükümlere göre gereken önlemleri alır.

Bir görüşe göre160, birlikte yaşamaya ara verilmesi halinde evlilik

hukuken de fiilen de sona ermez. Çünkü birlikte yaşamaya ara verilmesinde, eşlerden

biri ayrı bir yerde yaşama hakkı elde eder. Ancak eş bu hakkı kullanmayarak

diğerinin yaşadığı yerde yaşamaya, karı-kocalık ilişkisini sürdürmeye devam

158 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 275.
159 Baktır Çetiner; Aile, s. 100.
160 Berki; a. g. e. , s. 14, dn. 4 ve buna ait metin.
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edebilir. Zaten ayrılıkla birlikte yaşamaya ara verilmesi hali arasındaki fark da budur.

Bu nedenle velayetin birlikte yürütülmesi esasına bir etkisi olmadığından velayet

hakkına ilişkin bir düzenleme yapılmasına gerek yoktur.

Her ne kadar birlikte yaşamaya ara verilmesi halinde evlilik hukuken

sona ermemiş olsa da ortak yaşama ara verilmiştir. Eşlerden biri TMK m. 197/I’ deki

şartların varlığı halinde ayrı yaşama hakkı elde eder. Kişi bu hakkı kullanmak

zorunda olmamakla beraber, kullanmış ise ortak yaşama ara verilmiş demektir.

Hâkime, bu süre içinde anne baba ve çocuklar arasındaki ilişkileri düzenlemek için

yetki verilmiştir. Evlilik sona ermediği için hâkim velayet hakkını bir taraf vermek

zorunda değildir. Ancak TMK m. 336/II hükmüne göre, ortak yaşama son verilmiş

ise hakimin velayeti eşlerden birine verebileceği ifade edilmiştir. Velayetin

taraflardan birinden veya ikisinden de kaldırılmasını gerektirecek sebeplerden biri

yoksa velayetin kaldırılmasına karar verilemez. Kural olarak ortak hayata ara

verilmesinin geçici bir durum olması düşünüldüğü için velayet hakkı gerekmedikçe

eşlerden kaldırılmaz, yani eşler (velayet hakkının kaldırılmasını gerektirecek bir

davranışta bulunmadığı sürece) velayet hakkını birlikte kullanmaya devam ederler.

Ancak birlikte yaşamadıkları için çocuğun kimin yanında kalacağı sorununun

çözülmesi gerekir161.

Ortak yaşamın askıya alınması halinde, velayetin kaldırılmasını

gerektiren bir sebep yoksa hâkim çocuğun kimin yanında kalacağına karar verir. Bu

karar velayetin bir taraftan alınıp diğer taraf verilmesi niteliğinde değildir. Sadece

çocuğun kalacağı yeri belirlemeye ilişkindir162. Evlilik birliği sürerken alınan

önlemler geçici niteliktedir. Çocuk eşlerden birinin himayesine bırakılır, velayete

ilişkin bir hüküm kurulmaz, sadece teslim kararı yeterlidir. Ayıca çocuk kendisine

bırakılmayan velinin çocukla kişisel kurulmasını isteme hakkı vardır (TMK m. 323).

Hâkim TMK m. 324 hükümlerine göre hareket ederek, talebi uygun görürse,

çocuğun bırakılmadığı veli ile çocuk arasındaki kişisel ilişkileri düzenler163. Sonuç

161 Baktır Çetiner; Aile, s. 130.
162 Gençcan; Boşanma, s. 532.
163 Sadece boşanmada değil ortak hayata son verilmesi, ayrılık (TMK m. 336/II), çocuğun koruma

amacı ile yerleştirilmesi (TMK m. 347) ya da velayetin kaldırılması (TMK m. 348) gibi
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olarak anne ve baba ayrı yaşasa da velayetleri kaldırılmadığı sürece fiili evlilik birliği

içinde olduğu gibi velayeti genel hükümler çerçevesinde birlikte kullanırlar, çocuğun

giderlerini birlikte karşılarlar.

Ortak yaşama ara verilmesini gerektiren sebepler, anne babadan

birinin ya da ikisinin velayet hakkını kullanması bakımından, çocuğun menfaatini

tehlikeye sokacak ise hâkim, gerekli önlemleri alma hakkı çerçevesinde velayet

hakkının birinden veya ikisinden de kaldırılmasına karar verebilir. Birinden

kaldırıldığı vakit, çocuk hem diğerinin himayesinde kalır, hem de diğeri velayet

hakkını tek başına kullanır. İkisinden de kaldırılırsa çocuğa vasi tayin edilir.

2.1.3) Eşlerden Birinin Kişiliğinin Sona Ermesi Halinde

Kişilik sağ olarak doğmakla başlar ve ölümle sona erer. Bir kimse,

ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi

bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır. Ayrıca ölüm tehlikesi içinde

kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin

ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu

üzerine bu kişinin gaipliğine karar verilebilir. Hakkında ölüm karinesi veya gaiplik

kararı verilmiş olan kimsenin kişiliği de sona erer.

TMK m. 336/III hükmü uyarınca, velâyet hakkı anne ve babadan

birinin ölümü hâlinde sağ kalan eşe ait olur. Ölenin kişiliği sona erdiğinden velayet

hakkını da ölümle birlikte kendiliğinden kaybeder. Bunun için mahkeme kararına

ihtiyaç yoktur.

Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde

kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır (TMK m. 31).

Ayrıca bir kimse ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş veya kendisinden uzun zamandan

beri haber alınamıyor ve ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa mahkeme bu kişinin

sebeplerle çocuğu yanında olmayan ebeveyn TMK m. 323 hükmü uyarınca, çocuk ile arasında
kişisel ilişki kurulmasını isteyebilir.
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gaipliğine karar verebilir (TMK m. 32). Hakkında ölüm karinesi veya gaiplik kararı

verilmiş olan kimsenin kişiliği de sona ereceği için velayet haklarını da bu kararlarla

kaybederler (TMK m. 35/I). Velayet haklarının kaybedildiğine dair ayrı bir hüküm

kurulmasına gerek yoktur. Zira ölüm karinesi veya gaiplik kararı ile birlikte ölüme

bağlı haklar kullanılmaya başlar.

Eğer evlilik birliği devam ederken, anne veya babadan birinin kişiliği,

bu şekilde TMK m. 31 hükmü gereği verilmiş ölüm karinesi ile yahut TMK m. 32

uyarınca verilmiş gaiplik kararı ile sona ermiş ise velayet hakkını diğer tarafın

kullanması gerekir ( TMK m. 35/I ve 336/III kıyasen).

Ölüm halinin velayeti ortadan kaldıracağı konusunda açıklama gereği

olmasa da ortada bulunmayan (gaybubet halinde bulunan) kişinin velayet hakkı

gaiplik kararına kadar devam edecektir164. Gaiplik kararı geçmişe etkilidir. Çünkü

gaiplik kararı, ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden

başlayarak hüküm doğurur (TMK m. 35/son). Ancak henüz hakkında gaiplik kararı

verilmemiş kişinin velayet hakkı, gaiplik kararından önce de sona ermiş olabilir.

Çünkü TMK m. 348/I-1 hükmüne göre, anne ve babanın başka yerde bulunması vs.

gibi nedenlerle velayet görevini yerine getirememesi nedeniyle velayetin

kaldırılmasına karar verilebilir. Örneğin babadan uzun zamandır haber alınamıyor ve

nerede olduğu bilinmiyor. Bu arada TMK m. 12’ye göre çocuğun erginliğine karar

verilmesi gerekiyor. Evlilik birliği içerisinde velayetin birlikte kullanılması gerektiği

için annenin tek başına rızası yeterli olmaz. Bu durumda TMK m. 348/I-1 hükmüne

göre babadan velayetin kaldırılması yoluna gidilerek annenin tek başına velayet

hakkını kullanıp, tek başına vereceği rıza ile çocuk ergin kılınması sağlanabilir165

Nitekim Yargıtay’da velayet altındaki çocuğun ergin kılınmasında velisinin rızasının

veya davaya katılımının sağlanması gerektiğini belirtmektedir166.

164 Berki; a. g. e. , s. 16-17.
165 Ancak velayetin kaldırılması yoluna gidilebilmesi için çocuğun sağlıklı gelişimi ve menfaatinin

tehlikede olması gerekir. Bkz. ileride II. bölüm, 2.1.5. Velayetin Kaldırılması Halinde velayetin
kullanılmasına ilişkin açıklamalar.

166 Y 2. HD. , 03.03.2004 t. , 2004/1635 E. , 2004/2614 sY K. , Y 2. HD. , 23.06.2008 t. ,
2008/5801 E. , 2008/9133 sY K. Meşe Yazılım İçtihat ve Mevzuat Bankası – Ver: 2.0.0.49.
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Hakkında gaiplik karar verilmemiş ve kendisinden velayet

kaldırılmamışken, ortada bulunmayan velinin çocuk adına yaptığı işlemler, TMK m.

342/II’ye göre geçerli olur. Eğer ortada bulunmayan veliden velayet kaldırılmış ve

velayet diğer eş tarafından kullanılıyorsa ya da çocuğa vasi tayin edilmiş ise yapılan

işlem geçerli olmaz. Bu durumda işlem yapan üçüncü kişi kötü niyetli ise her hangi

bir talepte bulunamaz, eğer iyi niyetli ise yine işlem geçerli olmamakla beraber,

üçüncü kişi zararının tazminini yetkisiz temsilciden isteyebilir167.

TMK m. 336/III, düzenlenme yeri itibari ile anne ve babanın evli

olması ve velayeti birlikte kullanıyor olmaları durumunda uygulama alanı bulan bir

hükümdür. Eğer anne ve babanın ikisinin de kişiliği sona ermiş ise artık velayet de

ortadan kalkar, çocuğa vasi tayin edilir. Annesiz babasız kalan çocuk evlat edinilirse

evlat edine kişi veya eşlerin velayetine tabi olur (TMK m. 314).

Acaba anne ve babanın evli olmaması nedeni ile velayet TMK 337

hükmü gereği anne ya da baba tarafından kullanılırken, velinin kişiliği sona ererse

TMK m. 336/III hükmü gereği sağ kalan ebeveyn doğrudan velayet hakkına sahip

olabilir mi? Bu soruya olumsuz cevap vermek gerekir. Çünkü TMK m. 336/III anne

ve babanın evli olması durumunda geçerli bir hüküm olduğundan, kanun koyucu bu

hükmü, birlikte velayetin söz konusu olduğu durumları düşünerek sevk etmiştir.

Benzer şekilde, evlilik birliği devam ederken eşlerden birinden

velayetin kaldırılması sebebiyle ya da boşanma nedeniyle velayet hakkını tek başına

kullanan ebeveyn ölmüşse velayet, doğrudan sağ kalan ebeveyne ait olmaz. Hâkimin

çocuğun velayeti konusunda karar vermesi gerekir. Hâkim, çocuğun menfaatini

dikkate alarak velayeti sağ kalan tarafa verebilir ya da çocuğa bir vasi tayin eder168.

Çünkü velayet anne ya da babadan biri tarafından kullanılıyorsa, çocuğun menfaati

bunu gerektirmiş demektir. Çocuğun menfaati gereği velayet tek tarafta olduğuna

göre bu kişinin ölümü ile velayetin kendiliğinden sağ kalan tarafa geçmesi

beklenemez.

167 Berki; a. g. e. , s. 17.
168 Feyzioğlu; a. g. e. , s. 507.; Y HGK , 27.02.1987 t. , 1/192-123 sY K. , İnal; a. g. e. , s. 627.
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Velayetin anne veya baba tarafından, tek başına kullanıldığı

durumlarda, velayet hakkı sahibinin kişiliği ölüm karnesi veya gaiplik kararı ile sona

ermişse velayet hakkı bakımından da aynı sonuca ulaşılır: Hâkimden çocuğun

velayeti konusunda karar vermesinin talep edilmesi gerekir.

Evlat edinme sebebiyle velayet hakkının kullanılmasında, evlat edinen

ya da birlikte evlat edinenlerin kişiliğinin son bulması halinde velayet tekrar öz anne

ve babaya kendiliğinden dönmez. Bu durumda çocuğa vasi tayin edilmesi gerekir169.

2.1.4) Çocuğun Korunması Amacı ile Yerleştirilmesinde

Anne ve babanın, veli olarak velayetten doğan hak ve görevlerini

yerine getirebilmesi için çocuk ile birlikte yaşaması gerekir. Ancak bazen aileden

kaynaklanan sebeplerle bazen çocuktan kaynaklanan sebeplerle birlikte yaşanması,

çocuğa ve aileye yarardan çok zarar vermeye başlar. Kanun koyucu da böyle

durumları gözeterek TMK m. 347 hükmünü sevk etmiştir. Buna göre, “çocuğun

bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen terk edilmiş

halde kalırsa hâkim, çocuğu anne ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma

yerleştirebilir”. Ayrıca “çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan

katlanmaları beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre

başka çare de kalmamışsa, ana ve baba veya çocuğun istemi üzerine hâkim aynı

önlemleri alabilir.” Kanun koyucu bu hükümle yetinmemiştir. Aile Mahkemelerinin

Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’ un 6/I-2.b maddesinde,

bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde

kalan küçüğü, anne ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık

kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye, aile

mahkemelerinin karar verebileceğini düzenlemiştir.

Çocukların yerleştirilebileceği kurumlara yönelik olarak, Sosyal

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu sevk edilmiştir. Kanun’un temel

169 Y İBK. 10.11.1954 t. , 17/24 sY K. , RG. , 27.02.1955 t. , S. 8889; Feyzioğlu; a. g. e. , s. 510.
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felsefesi, çocuğun öncelikli olarak kendi ailesi içinde bakımını ve korunmasını

sağlamak, olmadığı takdirde bakım yollarına başvurmaktır. Bunlar ise öncelikle

koruyucu aile bakımı ve daha sonra kurum bakımıdır. Kurum bakımı, koruyucu aile

bakımının çocuk için faydalı görülmediği veya koruyucu aile bakımı konusunda

herhangi bir başvurunun olmadığı durumlarda kullanılan bir yoldur. Kurum ise çocuk

yuvaları ile yetiştirme yurtlarını kapsar170.

Hâkim, yerleştirilme yerini, çocuğun durumuna göre belirleyecektir.

Çocuğun bir ailenin yanına yerleştirilmesine karar verebileceği gibi kuruma

yerleştirilmesine de karar verebilir. Çocuk tek başına yaşayan birinin yanına ya da

akrabalarından (teyze, amca, dede gibi) birinin yanına bırakılabilir171. Eğer çocuk

ayırt etme gücüne sahip ve erginliğe yakınsa kendisine bağımsız bir yer temin

edilebilir172.

Çocuğun yerleştirilmesine ilişkin karar, ağırdır bu nedenle daha hafif

önlemlerin sonuç vermemesi halinde başvurulması gereken bir yoldur. Çünkü

çocuğu velinin yanından ayırdığı için velayet hakkına müdahale eder. Çocuğun

yerleştirildiği aile veya kurum, çocuğun bakımı ve korunması ile ilgilenir173. Bu

nedenle yerleştirilen ailenin bakım ve koruma görevini vurgulamak için kanun

hükmünde “aile” ifadesi yerine “bakıcı aile” ifadesinin kullanılmasının daha isabetli

olacağı iddia edilmektedir174. Çocuğun bakım masraflarından yerleştirilen kurum

veya aile sorumlu değildir. Bu masraflar anne ve baba ile çocuğun mal varlığından

karşılanır. Ancak anne babanın gücü olmaması nedeniyle çocuğun karşılaması,

çocuğun zorla çalıştırılması anlamına gelmez175. Eğer anne, baba ve çocuğun

ekonomik durumu masrafları karşılaya elverişli değilse devlet tarafından karşılanır.

Çocuğun korunması amacı ile yerleştirilmesi anne ve babanın velayet

hakkını sona erdirmez. Çünkü sadece veliden kaynaklanan sebeplerle değil bazen

170 Ayrıntılı bilgi için bkz. Hasan Şenocak; Korunmaya Muhtaç Çocuklara Sağlanan Bakım
Yöntemleri, Sosyal Siyaset Konferansları Kitap 51, Aralık 2008, (Çevrimiçi)
iibf.kocaeli.edu.tr/ceko/ssk/kitap51/5.doc, 12.01.2010, s. 179.

171 Elçin  Grassinger; a. g. e. , s. 151.
172 Öztan; Aile, s. 675.
173 Özlü; a. g. e. , s. 62.
174 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 305.
175 Özlü; a. g. e. , s. 64.
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çocuktan kaynaklanan sebeplerle de çocuğun kuruma ya da koruyucu aile yanına

yerleştirilmesine karar verilebilir (TMK m. 347/II). Çocuğun yerleştirildiği aile ya da

kurumun velayete ilişkin bir hakları yoktur. Çocuğun bir aile yanına yerleştirilmesi

halinde, çocukla aile arasında evlatlık ilişkisi kurulmuş olmaz. Sadece çocuğun

yerleşim yeri değişir. Veli ile çocuk her ne kadar fiilen ayrı olmaları nedeniyle

velayete ilişkin olarak çocukla birlikte yaşama hakkını kullanılamayacak olsa da

velayet hakkı anne babada kalmaya devam eder. Velayet hakkı anne ve babada

kalmaya devam ettiği için velayetin devredilmesi söz konusu değildir. Veli, çocukla

birlikte yaşama ve oturma yerini belirleme dışında velayetten doğan çocuğun kişi

varlığına ve mal varlığına ilişkin diğer haklarını kullanmaya devam eder176. Çünkü

çocuğun yerleştirilmesi, velayetin kaldırılmasından daha hafif bir tedbirdir. Anne ve

baba, yanlarında yaşamayan çocukları ile TMK m. 324 sınırları içinde TMK m. 323

hükmü uyarınca kişisel ilişki kurulmasını talep edebilirler. Ayrıca anne babanın

çocuğa bakım yükümleri devam eder. Ancak çocuk yanlarında olmadığı için, bu

yüküm giderleri karşılama yani para verme şekline dönüşür177. Çocuğun

yerleştirilmesinde, kanun koyucunun amacı velayeti sona erdirmek değil, alınan

önlemle sorunu ortadan kaldırmaktır. Zaten durum çocuğun ve ailenin lehine

döndüğü zaman, çocuğun tekrar anne babasının yanına dönmesi yani tedbirin

kaldırılması istenebilir.

2.1.5) Velayetin Kaldırılması Halinde

Bazen evlilik birliği hukuken ve fiilen devam etse de eşlerden biri ya

da ikisi velayet hakkını kullanamazlar. İşte velayetin kaldırılması böyle bir

durumdur. Velayetin kaldırılmasına yönelik hükümler TMK m. 348 ve 349’ da

176 Oğuzman/ Dural, a. g. e. , s. 307; Feyzioğlu; a. g. e. , s. 513; Dural/ Oğuz/ Gümüş, a. g. e. , s.
337; Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 154.

177 Öztan; Aile, s. 676.
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düzenlenmiştir. Kural olarak velayet yasal sebepler olmadıkça anne ve babadan

alınamaz. İşte bu hükümler velayetin kaldırılması için yasal sebepleri içerir178.

TMK m. 348’ e göre çocuğun korunması için başvurulacak ilk yöntem

velayetin kaldırılması değildir. Ancak çocuğun korunması için alınan diğer önlemler

olumlu sonuç vermemiş ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılmış ise

hâkim, doğrudan velayetin kaldırılmasına karar verebilir. Velayetin kaldırılması

nedenlerinin varlığında anne veya babanın kusurlu olup olmaması sonuca etki etmez.

Anne babanın kusuru aranmaz179. Amaç çocuğun yararının korunmasıdır, çocuğun

menfaati ve sağlıklı gelişimi tehlikedeyse bu tedbire başvurulabilir180. Bu nedenle

velayetin anne ve/veya babadan alınması bir ceza değildir. Bunun aksine, önlemlerle

çocuğun güvenliğini arttırma, daha güçlü hale getirmedir181.

Velayetin hem anneden hem de babadan kaldırılması gerekmez.

Hangisi velayetin kaldırılması sebeplerinden birini taşıyorsa ondan kaldırılır. Çünkü

velayet, birbirinden bağımsız olarak anne ve babaya aittir182. Diğeri velayet hakkını

tek başına kullanmaya devam eder. Ancak velayetin eşlerden birinin kaldırılması

halinde dikkat edilecek bir nokta vardır: Diğer eşin tek başına velayet hakkını

yürütüp yürütemeyeceğidir. Yani velayet hakkı kaldırılan eşten bağımsız velayeti

kullanma gücü olup olmadığına bakılmalıdır183. Eğer velayeti kaldırılan eşten

bağımsız hareket etme kabiliyeti yoksa ve bu durum çocuğun sağlıklı gelişimi ve

menfaatini olumsuz yönde etkileyecekse ikisinden de velayet kaldırılıp, çocuğa vasi

tayin edilebilir. Ancak velayet anne ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir

vasi atanır. Anne ve babanın ikisinin velayet hakkını kaybetmesi, velayetin yerini

178 Velayetin kaldırılması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 162 vd.;
Akyüz; Velayet, s. 9-26.

179 Erol Cansel; Velayet Hakkı ve Kötüye Kullanılması Nedeniyle Kaldırılması, Ankara Hukuk
Fakültesi 50. Yıl Armağanı, 1925-1975, C. 1, Sevinç Matbaası, Ankara, 1977, s. 143.

180 Y 2. HD. , 03.03.2003 t. , 2003/168 E. , 2003/2770 sY K. , Meşe Yazılım İçtihat ve Mevzuat
Bankası – Ver: 2.0.0.49.

181 İnan; Armağan, s. 71; Gençcan; Öğreti, s. 221.
182 Köprülü/ Kaneti; a. g. e. , s. 262; Feyzioğlu; a. g. e. , s. 507; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 276,

319; Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 186; Çelik; a. g. m. , s. 282; Cansel, a. g. m. , s. 147; Dural/
Oğuz/ Gümüş, a. g. e. , s. 328.

183 Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 187.
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vesayete bırakması sonucunu doğurur. Çünkü anne ve baba dışında kimsenin velayet

hakkı yoktur.

Kanun koyucu TMK m. 348/son’ da velayetin kaldırılması kararının

mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsayacağını, ancak mahkemenin aksi yönde de

karar verebileceğini açıklamıştır184. Yani velayet hakkını bütün çocuklardan

kaldırılması gerekmez. Somut olayın şartlarına göre sadece belli bir veya birkaç

çocuk için kaldırılabilir. Bu durumda hangi çocuk hakkında velayetin kaldırılmasına

karar verilmişse o çocuk açısından velinin velayet hakkı sona erer, diğerleri için

devam eder.

Her ne kadar velayetin kaldırılması ile birlikte, anne ve/veya baba

velayet hakkını kaybetse de çocuklarının bakım ve eğitim giderlerini karşılama

görevleri devam eder (TMK m. 350/I). Çünkü çocuğun ihtiyaçları halen bakidir ve

bir şekilde karşılanması gerekir. Bu nedenle bu görev ilk olarak velayet hakları

kaldırılmış olsa bile anne ve babaya verilmiştir. Eğer anne ve babanın maddi

durumları bu giderleri karşılamaya yetmezse, idarenin karşılama yükümlülüğü doğar.

Yani bu giderler devlet tarafından karşılanır (TMK m. 350/II). Velayet kaldırılmış

olsa da anne ve/veya baba çocuk ile arasında kişisel ilişki kurulmasını talep edebilir

(TMK m. 323 ve BMÇHDS m. 9/III). Çünkü kişisel ilişki kurulmasının istenmesi

velayet hakkının bir sonucu değildir185. Kişisel ilişki kurulmasını talep etme hakkı

anne babanın kişilik hakkıdır, fakat bu kişilik hakkı dokunulamayan bir hak

değildir186. Ayrıca velayetin kaldırılmasında kusurları yoksa çocuğun mallarından

yararlanmaya devam ederler (TMK m. 354).

184 EMK m. 274’ de velayetin ifa edilmemesi halinde hakimin velayet hakkını kaldırabileceği ve
bunun ileride doğacak çocuklar için de hüküm doğuracağı ifade edilmekteydi. Ancak Yeni
TMK’ dan farklı olarak bunun aksinin düzenlenebileceğine ilişkin bir hüküm yoktu.

185 Y 2. HD. , 01.11.1983 t. , 7785/8111 sY K. , YKD. , 1984, S. 9, s. 1353.
186 Öztan; Medeni, s. 504. Yazar bunun dokunulamayan bir hak olmadığını söyler.
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2.2) Evliliğin Sona Ermesinde

Evlilik, ayrılık kararı ile fiilen, boşanma kararı ile hukuken sona erer.

Evliliğin ayrılık ya da boşanma ile sona ermesi, eşlerin ayrılmaya veya boşanmaya

karar vermelerinden başlayıp, bunun için dava açmaları ile devam edip, mahkemece

verilen kararın kesinleşmesine kadar devam eden bir sürecin sonunda gerçekleşir. Bu

süreç kısa olabileceği gibi somut olayda tarafların iddia ve iradelerine göre uzun da

olabilir.  Bu süreç içerisinde velayetin kullanılmasına ilişkin esasları aşağıda

inceleyeceğiz.

2.2.1) Boşanma ve Ayrılık Davası Sırasında

EMK m. 162/II hükmü uyarınca, boşanma veya ayrılık davası

açıldıktan sonra dava devam ettiği sürece karı kocadan her biri, diğerinden ayrı

yaşama hakkına sahiptir. Yeni Kanun’da bu maddenin tam karşılığı yoktur, yani eşler

arasında mevcut bir boşanma ya da ayrılık davasında ayrı yaşama hakkı veren özel

bir hüküm yoktur. Ancak ortada ayrılık ya da boşanma davasını gerektirecek bir

neden varsa ailenin huzuru için ciddi bir tehlike olduğu kabul edilirse TMK m. 197

hükmü kıyasıyla eşlerin ayrı yaşama hakkı olduğu söylenebilir.

Boşanma veya ayrılık davası esnasında da eşlerin ayrı yaşama

ihtimalinde evlilik fiilen sona ermekle birlikte hukuken boşanma kararı kesinleşene

kadar hukuken devam eder. Boşanma veya ayrılık davası sırasında eşlerin ayrı

yaşaması halinde, davaya bakan hâkimin çocuğun kimin yanında kalacağını

belirlemesi gerekir187. TMK m. 169’da hakimin çocukların bakım ve korunmasına

ilişkin geçici önlemleri re’sen alacağı düzenlenmiştir. Henüz ayrılık ya da

boşanmaya ilişkin bir karar verilmediği için velayete ilişkin bir düzenleme

yapılmasına gerek yoktur. Evlilik birliği henüz sona ermediği için alınan önlemler

geçici niteliktedir.

187 Gençcan; Boşanma, s. 532.
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TMK m. 169 hükmü uyarınca hâkimin re’sen alacağı önlem çocuğun

anne babadan birinin himayesine bırakılmasından ibarettir. Hâkimin, velayete

değinmeksizin sadece çocuğun teslimine ilişkin hüküm kurması yeterlidir188. Çocuk

kendisine bırakılmayan velinin TMK m. 323 hükmü uyarınca çocukla kişisel

kurulmasını isteme hakkı vardır. Hâkim TMK m. 324 hükmü çerçevesinde talebi

değerlendirir ve uygun görürse, çocuğun bırakılmadığı veli ile çocuk arasındaki

kişisel ilişkileri düzenler.

Çocuk kendisine bırakılmayan tarafın çocukla birlikte yaşama hakkı

dışında, velayet ilişkin tüm hak ve yetkileri, diğeri gibi devam eder. Anne ve baba

dava sonuçlanıncaya kadar velayetten doğan hakları birlikte kullanırlar, görevleri

birlikte yerine getirirler. Ancak çocuk yanında bulunmayan tarafın, çocukla arasında

kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı vardır (TMK m. 323). Eğer kişisel ilişki

sebebiyle çocuğun huzuru bozulur ya da menfaati tehlikeye düşerse kişisel ilişki

kurma talebi reddedilebileceği gibi kurulmuş olan ilişki de kaldırılabilir189.

2.2.2) Ayrılık Durumunda

Eşler doğrudan ayrılık davası açabilirler. Bazen boşanma davası

açmalarına rağmen, boşanmaları için yeterli sebep bulunmazsa190 haklarında ayrılık

kararı da verilebilir. Eğer eşler hakkında ayrılık kararı verilmiş ise TMK m. 336/II

hükmüne göre, hâkim, velayeti eşlerden birine verebilir.

Kanun koyucu ayrılık halini, evliliği kurtarmak için getirilmiş geçici

bir durum olarak gördüğü için hâkime seçimlik bir hak vermiştir. Hâkim, ya velayeti

eşlerden birine verir ya da velayet hakkına ilişkin bir karar vermez, velayet eşler

tarafından birlikte kullanılmaya devam eder ancak hâkim çocuğun kimin yanında

188 TMK m. 169 uyarınca alınacak geçici önlemler ile TMK m. 182 hükmüne göre velayete ilişkin
düzenleme karıştırılmamalıdır. Gençcan; Boşanma, s. 532.

189 Gençcan; Boşanma, s. 533.
190 Ayrılığa karar verilebilmesi için davada boşanma sebebinin gerçekleşmesi gerekir. TMK m.

170. Y 2. HD. , 3.5.2002, 4855/5909 sy. K. , (Çevrimiçi) http://www.diaport.com.tr/
PublicPages/Dia Details. 02.01.2010.
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kalacağına, diğeriyle kişisel ilişkilerinin nasıl olacağına, çocuğa ödenmesi gereken

nafaka miktarına karar verir191. Ayrıca gerekli görürse, aile birliği ortadan kalktığı

için çocuğun korunmasına yönelik önlemleri alır.

Hâkim, aile birliğini bozan nedenleri ve bunların çocuk üzerindeki

etkilerini değerlendirerek, çocuğun menfaatine olacak şekilde velayeti anne veya

babaya verebilir. Bu şekilde çocuk az da olsa bozulmuş ortamdan uzaklaşır. Ancak,

hâkim ayrılık kararı, ortak hayatın yeniden kurulma ihtimaline binaen verileceği için

hâkim eşlerin yeniden bir araya gelme ihtimallerinin yüksek olduğuna kanaat

getirirse anne ve babanın velayet haklarına dokunmaz, sadece TMK m. 346 ve 347

kapsamında çocuğun korunmasına yönelik önlemler almakla yetinebilir192. Nitekim

Yargıtay’da ayrılığa karar verilebilmesi için boşanma sebebinin gerçekleşmesini

fakat somut olayda ileride birleşme imkânının bulunmasını aramaktadır193.

2.2.3) Boşanma ve Evliliğin İptalinde

Evliliğin mahkeme kararı ile sona ermesi halinde çocuğun velayetinin,

anne veya babadan hangisine verileceğine dair kesin bir kural yoktur. TMK m.

336/III hükmüne göre, boşanma durumunda, velayet hakkı çocuk hangi tarafa

bırakılmış ise ona ait olur.

Hâkime, velayetin verileceği tarafı belirleme konusunda geniş bir

takdir yetkisi verilmiştir. Ne annenin ne de babanın öncelik hakkı söz konusu

değildir. Hâkim, somut olayın bütün şartlarını değerlendirir. Bu değerlendirme için

gerekli gördüğü araştırmaları yaptırabilir, aile mahkemesinde görevli uzman

kişilerden anne baba ile çocuk ilişkileri ve koşulları ile ilgili raporlar alabilir. Hatta

TMK m. 182/I hükmünde, hâkimin karar vermeden önce olanak bulundukça anneyi

ve babayı dinlemesi, çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının

191 Baktır Çetiner; Aile, s. 102.
192 Akyüz; Koruma, s. 245-247.
193 Bkz. dn. 190.
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düşüncesini aldıktan sonra, anne ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel

ilişkilerini düzenlemesi gerektiği belirtilmiştir.

Neticede çocuğun iyiliği hangi tarafta kalmasını gerektiriyorsa, çocuk

o tarafa bırakılır. Burada çocuğun iyiliği derken, genel anlamda sağlığı, eğitimi,

yetiştirilmesi, korunması vs. gibi velayete ilişkin tüm hususlar yönünden iyiliğinin

bütün olarak ele alınması kastedilmektedir194.

Kanunda velayet hakkı, çocuğun bırakılmasına göre düzenlenmiştir.

Yani çocuğun bırakıldığı taraf velayet hakkına sahip olacaktır. Diğer tarafın velayet

hakkı ortadan kalkacaktır. Hatta diğer tarafın kesinlikle velayet hakkını kaybedeceği

ileri sürülür195. Çocuk kendisine bırakılan ebeveyn, kararın kesinleşmesi ile birlikte

velayet hakkını tek başına kullanmaya başlar ve kendisinden velayetin kaldırılmasını

gerektirecek bir durum oluşana kadar devam eder.

Velayet konusunda tarafların anlaşması hakimin araştırma yapmasına

engel değildir. Hatta bu tür sözleşmelerin yapılması, tarafların velayet hususunu

anlaşmazlık meselesi yapmamaları dolayısıyla çocuğun menfaati açısından istenilen

bir durumdur196. Tarafların aralarında anlaşması bir irade açıklamasıdır. Bu irade

açıklaması TMK m. 182/I kapsamında sayılabilir. Yani hâkim anne ve babanın

velayete ilişkin düşüncelerini öğrenmiş olur. Ancak hâkim bu anlaşma ile bağlı

değildir. Ayrıca belirtmek gerekir ki hâkim çocuğun velayetini de taraflardan birine

vermek zorunda değildir. Zaten kanunda da velayetin mutlaka anne veya babadan

birine verileceğine dair bir hüküm yoktur. Hâkimin çocuğu bırakacağı taraf velayeti

kullanacaktır. Eğer çocuğun anne ya da babaya bırakılması çocuğun menfaatlerine

aykırı ise, her iki tarafta da çocuk zarar görecekse, hâkim velayeti her iki tarafa da

vermez, çocuğa vasi tayin eder.

Bazı durumlarda evlilik ilişkisi sağlıklı bir şekilde kurulmamıştır.

Mutlak butlan (TMK m. 145) veya nisbî butlan (TMK m. 148 vd.) sebeplerinden biri

194 HGK’ nun 18.10. 1969 t. , 968/771 sayılı kararında da öncelikle çocuğun menfaatinin dikkate
alınması gerektiği bunun yanında hak ve nesafet kurallarına uyulması ifade edilmiştir ( İKİD.,
1966-1970, s. 613) , benzer yönde HGK , 4.4.2001, 2001/ 2-308 E., 2001/331 K. (Çevrimiçi)
http:// emsal.yargitaYgov.tr/VeriBankasi, 10.12.2009.

195 Akyüz; Koruma , s. 246.
196 Akyüz; Koruma, s. 247.



62

varsa o evlilik sakattır. Evliliğin butlan nedenlerinden biri ile iptal edilmesi halinde,

evlenme hâkimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur

(TMK m. 156). Bu nedenle butlanına karar verilen bu evlilikten doğan çocuklar,

anne ve babanın niyetine bakılmaksızın evlilik içinde doğmuş sayılırlar. Çocuklar ile

anne ve baba arasındaki ilişkilere boşanma halinde olduğu gibi düzenlenir. Yani

sakat olmayan, normal bir evliliğin boşanmayla sona ermesinin, butlan nedenlerinden

biri ile sakat bir evliliğin iptal edilmesi, bu birlikteliklerden dünyaya gelen çocuklara

ilişkin sonuçları bakımından aynıdır. Boşanma halinde velayetin kullanılmasına

ilişkin kurallar, evlenmenin iptalinde de geçerlidir. Bu nedenle yukarıda boşanmada

velayete ilişkin olarak anlattığımız esaslar evliliğin iptalinde de aynen uygulanır.

Türk Hukukunda velayet, evliliğin sona ermesi hallerinde bir eş için

sona ermekte diğer eş için tek başına devam etmektedir. Peki, evlilik birliği sona

erince illa ki bir eşin velayet hakkı sona mı ermelidir? Yani evlilik sona erdikten

sonra da eşler velayet hakkını birlikte kullanmaya devam edebilirler mi? Son

zamanlarda bu sorun tartışılmaya başlanmış olup aşağıda bu konuyu biraz daha

irdeleyerek incelemeyi uygun görüyoruz.

2.2.4) Evliliğin Sona Ermesi Halinde Birlikte Velayet

Sorunu

Evlilik birliği, daha yerinde bir söylemle eşlerin birlikte yaşama

yükümlülüğü boşanma veya evliliğin iptali ile sona erer. Evlilik ortadan kalkınca

eşler genellikle birlikte yaşamaya devam etmezler. Ortak hayatın son bulması

nedeniyle çocukların velayetinin kime ait olacağı bir sorun teşkil eder. Türk Hukuk

sitemindeki uygulamayı yukarıda açıkladık197. Ancak evliliğin sona ermesi halinde

mutlaka bir taraf çocuğu üzerindeki velayet hakkını kaybetmek zorunda mıdır? Yani

evliliğin sona ermesi halinde velayetin birlikte kullanılması mümkün müdür?

197 Bkz. II. Bölüm, 2.2. Evliliğin Sona Ermesinde.
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Türk Hukukunda bu sorun pek fazla irdelenmemiştir. Halen evlilik

birliği içinde eşlerin eşit şartlarda velayet hakkını birlikte kullanmaları üzerinde

tartışmalar devam etmektedir. Son zamanlara kadar tereddütsüz velayetin boşanma

halinde anne ve babadan sadece birine verileceği tartışmasız kabul edilmekteydi198.

Artık bu anlayış yanında “neden birlikte velayet devam etmesin?” düşüncesi önemli

bir yer tutmakta ve bu konu üzerinde tartışılarak çözüm yolları bulunmaya

çalışılmaktadır.

Türk Hukukunda bu konuya değinen yazarlardan biri olan Öztan’ a199

göre, TMK m. 182/II hükmüne göre, hakim velayeti anne veya babaya bırakacaktır.

Ancak psikologlar, velayetin anne ve babaya birlikte verilmesinin daha uygun

olacağını belirtirler. Hatta kaynak İsviçre Medeni Kanunu’nda velayetin anne ve

babaya birlikte verilebilmesine ilişkin bir hüküm bulunmaktadır (İMK. Art. 133/III).

TMK’ da velayetin anne ve babaya birlikte verilmesini açıkça engelleyen,

yasaklayan bir hüküm yoktur. Velayetin verilmesinde dikkat edilecek noktanın,

çocuğun yararı olduğu açıkça TMK 182. maddede vurgulanmıştır. Madde geniş

yorumlandığı zaman, çocuğun yararı anne ve babanın birlikte velayetini

gerektiriyorsa bunun önü kapatılmamalıdır.

Öztan’a göre, özellikle anlaşmalı boşanmalarda, anne ve baba velayet

hakkı konusunda çekişme yaşamadan, evliliklerini devam ettiremeyeceklerini

bildirmelerine rağmen velayet hakkını birlikte kullanmak istedikleri takdirde bu

istekleri göz ardı edilmemelidir. Her ne kadar TMK m. 182/II hükmünde, velayeti

kullanması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesine

ilişkin esaslara yer verilmiş olsa da bu hüküm çocuğun velayetinin tek tarafa

bırakılması zorunluluğu şeklinde yorumlanamaz. Bu hüküm çocuğun yararının tek

tarafın velayetini öngördüğü hallerde, diğer tarafın çocukla kişisel ilişkilerinin

düzenlenmesi için sevk edilmiştir. Yazara göre, TMK m. 336/II de, velayetin

çocuğun kendisine bırakılan tarafa ait olmasının öngörülmüş olması, hakim

tarafından velayetin eşlerden ikisine birden verilemeyeceği şeklinde emredici hüküm

198 Akyüz; Koruma, s. 246. Yazar, çocuk kendisine bırakılmayan tarafın velayet hakkını kesinlikle
kaybedeceğini belirtmiştir.

199 Öztan; Aile, s. 465-467.
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olarak yorumlanmamalıdır. Çünkü çocuk hukukuna hâkim olan ilke, çocuğun yararı

ilkesidir. Bu nedenle, kanundaki boşluklar çocuğun yararına doldurulmalıdır.

Hatemi200 ise boşanma halinde eşlerin birlikte velayete sahip olup

olamayacakları ile ilgili kanunda bir boşluk olmadığını savunur. Kanunun birlikte

velayeti kabul etmediğini, konuyu menfi şekilde çözdüğünü belirtir. Ayrıca,

boşanmadan sonra birlikte velayeti mümkün kılan bir düzenleme yapılmaması

gerektiğini aksi halde boşanan anne babanın çocuk üzerinden savaşlarını devam

ettirmelerine yol açılabileceği düşüncesindedir. Benzer görüşte olan bir yazar201 ise

birlikte velayeti, evliliği sona ermiş tarafların çocuğu bir birlerine karşı koz olarak

kullanmaları, kişisel ilişkilerde sorun çıkarmaları, çocuğun yanında bir birlerini

kötülemeleri vb. gerçekler karşısında sakıncalı olduğunu ve henüz Türkiye’deki

hukuk sisteminin ve insanların birlikte velayete hazır olmadıkları düşüncesindedir.

Serozan’a göre202, evliliğin boşanma veya iptal hükmüyle çözülmesi

halinde velayetin anne ya da babaya verilmesi geleneksel bir düzenlemedir. Artık bu

sistem geçerliliğini kaybetmiştir. Federal Alman Anayasa Mahkemesi203, çocuğun

anne veya babadan birine verilemesi zorunluluğunun, çocuğun ve anne babanın

anayasal haklarına aykırı olduğuna karar vermiştir. Yazar, sadece evliliğin sona

ermesinde değil, evlilik dışı ilişkide de velayetin anne ve baba tarafından birlikte

kullanılmasının engellenmesini, anayasal eşitliğe, anne baba haklarına ve BMÇHS

kapsamına çocuğun anne babasından ayrı tutulamama hakkına uygun olmadığını

düşünür. Eğer anne ve baba, evliliğin sona ermesinden sonra da velayet hakkını

birlikte kullanmaya devam etmek yönünde istekli ve kararlıysalar ayrıca birlikte

velayet çocuğun menfaatine uygunsa ve çocuğun beklentisi de aynı yönde ise bu

taleplerin göz ardı edilmemesi gerekir. Yani velayet hakkı her iki ebeveynde

kalmaya devam etmelidir. Eğer birlikte velayet mümkün olmayacaksa, velayet hakkı

benzeri bir hakka dayanılarak, veli sıfatına sahip olmayan ebeveynin çocuğu ile ilgili

200 Hüseyin Hatemi; Aile Hukuku I (Evlilik Hukuku), Vedat kitapçılık, İstanbul, 2005, s. 116.
201 Harun Bulut; Aile Hukukunda Velayet (Çocukla Kişisel İlişki Kurulması) ve Nafaka

Davaları, Beta Basım AŞ., İstanbul, 2007, s. 5.
202 Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 370.
203 Neue Juristische Wochenschrift 1983, 101’ de yayınlanan karar, Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s.

370’ den naklen.
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önemli konularda bilgi alma ve görüş bildirme hakkının saklı tutulması gerekir. Bu

tam olmasa da bir çeşit eksik velayet hakkı niteliğinde sayılır204.

Türk Hukukunda boşanmada birlikte velayet konusunu Koçhisarlıoğlu

kapsamlı bir biçimde incelemiştir. Biz de yazarın çalışmasından205 yararlanarak

konuyla ilgili diğer yaklaşım ve tartışmaları açıklamaya çalışacağız.

Yazar, İMK m. 297/II (TMK m. 336/II) ile İMK. m. 297/III (TMK m.

336/III) hükümlerini karşılaştırarak değerlendirmeye başlar. İMK. 297/II’ de ayrılık

halinde velayetin tevdiine ilişkin kurallar, 297/III’de ise boşanma halinde velayetin

tevdiine ilişkin kurallar düzenlenmiştir. Ancak yazar iki hükmün farklı düzenleme

içerdiğini ifade eder.

İMK. m. 297/II de İMK. m. 133/III’e yollama yapılmaktadır. İMK.

133. maddenin ilk fıkrasına göre boşanma halinde hâkim, kural olarak, velayeti

eşlerden birine tevdi eder. İkinci fıkraya göre, hâkim velayeti eşlerden birine tevdi

ederken çocuğun iyiliği bakımından önemli tüm durumları göz önünde tutar ayrıca

varsa anne ve babanın ortak talepleri ile mümkün oldukça çocuğun görüş ve

düşüncesini de dikkate alır. Üçüncü fıkrada ise anne ve babanın ortak talebi üzerine,

bu talebin çocuğun yararına olması ve anneyle babanın çocuğun yetiştirilmesi,

bakılması, giderleri gibi konularda katılımları ile paylaşımlarını belirleyen bir

anlaşmayı hâkimin onayına sunmaları koşuluyla, hâkim velayetin birlikte

yürütülmesini devam ettirir.

İMK. m. 133 hükmüne göre esas olan anne ve babadan birinin

velayetidir, birlikte velayet ise sıkı şartlara bağlı olarak istisnai bir uygulama olarak

kabul edilmiştir. Hâkimin re’sen uygulayabileceği bir yöntem değildir ancak birlikte

velayetin artık beraber olmayan anne ve babanın talebi ile diğer koşulların

gerçekleşmesi şartıyla hayata geçirilebilir. Yazar, İMK. m. 133’ e atıf yapan 297

hükmünü tatmin edici bulmaz, birlikte velayetin istisnai olarak kabul edilmesini

204 Serozan; Çocuk, s. 255.
205 Koçhisarlıoğlu; Boşanmada , genel olarak.
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eleştirmekle beraber, kanunda açıkça birlikte velayetin yolunun açılması nedeniyle

önemli bir gelişme olarak kabul eder206.

Balscheit’ e göre207 İMK. eski m. 274/II ( EMK m. 263/II ) hükmü bir

anlaşmazlık normu içeriyordu. Bu hükme göre evlilik birliği devam ederken anne ile

baba arasında velayete ilişkin bir konuda anlaşmazlık olduğu vakit babanın oyuna

üstünlük tanınarak anlaşmazlık normu devreye giriyordu. Bu nedenle, babanın oyuna

üstünlük tanıyan yasaya göre, boşanmadan sonra babanın oyuna bir üstünlük

tanınması söz konusu olmayacağından, birlikte velayetin devam etmesi

beklenemezdi. Ancak bu düşünce tarzının şimdiki düzenlemede uygulanma olanağı

kalmamıştır. Çünkü babanın oyuna tanınan üstünlük, eşitlik ilkesine aykırı

olduğundan yasadan kaldırılmıştır. Artık babanın oyuna üstünlük tanıyan hüküm

yasada yer almadığına göre, boşanmadan sonra da velayetin birlikte yürütülmesinde

bir sakınca yoktur.

Ayrıca yasanın ayrılık halinde birlikte velayeti mümkün kılmasına

rağmen boşanmada buna yer vermemesi, yasanın sistematiği bakımından çelişki

yaratır. Boşanan eşlerin anlaşamama ihtimalinin daha yüksek olmasına binaen

birlikte velayetin uygulanamayacağını ileri sürmek hakli bir gerekçe sayılmaz.

Balscheit’ in yorumuna göre İMK. m. 297/II ile 297/III arasında bir

fark daha vardır. İMK. m. 297/II hükmünde hakime hitap edilerek, hakimin velayeti

anne ve babaya birlikte verebileceği açıklanmıştır. İMK. 297/III hükmünde ise bir

yetkiden, öznel bir talepten söz edilmektedir. Buna göre velayet hakkına sahip anne

veya baba kendi rızası ile diğerinin de velayeti kendisi ile birlikte kullanmasını talep

edebilir.

Yazar’a göre kanun koyucu İMK. 297/III hükmünde çocuğu alıkoyma

hakkı208 ile velayet hakkının birlik ve bütünlüğüne özen göstermek istemiştir. Bu

nedenle hüküm emredici olarak algılanamaz. Çocuğu alıkoyma hakkına sahip olan

206 Koçhisarlıoğlu; Boşanmada, s. 4.
207 Koçhisarlıoğlu; Boşanmada, s. 16- 17, 33’ den naklen.
208 Çocuk anne ya da babadan hangisine verilmiş ise o taraf çocuğu alıkoyma yani yanında

bulundurma, koruma ve muhafaza etme hakkına sahiptir. Bkz. Koçhisarlıoğlu; Boşanmada, s.
33 ve s. 34, dn. 70’ deki açıklamalar.
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taraf rızası ile diğer tarafın da velayet hakkının ortak sahibi olmasında bir sakınca

yoktur. Bu nedenle eşlerin bu yöndeki anlaşmaları hâkim tarafından onaylanabilmeli

ve bağlayıcı olabilmelidir.

Zürich Yüksek Mahkemesi209 ise yukarıdaki görüşün, yasanın gerçek

amacını yansıtmadığını savunur. Mahkemeye göre, ayrılık halinde birlikte velayete

olanak tanınmış iken boşanma halinde tanınmamasının nedeni, ayrılık halinin geçici

olması ve sonunda tarafların birleşeceklerinin düşünülmesidir. Yoksa hâkime

verilmiş bir yetki veya talep hakkı söz konusu değildir. Çocuğu alıkoyma hakkına

sahip olan tarafın da velayet hakkına ilişkin subjektif bir hakkı yoktur. Gerekirse

velayet bu kişiden de alınabilir. İMK. m. 297 düzenlemesinde tamamen hakime

talimat verilmektedir ayrıca İMK. m. 297/III hükmü emredici niteliktedir. Bu

nedenlerle tarafların farklı yönlerdeki anlaşmalarının hâkim tarafından

onaylanabilmesi mümkün değildir.

İsviçre Federal Mahkemesi’ ne210 göre İMK. m. 297/III boşanma

halinde anne ve babanın birlikte velayeti yürütmesine izin vermemektedir. Ayrılık

halinde ise yasa koyucu anne ve babanın birlikte velayetine izin vermektedir. Her ne

kadar özellikle süresi belli olmayan ayrılıkların211 boşanmadan farksız olduğu

düşünülebilirse de kanun koyucunun İMK. m. 297/II hükmünü sevk etme nedeni

ayrılık halinde velayetle ilgili tartışmaları sona erdirmekten ibarettir.

Diğer taraftan ise birlikte velayet çocuğun anne ve babasının evli

olması durumunda, evlilik bağının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle

hâkim ayrılığa karar verse bile evlilik birliği sona ermiş olmaz, bu nedenle anne ve

babanın velayeti birlikte yürütmelerinde bir sakınca görülmemiştir.

Eğer ki yasa koyucunun amacı boşanma halinde de birlikte velayetin

uygulanmasına müsaade etmek olsaydı, kanunu düzenlerken ayrılıkta kullandığı

formülü boşanmaya da bizzat uygulardı. Kanun koyucu bunu yapmadığına göre,

209 Zürich Yüksek Mahkemesi, 10 Nisan 1991 t. Karar, SJZ 1991, s. 414 vd - Koçhisarlıoğlu;
Boşanmada,  s. 28 ve 35’ den naklen.

210 BGE = ATF 117 II 523 vd. - Koçhisarlıoğlu; Boşanmada, s. 29 ,35 ve 114’ den naklen.
211 Türk Hukukunda bu uygulama yokken, İsviçre Hukukunda belirsiz süreli ayrılık kararı

verilebilmektedir. Koçhisarlıoğlu; Boşanmada, 29, dn. 47.
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boşanma nedeniyle velayet hakkına sahip olan tarafın diğer tarafı velayetin

kullanılmasına ortak edebileceği gibi bir sonuca ulaşılamaz, böyle bir görüş

imkânsızdır. Bu şekildeki düşünce tarzı İMK m. 297/III ( TMK m. 336/III )

hükmünün İMK. m. 156/I ( TMK m. 182/I ) hükmü ile bağlantılı olarak

değerlendirilmesi hususunu göz ardı etmektedir. Ayrıca, yasanın amaca uygun olarak

yorumlanmasında, boşanma halinde velayet hakkının tek başına kullanılmasının

çocuğun iyiliğini güvence altına almanın en etkili yolu olduğu sonucuna varılır.

Koçhisarlıoğlu, bir taraftan da velayet hakkına anne ve baba hakkı

olarak yaklaşarak, birlikte velayeti değerlendirmiştir: Eğer, velayet hakkı anne ve

babaya ait bir hak ise bu hakkın yasa koyucunun iradesine karşı da kullanılabilmesi

gerekir. Yasal bir sebep olmaksızın velayet hakkı anne ve babadan alınamaz. Anne

ve baba kendi aralarında hem bir hak olarak hem de sözleşme serbestisi ilkesi gereği

velayete ilişkin anlaşmalar yapabilirler ve bu anlaşmaların sınırını ancak çocuğun

yararı, menfaati, iyiliği vs. belirler. Ayrıca anne ve babanın kendi aralarında

yaptıkları sözleşmeyi hâkim onaylayabilmelidir. Yazar’ a göre velayetin tevdii ile

ilgili hükümler emredici değildir. Velayetin tevdiine ilişkin hükümler birer

anlaşmazlık normu olarak kabul edilmelidir. Yani birlikte velayetin devam

ettirilebilmesinin mümkün olamadığı durumlara ilişkin çözüm tarzı olarak kabul

edilmelidir212.

Yazar, İsviçre ve Türk Medeni Kanunlarının genel yapısı itibariyle

değerlendirildiğinde velayetin tevdiine ilişkin hükümlerin emredici olmasının kabul

edilemeyeceğini savunur. Çünkü anne ve baba yeri geldiğinde çocuğun evlat

edinilmesine bile rıza gösterebiliyorken, velayetin birlikte kullanılmasına yönelik

anlaşma yapmalarına olanak verilmemesi kabul edilemez. Ayrıca söz konusu

hükümler emredici olarak kabul edilirse, velayet hakkına sahip olmayan tarafın

velayetin kullanılmasına ilişkin bir denetim hakkı da olmayacaktır ( İMK. m. 296

vd., TMK m. 335 vd. ) . Hâlbuki velayet hakkına sahip olmayan tarafın, velayet

212 Koçhisarlıoğlu; Boşanmada, s. 37.
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hakkı sahibini denetleyebilmesi gerekir. Bu hususta bir tür gözetim hakkı

olmalıdır213.

Yazar, sözleşme temeline dayanan birlikte velayeti de sakıncalı bulur.

Şöyle ki, her ne kadar anne ve babanın kendi aralarında, ortak karar ve düşünce tarzı

içerisinde bir sözleşme yaparak, velayet konusunda birlikte hareket etmeleri

olanaklıdır. Ancak bu sözleşme de her sözleşme gibi feshedilebilir, taraflardan biri

sözleşmeden cayabilir ve kanunla korunan bir sözleşme olmadığından her hangi bir

yaptırımı da söz konusu olmaz. Bu nedenle bu tür irade açıklamaları hiç beklenmedik

bir zamanda keyfiliğe dönüşebilir. Velayet hakkına sahip olan tarafın kontrolü ve

baskısı altında bir anlaşma ortaya çıkar, yani velayet hakkı sahibi bu anlaşmayı

devam ettirmek istediği sürece devam eder. Bu tür olumsuz sonuçların doğmasını

engellemek için kanun koyucunun, anne ve babanın boşanmadan sonra da velayeti

birlikte yürütme isteklerine cevap verilmelidir. Sözleşme temeline dayanan fiili

birlikte velayet, hiçbir vakit yasal temele dayanan, yasayla ihdas edilmiş ve korunan

birlikte velayetin yerini tutmaz. Gerçek anlamda birlikte velayetten söz edebilmek

için, sözleşmesel birlikte velayetin, evlilik içi birlikte velayet ile aynı hukuki koruma

sağlaması gerekir. Ancak sözleşmesel birlikte velayetin, yargısal velayete göre daha

az güvenilir olduğu durumlarda, çocuğun yararına olarak birlikte hareket etmek

isteyen tarafların çabası olumsuz yönde etkilenir214.

Velayet hakkını çocuğu alıkoyma hakkı penceresinden değerlendiren

Yazar, hâkimin çocuğu alıkoyma hakkını kullanacak tarafı belirleme yetkisine sahip

olduğunu ancak velayet hakkının ait olacağı tarafı belirleme yetkisine sahip

olmadığını ileri sürer. Yani hâkim alıkoyma hakkını taraflardan birine verebilir ancak

velayet hakkını taraflardan birine veremez. Velayeti doğrudan tevdi edemez. Kanun

koyucunun çocuğu alıkoyma yetkisini hâkime vermesinin nedeni ise alıkoyma

hakkının geniş anlamda velayet dahil edilebilmesi ve dar anlamda velayet ile bir

bütün oluşturmasıdır. Yazar buradan şu sonuca ulaşmaktadır: Çocuğu alıkoyma

hakkına sahip olan bu haktan başka çocuğun velayetine de da sahip olacak ise

213 Koçhisarlıoğlu; Boşanmada, s. 41.
214 Koçhisarlıoğlu; Boşanmada, s. 58-64.
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velayet hakkı subjektif bir hak sayılabilir. Yasada “hâkim velayeti eşlerden birine

verir” denilmediğine göre subjektif bir hak olan velayet hakkı üzerinde tasarruf

edilebilir. Yani velayet hakkı sahibi olan diğer taraf ile anlaşarak onu velayetin

kullanılmasına dahil edebilir. Diğer taraf da velayet hakkına sahip olmaya ehildir. Bu

nedenlerle hâkim velayetin birlikte kullanılmasına yönelik anlaşmaları

onaylamalıdır. Kanun koyucu alıkoyma hakkının tevdi edilebileceğini söylerken

velayet hakkını dışlamamıştır. Sadece velayet hakkı ile alıkoyma hakkını birbirinden

ayırmak istememiştir. Ancak burada bazı durumlarda velayet hakkı nez edilen anne

ve babanın alıkoyma haklarının kaldırılmadığı ve bu nedenle bu hakların birbirine

bağlı olmadığı iddiası ileri sürülebilir. Örneğin anne ve babanın tecrübesizlikleri

nedeniyle velayet kendilerinden alınmış ve çocuğa vasi tayin edilmiş olsa dahi çocuk

anne ve babasının yanında kalmaya devam edebiliyor. Yazar bu iddianın boşanmada

ileri sürülemeyeceğini belirtiyor. Çünkü boşanmada artık birlikte yaşamayacak olan

eşlerden birinin velayet hakkına sahip iken alıkoyma hakkına sahip olmasını yani bu

hakların ayrılmasını doğru bulmamıştır. Ayrıca sadece artık evli olmadığı için bir

tarafın velayet hakkını kaybetmesi doğru değildir215.

Yazar Türk Hukukunda da birlikte velayetin önünün açık olduğunu

düşünür. Çünkü TMK m. 182/II hükmünde “velayetin kullanılması kendisine

verilmeyen eş” ve 336/III hükmünde ise “çocuk kendisine bırakılan taraf” dan söz

edilmektedir. Kaynak kanunda ise “çocuk kendisine emanet edilmeyen eş” ile “çocuk

kendisine emanet edilen eş” ibarelerine yer verilmiştir ( İMK. m. 156/II ve 297/III ) .

Bu hükümler dışında velayetin mutlaka bir eşe verilmesi gerektiğini vurgulayan bir

hüküm mevcut değildir. Mevcut düzenlemelerden boşanmada velayetin mutlaka

eşlerden birine ait olacağı şeklinde bir anlam mutlak olarak çıkarılamaz. Kanunda

geçen “taraf” veya “eş” kelimelerinden kesin olarak tek tarafın kastedildiği

yolundaki düşünce önyargı ya da varsayımdan öteye geçemez. Ayrıca TMK m. 182’

nin “çocuklar bakımından ana ve babanın hakları” ve “hakimin takdir yetkisi” kenar

başlığı altında düzenlenmiştir. TMK m. 182/I hükmüne göre; mahkeme boşanma

veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk

215 Koçhisarlıoğlu; Boşanmada, s. 69-73.
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vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve

babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. Buradaki anlatımdan

çocuğun mutlaka bir tarafa verileceği sonucuna ulaşılamaz. Bu düzenlemenin asıl

amacı velayet hakkı eğer eşlerden birine verilirse, diğer eşin çocukla kişisel

ilişkilerini düzenlemektir. Yani bir ihtimale binaen uygulanabilecek bir hükümdür.

Bu nedenle tekil ifadeler kullanılmıştır. TMK m. 336/III hükmünde yer alan “çocuk

kendisine bırakılan tarafa aittir” ibaresinden mutlaka tek kişiyi anlamamak gerekir.

Bu anlatımı, çocuğun kime ya da kimlere tevdi edilmiş ise ona aittir, şeklinde

anlamak gerekir. Kelimelere takılıp kalmamak gerekir. Zaten sorun da buradan

çıkmaktadır. Taraf ve eş kelimelerinin illaki tekil algılanmasında ısrar edilmesi

nedeniyle sorun haline gelmektedir216.

Diğer taraftan Yazar, anne ve babanın boşanmasının, çocuklarından da

ayrılması gerektiği anlamına gelmeyeceğine değinir. Eşinden boşanan bir kişi

boşanma dışında başka bir neden yokken, yani velayetin kaldırılmasını gerektirecek

bir davranış sergilememesine rağmen velayet hakkını kaybetmesi kabul edilemez.

Boşanmanın analık ya da babalık ile ya da velayetle doğrudan bir bağlantısı yoktur.

Nasıl anne ve baba sıfatları boşandıktan sonra da devam ediyorsa, velayet de devam

etmelidir217.

Yazar sonuç olarak; velayet hakkının anne ve baba tarafından hem

evlilik devam ederken hem de evlilik sona erdikten sonra birlikte kullanılmasının asıl

olası gerektiğini, tek başına velayetin ise istisna olması gerektiğini ifade eder. Çünkü

boşanma anne ve baba olmayı etkilemeyeceği gibi evlilik ile velayetin birbirinden

farklı şeyler olduğunu birbirine bağlanmasının uygun olmadığını belirtir. Nasıl ki

çocuk gerektiğinde anne ve babasının velayetinden alınıp üçüncü bir kişinin

vesayetine bırakılabiliyorsa, hukuken anne ve babasının evlilikleri sona erse de

velayeti birlikte yürütmelerinin engellenmesi kabul edilemez. Evlilik eşler arasındaki

bir durumdur hâlbuki velayet anne baba ile çocuk arasındadır. Boşanmak tek başına

velayetin nezi sebebi olarak kabul edilemez. Eşler boşandıktan sonra da velayet

216 Koçhisarlıoğlu; Boşanmada, s. 101-112.
217 Koçhisarlıoğlu; Boşanmada, s. 108.
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hakkını birlikte yürütmeye devam etmelidir. Çocuğun iyiliği, çocuk hakları ile anne

ve baba hakları penceresinden de olaya bakıldığında en iyi neticenin birlikte velayet

ile sağlanabileceğini vurgular. Çocuğun iyiliğine olmadığının üçüncü kişiler

tarafından ispat edilmesi gerekir. Velayetin birlikte kullanılmasının devam etmesi

için mahkeme kararına da ihtiyaç duyulmamalıdır. Birlikte velayetin yasadan

kaynaklanan ve olağan velayet şekli olması gerekir. Evlilik birliği devam ederken

velayeti en iyi yürütecek kişilerin anne ve babası olduğu düşünülürken, boşanmadan

sonra bunun düşünülmemesi yerinde değildir. Anne ve baba için velayet yüküm hak

olarak kabul edilirse, hakkın olmadığı yerde yüküm ya da ödevden bahsetmek

olanaklı değildir. Boşanmadan sonra (eski) eşlerin velayeti birlikte yürütmeleri sorun

olmamalıdır. Asıl sorun yapılması gereken husus, boşanmadan sonraki birlikte

velayetin nasıl yürütüleceği ve buna uygulanacak esasların neler olduğunun

belirlenmesi yani tarzı olmalıdır. Boşanmada tek başına velayet sakıncalı sonuçlar

doğurabilir. Bu sakıncaların engellenmesi için, velayetin paylaştırılması, nöbetleşe

yani dönüşümlü velayet ya da birlikte velayet çözüm olarak düşünülebilir.

Boşandıktan sonra velayet kendisine bırakılmayan tarafın çocuğun masraflarına

katılma yükümünün devam etmesi yanında velayete ilişkin hakları kaybetmesi,

çocuğu ile arasında sadece maddi bir yükümlülüğün olması gibi bir sonucu

doğurabilir ki bunun aradaki ilişkiyi olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. Eğer eşler

boşandıktan sonra da velayeti birlikte kullanma konusunda istekli iseler ve hâkim bu

durumun çocuğun iyiliği yani menfaati ile bağdaştığını takdir ediyorsa birlikte

velayete ilişkin anlaşmaların bağlayıcılığının da önü açılmalıdır218.

Kanaatimizce, boşanmadan sonra eşlerin velayet hakkını birlikte

kullanmaya devam etmeleri mümkün olmalıdır. Ancak mevcut yasal düzenlemeler

bunun için yeterli kabul edilemez. Boşanmadan sonra da velayeti birlikte yürütmek

isteyen eşlerin yani eski eşlerin bu istekleri eğer çocuğun menfaatlerine uygun ise

sakıncalı görülmemelidir219. Çünkü bir çocuğun annesine ne kadar ihtiyacı var ise

babasına da bir o kadar ihtiyacı vardır. Çocuğun sağlıklı gelişimi ve yetiştirilmesi

218 Bkz. Koçhisarlıoğlu; Boşanmada, genel olarak.
219 Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 12.
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için ikisinin de önemli rolü vardır. Çocuğun sadece biri tarafından yetiştirilmesi ve

diğerinin söz sahibi olmaması çocuğun gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu

olumsuzlukların önüne geçilmesi için yapılması gereken, Medeni Kanun’da birlikte

velayetin kullanılmasına ilişkin düzenlemeler yaparak yasa tarafından sınırları ve

kullanım tarzı belirlenmiş ve kanunen korunan bir sistem oluşturmaktır.

2.3) Evlilik Dışı İlişkide

TMK m. 337/I hükmüne göre, anne ve baba evli değilse, evlilik dışı

doğan bu çocuğun velayet hakkı çocuğu doğuran anneye ait olur. Çünkü çocuk ile

anne arasında soy bağı doğumla kurulur. Her ne kadar eski kanun döneminde

doğuran kadının anne olduğu kabul edilmişse de evlilik dışı ilişkide, çocuk ile anne

arasında velayet bağı doğumla birlikte kurulamıyordu (EMK m. 298). Çocuğun

doğumunu her hangi bir şekilde öğrenen mahkeme hemen çocuğa bir kayyım tayin

ediyordu. Babalık davası bitince veya belli bir süre geçmesine rağmen dava

açılmamışsa, mahkeme velayeti anne veya babaya bırakabilir ya da bunu yararlı

görmezse kayyım yerine bir vasi tayin edebilirdi. Yani mahkeme kararına kadar

velayet hakkı doğmuyordu, hatta mahkeme kararından sonra bile. Yeni kanunda

düzgün soy bağı - düzgün olmayan soy bağı ayrımı kaldırıldığı için bu düzenlemeye

de yer verilmemiştir.

Ayrıca EMK m. 313 hükmüne göre, mahkeme, doğrudan doğruya

veya annenin talebi üzerine; çocuğun, muayyen bir yaşa kadar annenin ve bu yaştan

sonra babanın velayeti altında kalmasına karar verebileceği düzenlenmişti. Bu

hükümle eski kanun döneminde velayet hakkının süreli olarak anne ve baba arasında

paylaştırılabileceği kabul edilmiştir.. Yeni düzenlemede velayetin süreli olarak anne

baba arasında paylaştırılmasına yer verilmemiştir. Yeni Kanun’un sistemine göre

velayetin bölünemezliği esası benimsenmiştir220.

220 Bkz. Yukarıda I. Bölüm, 3. Velayetin hukuki niteliğinin değerlendirilmesi ile ilgili kısım.
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Peki, velayet sahibi olan anne, velayet hakkını kullanabilecek

durumda değilse çocuğun velayeti ne olacak? Anne velayet hakkını kullanamayacak

durumda ise aile mahkemesi hâkimi, velayeti ya babaya verecek ya da küçüğe bir

vasi tayin edecektir ( TMK m. 337/II). Annenin küçük veya kısıtlı olması,  hayatta

olmaması ya da velayet hakkının anneden alındığı haller, kanun koyucu tarafından

annenin velayeti kullanamayacağı durumlar olarak nitelendirilmiştir. Eğer anne bu

gibi nedenler olmaksızın velayeti kullanabilecek durumda ise velayet anneye aittir.

Annenin velayet hakkını kullanamayacağı durumlarda, aile

mahkemesi hâkimi, çocuğun velayetininbabaya verebilir veya çocuğa bir vasi tayin

edebilir. Hâkimin seçim yaparken dikkat edeceği husus, çocuğun menfaatidir. Somut

olayın şartlarına göre yapılacak değerlendirme sonucu her iki seçenek de eşit ise,

çocuğun babasının velayeti altında olması daha lehine olacağından velayet babaya

bırakılabilir. Ancak evlilik dışı çocuğun velayetini annesinin kullanamayacağı

durumlarda babaya verilebilmesi için, baba ile çocuk arasında soy bağının kurulmuş

olması gerekir. TMK m. 282/II hükmü uyarınca çocuk ile baba arasında soy bağı,

anne ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur.

Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması,

babanın velayet hakkını kazanması veya bu konuda mahkemeden talepte

bulunabilmesi için yeterli değildir221. Kural, yukarıda açıklandığı gibi, evlilik dışı

doğan çocuğun velayetinin anneye ait olmasıdır, ancak annenin küçük, kısıtlı ya da

ölmüş olması veya velayetin kendinden alınması gibi istisnai hallerde, hâkim

çocuğun menfaatine göre vasi tayin edebileceği gibi velayeti babaya da

verebilmektedir.

Evli olmadan birlikte yaşayan çiftlerin çocuk sahibi olmaları

durumunda, bu çocuğun velayetini birlikte evlat edinme yoluyla elde etmeleri de

mümkün değildir. Çünkü TMK m. 255/II ye göre birlikte evlat edinme sadece karı

koca için mümkün kılınmış durumdadır.

221 Cem Baygın; Kan Bağına Dayanan Soy bağı, AÜEHFD., C. VI, S. 1-4, Erzincan 2002, s. 280.
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Evlilik dışı dünyaya gelen çocuğun velayetinin ya anneye ya da

babaya verilmesi yerine tarafından anlaşmaları şartıyla birlikte kullanılmasına

Medeni Kanun’da olanak tanıyan bir hüküm yer almamaktadır.  Bu durum doktrinde

bazı yazarlar tarafından desteklenmekte, bazıları tarafından ise eleştirilmektedir.

Tarafların anlaşmaları halinde dahi velayetin birlikte

kullanılamayacağını savunan görüşe göre222, evlilik dışı yaşam müessesesi hızla

artmakta, bu tür birlikteliklerin altında da maddi kaygılar yer almaktadır. Evliliğin

ileride sona ermesi durumunda malın paylaşımı veya nafaka gibi sorunlarla

karşılaşılmamak için bu yolun tercih edildiği, bunun da zamanla kamu düzeni

açısından tehlike oluşturacağı, bunun önüne geçilebilmesi için de mevcut

düzenlemenin evlilik dışı çocuk sahibi olanları evliliğe zorlaması yönünden olumlu

olduğu görüşü ileri sürülmektedir.

Tarafların anlaşmaları halinde evli olmaksızın velayetin birlikte

kullanılabileceğini savunan görüşe223 göre kanundaki düzenleme yerinde değildir.

Çünkü evlilik dışı da olsa, çocuğuna ilgi duyan babanın bu düzenleme ile çocukla

ilgili konularda söz sahibi olmasının hatta çocuğu ile görüşme hakkının engellenmesi

nedeni ile yetersiz olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan bu düzenleme, anayasal

eşitlik ilkesi ile ana baba hakkı ve BMÇHS’nin çocuğa tanıdığı “anne ve babasından

ayrı tutulmama hakkı” kapsamında düşündürücüdür224.

Evlilik dışı çocukta velayetin ya anneye ya da belli koşullar altında

babaya bırakılıp, her ikisine birlikte verilmeyişi, veli sıfatını haiz olamayan tarafın

hiçbir işte ve işlemde söz sahibi olmaması, sadece çocuğu ziyaret edip görüşebilmesi

sonucunu doğurmaktadır. Bu durum evlilik dışı çocuğu benimsemeyen, yeterince ilgi

222 Cemil Çelik; Velayetin Kaldırılması, AÜHFD, C. 54, S. 1, 2005, s. 260.
223 Serozan; Çocuk, s. 255.
224 Yazar’a göre, velayet hukukundaki yeni eğilimlerin tarafların anlaşması ve çocuğun menfaatine

uygun olduğu takdirde birlikte velayetin yolunun açılması yönünde olduğunu belirtmekte ve
Almanya (Alman Federal Mahkemesi, Zeitschrift für Familienrecht, 1991, 913 ve 1121) ile
İsviçre’de (İMK. Art. 298a) meydana gelen değişiklikleri örnek olarak göstermektedir. Bkz.
Serozan; Çocuk, s. 255.



76

duymayan, duyarsız anne veya baba modeline uysa bile çocuğunu benimseyen, önem

veren ve sorumluluğunu paylaşmak isteyen anne baba modeline uymaz225.

Ayrıca birlikte velayet hakkının sağlanamadığı durumlarda, velayet

sahibi olmayan anne veya babaya, çocukla ilgili önemli konularda, bilgi talebinde

bulunabilmesini ve görüşünü bildirebileceği, velayet hakkı benzeri bir hakkın

tanınması gerektiği savunulmaktadır226. Bu şekilde birlikte velayet olmasa da bir

çeşit eksik velayet yaratılarak, velayet hakkı sahibi olamayan anne veya babanın

çocuğunu ilgilendiren önemli durumlarda etkinliği sağlanabilecektir.

2.4) Anne veya Babanın Yeniden Evlenmesi Halinde

Kanun koyucu TMK m. 349’ da velayet hakkının anne veya babadan

biri tarafından kullanıldığı durumlarda, velayeti tek başına kullanan ebeveynin

yeniden evlenmesi ihtimalinde velayetin akıbeti ile ilgili bir düzenleme yapmıştır.

Buna göre, velayete sahip anne veya babanın yeniden evlenmesi, velâyetin

kaldırılmasını gerektirmez. Ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velâyet sahibi

değiştirilebileceği gibi, durum ve koşullara göre velâyet kaldırılarak çocuğa vasi de

atanabilir.

EMK m. 275’ de anne ve babanın yeniden evlenmesi halinde

velayetin gerekirse kaldırılabileceği ifade edilmekteydi. Ancak “anne ve baba”

ifadesinin yerinde olmadığı, sanki anne ve babanın birbiri ile yeniden evleneceği gibi

bir anlam çıkarılmaktaydı227. Yeni kanunda “ve” yerine “veya” kullanılmış, bu

eleştiri de geçerliliğini yitirmiştir.

TMK m. 349 hükmü uygulanabilecek olan anne veya baba; evliliğin

eşlerden birinin ölümü nedeniyle sona ermesi halinde sağ kalan ya da boşanma, fesih

veya butlan nedeniyle sona ermesinde velayet hakkı kendisine verilendir228. Bu

225 Serozan; Çocuk, s. 255.
226 Serozan; Çocuk, s. 255; Koçhisarlıoğlu; Boşanmada, s.85,150.
227 Baktır Çetiner; Velayet, s. 104.
228 Akıntürk; a. g. e. , s. 440; Akyüz; Velayet, s. 17; Akyüz; Koruma, s. 288.



77

kişinin yeniden evlenmesi halinde velayetin kaldırılması zorunlu değildir. Ancak

mevcut durumda bir değişiklik meydana gelmiştir ve gerekiyorsa çocuğun menfaati

açısından değerlendirilmesi gerekir. Eğer velinin yeniden evlenmesi çocuğun

menfaatini tehlikeye düşürmüş ise velayet sahibi değiştirilir ya da çocuğa vasi tayin

edilir. Yani velinin evlenmesi ile birlikte velayet hakkı kendiliğinden ortadan

kalkmaz, hâkimin durumu değerlendirerek karar vermesi gerekir229.

Velinin evlenmesi nedeni ile velayetin değiştirilmesi davasında,

evlenen veli ile üvey anne veya babanın durumları, kişisel ilişkileri, çocuğa karşı

davranışları, çocuğa iyi bakıp bakamadıkları, çalışıyorlarsa çocuğa nasıl bakıldığı,

eğitimine gereken özeni gösterip göstermedikleri, üvey anne veya babanın

çocuğunun olup olmadığı, birlikte yaşıyorsalar çocukların bir birine uyumu,

yaşadıkları çevre gibi çocuğu ilgilendiren tüm faktörler değerlendirilir230.

Velayeti tek başına kullanan velinin evlilik hazırlığı içinde olması,

örneğin nişanlanması halinde TMK m. 349 hükmü gereği velayetin kaldırılması ya

da değiştirilmesi talep edilemez. Çünkü henüz ortada bir evlilik ilişkisi

kurulmamıştır231. Ancak velayet hakkı sahibi evlilik hazırlıkları ya da yeniden

evlenme arzusu nedeniyle velayetten doğan görevlerini ihmal ediyorsa TMK m. 348

hükmü uyarınca velayetin kaldırılması talep edilebilir.

Yargıtay velinin yeniden evlenmesi durumunda, velayetin kaldırılması

için TMK m. 348’ deki nedenlerin somut olayda gerçekleşmesini aramaktadır232.

Ancak yeniden evlenme nedeni ile velayetin kaldırılabilmesi için TMK m. 348’ deki

şartların gerçekleşmesi zorunlu değildir. Çünkü maddede açıkça çocuğun

menfaatinin gerektirmesi yeterli kabul edilmiştir233. Örneğin, veli çocuğa gereken ilgi

229 Cansel; a. g. m. , s. 145; Akyüz; Velayet, s. 17; Akyüz; Koruma, s. 288; Feyzioğlu; a. g. e. , s.
506; Y HGK , 12.02.1968 t. , 2/ 1617- 104 sY K. ; İnal; a. g. e. , s. 624.

230 Bulut; a. g. e. , s. 9-10. Annenin sabıkalı bir kişi ile evlenmiş olması ve bu durumun çocuğun
gelişimini ve yaşantısını olumsuz yönde etkileyeceği açıksa anneden velayetin kaldırılması
gerekir. Y HGK , 08.03.2000 t. , 2-167 E. , 168 sY K; Özmen; Medeni, s. 85; Akyüz; Velayet,
s. 17.

231 Hukuk Genel Kurulu da velayet sahibi annenin yeniden evlenmesi ihtimaline dayanarak TMK
m. 349 (EMK m. 275) hükmünün uygulanamayacağına dair karar vermiştir. Baktır Çetiner;
Velayet, s. 105.

232 Y 2. HD. 9.1.1998, 14140/14, Gençcan; Öğreti, s. 231.
233 Gençcan; Öğreti, s. 231.
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ve özeni göstermesine ve velayete ilişkin görevlerini gereği gibi yerine getirmesine

rağmen evlendiği kişinin uyuşturucu ticareti yapan biri olması halinde TMK m. 349

hükmü uyarınca velayetin değiştirilmesi ya da kaldırılması gerekecektir. Ayrıca

çocuğun menfaatini tehlikeye sokacak durumun velinin ya da evlendiği kişinin

kusuru ile meydana gelmesi gerekmez. Çünkü TMK m. 349 anne babaya karşı

uygulanacak bir yaptırım değil, çocuğun korunmasını sağlayan bir tedbirdir234.

Sonuç olarak, TMK m. 348 hükmünde sayılan şartlardan birinin

gerçekleşmesi halinde velayetin mutlaka kaldırılması gerekirken, TMK m. 349

hükmüne giren durumlarda velayet ancak çocuk için gerekli olduğu taktirde kaldırılır

ya da değiştirilir235.

2.5) Evlat Edinmede

Velayet hakkının soy bağı ilişkisine bağlı ve devredilemez bir hak

olduğunu belirtmiştik. Kural olarak velayet devredilemez ise de evlat edinme halinin

bunun istisnası olduğunu açıklamıştık.

Evlat edinme, Eski Türk Medeni Kanunu döneminde, tamamlaması

devlet otoritesinin müdahalesine ve belirli bir şekle bağlı aile hukuku sözleşmesi

olarak tanımlanmaktaydı236. Ancak Yeni Türk Medeni Kanunu evlat edinmeye

sözleşme olmaktan çıkarmıştır. Evlat edinme ile ilgili hükümler TMK 305 vd.

maddelerinde düzenlemiştir. Kural olarak evli olanlar birlikte evlat edinirler. İstisnası

TMK m. 306/III ile 307/II’ de düzenlenmiştir. Evlat edinen(ler)in velayetin

kullanılmasına ilişkin hak, yetki ve ödevlerinin, normal anne babanınkinden bir farkı

yoktur. Aynı hükümlere tabidirler.

Evli olan kişiler ancak birlikte evlat edinebilecekleri için evlat

edindikleri çocuğun velayetini de birlikte kullanırlar ( TMK m. 306/I). Evlat edinen

234 Akyüz; Velayet, s. 17; Akyüz; Koruma, s. 288; Gençcan; Öğreti, s. 232.
235 Akıntürk; a. g. e. , s. 440.
236 K. Fikret Arık; Evlat Edinme Bakımından Türk ve İsviçre Doktrin ve Tatbikatı Arasında

Bir Mukayese, AÜHFD, C. 13, S. 4, 1943, s. 97.
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eşlerin velayeti birlikte kullanması, öz anne ve babanın evlilik birliği içinde velayeti

birlikte kullanmalarına ilişkin hükümlerle aynıdır.

Eşlerden birinin tek başına evlat edinebileceği ilk durum TMK m.

306/III’ de düzenlenmiştir. Çocuk zaten eşlerden birinin çocuğu ise kendi çocuğunu

evlat edinmesine gerek olmadığı için, diğer eş tek başına evlat edinir. Hükme göre,

eşlerin ortak olmayan çocukları varsa ve üvey anne ya da baba, en az iki yıldan beri

evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin

çocuğunu evlat edinebilir. Bu durumda biri doğal yollardan, diğeri hukuki yollardan

kurulmuş velayet hakkı söz konusu olur ve evlilik birliği devam ettiği sürece velayet

hakkını birlikte kullanırlar. Hem eşlerin birlikte evlat edinmesinde hem de eşlerden

birinin diğerinin çocuğunu evlat edinmesi ile kurulan birlikte velayet evlilik içi

velayetin kullanılmasına ilişkin kurallara tabidir. Evliliğin sona ermesi veya eşlerden

birinin velayet hakkının kaldırılması hallerinde de evlat edinenler için ayrı bir

uygulama yoktur.

Evli kişinin tek başına evlat edinebileceği ikinci durum TMK m.

307/II halidir. Şöyle ki otuz yaşını doldurmuş ve evli olmasına rağmen, eşinin ayırt

etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede

olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden

ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlat edinmesinin mümkün olmadığını ispat

eden kişi tek başına evlat edinebilir.

Evli olmayan kişi ise ancak tek başına evlat edinebilir (TMK m.

307/I). Tek başına evlat edinen kişi velayet hakkını, genel hükümler çerçevesinde tek

başına kullanır. Öz çocuğunun velayetini tek başına kullanan ebeveynden bir farkı

yoktur. Çünkü evlat edinen ile evlatlık arasında üveylik yoktur.

Evlat edinme işlemlerinin tamamlanması ile birlikte velayet evlat

edinen eşlere veya kişiye geçer. Evlat edinilen çocuk velayet altında değil de vesayet

altında ise vesayet hükümleri geçerliliğini yitirir ve evlat edinen ile çocuk arasında

velayet ilişkisi doğar.

Evlat edineme ile birlikte öz ana babanın velayete ilişkin bir hakları

kalmaz, bu haklar olduğu gibi evlat edinene geçer. Evlat edinen tek kişi olsa bile yine
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de velayet hem anneden hem de babadan kalkar. Evlat edinen öldüğü ya da herhangi

bir nedenle velayet hakkını kaybettiği zaman, velayet kendiliğinden öz anne babaya

dönmez237. Mahkemenin velayeti öz anne babaya tekrar verebileceği gibi şartlara

göre vasi atanmasına da karar verebilir.

Kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların korunması ve bakım ve

eğitimlerinin sağlanması amacı ile koruyucu aile müessesi sevk edilmiştir. SHÇEKK

m. 23’ e dayanılarak çıkarılan Koruyucu Aile Yönetmeliği’nin238 4. maddesine göre

koruyucu aile, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre İl Müdürlükleri

denetiminde kısa veya uzun süreli, bedelli veya bedelsiz olarak çocuk bakımını

üstlenen, çocuğun aile ortamında yaşamını sağlayan, öz anne- baba yerini tutabilecek

aileler veya kişileri, ifade eder. Koruyucu ailelik gönüllü ya da para karşılı

yapılabilir. Her ne kadar koruyucu aile kurumu evlat edinme ile karıştırılsa da

birbirinden ayrı müesseselerdir. Evlat edinmede, evlatlık ile evlat edinen arasında

soy bağı kurulmasına rağmen koruyucu ailede böyle bir durum söz konusu olmaz239.

Anne babaları bilinsin ya da bilinmesin, korunmaya muhtaç çocuklar belirli

kıstaslara göre seçilecek koruyucu ailelerin sağlayacağı sevgi ve şefkat ortamında

bakılmakta, masrafları da devlet tarafından karşılanmaktadır. Genelde, çocuğun

ailesine geri dönme durumu söz konusu olduğunda koruyucu aile bakımı tercih

edilirken, böyle bir ihtimal yoksa evlatlık verilme yoluna başvurulmaktadır240. Türk

Hukukunda koruyucu aile ile çocuk arasında velayete ilişkin özel bir düzenleme

bulunmamaktadır. Ancak KAY’ nin 13. maddesinde koruyucu ailenin görevleri

sayılmıştır. Koruyucu aileye, çocuğun fiziksel ve psiko sosyal gelişiminin

sağlanması, yetenek ve becerileri ölçüsünde çocuğun eğitim ve öğretimi ya da

meslek edinmesi için çaba sarf edilmesi gibi çeşitli görevler verilmiştir.  Bunlar aynı

zamanda velayete ilişkin hak ve görevlerin bir kısmıdır. Bu nedenle her ne kadar

kanunda açıkça belirtilmemişse de çocuğun öz ailesinden alınarak koruyucu aile

verildiği için, normalde veliye ait olan bu hak ve görevleri fiili olarak koruyucu aile

237 İBK, 10.11.1954, 17/ 24; RG. , 27.2.1955, 18889.
238 RG. , 14.10.1993, S. 21728.
239 Şenocak, a. g. m. , s. 198.
240 Şenocak; a. g. m. , s. 192.
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kullanacaktır. Ancak koruyucu aile veli gibi hareket edemez, çocuğun mal varlığına

yönelik hak ve görevleri yoktur. Ayrıca koruyucu aile sürekli denetim ve gözlem

altında görevlerini yerine getirir ( KAY m. 14). İsviçre Hukukunda ise açıkça

koruyucu ailenin veya öz anne babanın talebiyle, velayetin mahkemece koruyucu

aileye ait olacağı ifade edilmiştir241.

2.6) Cinsiyet Değişikliğinde

Eski Medeni Kanun’a göre evli eşlerden birinin cinsiyet değiştirmesi

durumunda, bu değişikliğin nüfusa tescili ile evliliğin sona ereceği düzenlenmişti.

EMK 29. maddesine 3444 Sayılı Kanun’un 2. maddesi ile eklenen bu fıkraya göre;

doğumdan sonra meydana gelen cinsiyet değişikliğinin asgari sağlık kurulu raporu

ile belgelendirilmesi halinde nüfus sicilinde gerekli düzeltme yapılır. Bu konuda

açılacak davalarda cinsiyeti değiştirilen kişi evli ise, eşe de husumet yöneltilir ve

aynı mahkeme, varsa ortak çocukların velayetinin kime verileceğini de tayin eder,

cinsiyet değişikliği kararının kesinleştiği tarihte, evlilik kendiliğinden son bulur.

Düzenleme doktrinde çeşitli yönlerden eleştirilmiştir242. Eleştirilerin

ilk noktası, kanunun sistematiği açısından, cinsiyet değişikliği halinin düzenlenme

yerinedir. Cinsiyet değişikliği hali, nüfus sicilindeki kayıtların ispat gücüne ilişkin

hükmün içinde düzenlenmiştir. Hâlbuki cinsiyet değişikliği, nüfus kütüğündeki

kayıtların değiştirilmesine yöneliktir ve nüfus kayıtlarının değiştirilmesi EMK m. 38

vd. da yer almaktaydı. Bu nedenle bir görüş243, cinsiyet değişikliği halinin de bu

maddeler içinde düzenlenmesi kanunun sistematiği bakımından daha yerinde olacağı

241 BGB § 1626, 1626a, 1672, 1673, 1678/II, 1680, 1754, 1630; Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 8-9,
dn. 3’den naklen.

242 Bilge Öztan/ R. Michael Will; Hukukun Sebebiyet Verdiği Bir Acı, Transseksüellerin
Hukuki Durumu, AÜHFD, C. 43, S. 1, 1993, s. 239,240; Aydın Zevkliler/ M. Beşir Acabey/
K. Emre Gökyayla; Medeni Hukuka Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile
Hukuku, 6. b. , Ankara, 2000, s. 868, 869; Aydın Zevkliler; Medeni Kanun ve Cinsiyet
Kargaşası, TBBD, 1988, s. 278; Mustafa Dural/ Tufan Öğüz; Kişiler Hukuku, 6. b. , İstanbul,
2002, s. 115; Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 370.

243 Zevkliler/ Acabey/ Gökyayla; a. g. e. , s. 869.
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ileri sürülmekteydi. Diğer görüş ise244, üzerinde yeterince araştırma ve inceleme

yapılmadan ihdas edilen bu düzenlemenin, Nüfus Kanunu’nun 46. maddesinde, kayıt

düzeltmeleri içinde düzenlenmesi gerektiğini belirtmekteydi.

Ayrıca yine sistematiğe bağlı olarak, cinsiyet değişikliğinin evliliğe ve

varsa çocukların velayetine ilişkin sonuçlarının aynı yerde düzenlenmesi de

eleştirilere konu olmaktaydı. Yani cinsiyet değişikliği ile evliliğin sona ermesi hali

aynı maddede düzenlenmiştir. Oysa evliliği sona erdiren hallerin, sistematik olarak

bu madde ile alakası olmadığı belirtilmekteydi. Çocuklarla ilgili sonuçların, velayetle

ilgili hükümlerde, özelikle boşanma veya ayrılık halinde velayetin tevdiine ilişkin

düzenlemenin yanında bir de cinsiyet değişikliği halinde velayetin tevdii ile ilgili bir

düzenleme yapılmasının daha doğru olacağı belirtilmekteydi245. Diğer taraftan nüfus

düzeltme davasına bakan hâkimin aynı zaman velayete ilişkin hüküm kurması ve

çocuğun yararının ön planda tutulduğu velayette, ayırtım gücüne sahip çocuğun

görüşlerini alma zorunluluğunun getirilmemiş olması yadırganmıştır246.

Ayrıca eski düzenlemedeki ifadeler de yerinde görülmemekteydi.

Cinsiyet değişikliğinden önce hâkimden izin alınmasına yönelik açık bir hükmün

bulunmayışı, sanki her isteyenin cinsiyet değiştirebileceği gibi bir kanı

oluşturuyordu. Kanunda sadece sağlık kurulu raporu ile durumun belgelenmesi

yeterli görülmüştü. Her isteyenin cinsiyet değiştirmesine göz yumulması, kişinin

ruhen ve bedenen cinsiyet değiştirmesini gerektirip gerektirmediğinin, üreme

yeteneğinin devam edip etmediğinin araştırılmaması, evli olmama şartının

aranmaması kişilik haklarının ve ailenin korunması bakımından sakıncalı

bulunmaktaydı247.

Bu eleştiriler dikkate alınmış olacak ki Yeni Medeni Kanun’da

cinsiyet değişikliği kişisel durum sicili hükümleri arasında, düzeltme yan başlığı

244 Öztan/ Will; a. g. m. , s. 240.
245 Güven, Kudret; Cinsiyet Değişikliği ve Hukuki Sonuçları, GÜHFD, C. 1, S. 1, Haziran, 1997,

s. 70.
246 Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 370.
247 Önceki düzenlemenin aile ve kamu düzenini sarstığı ve AY M. 44’de düzenlenen devletin

aileyi koruma ilkesine aykırı olduğu hakkında bkz. İpek Sağlam; Türk Medeni Kanunu
Madde 40 Üzerine Bir Değerlendirme, AÜEHFD, C. VIII, S. 3-4, 2004, s.461.
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altında, cinsiyet değişikliği alt başlığında TMK m. 40’ da düzenlenmiştir. Yeni

düzenlemeye göre; cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda

bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyecek. Mahkemenin

izin verilebilmesi için, istem sahibi on sekiz yaşını doldurmuş ve bekâr olacak, ayrıca

transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu

ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma

hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemesi gerekecektir.

Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme

ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde,

mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilecektir.

Yeni düzenleme, cinsiyet değişikliği talebinde bulunacak kişinin evli

olmaması şartını getirildiği için, cinsiyet değişikliği kararının kesinleşmesi ile evlilik

birliğinin sona ereceğine ve velayet hakkının düzenlenmesine dair hükme yer

verilmemiştir. Ancak, cinsiyet değişikliği talebinde bulunacak kişinin evli olmaması

demek hiç evlenmemiş ya da çocuk sahibi olmamış olması demek değildir. Bu şart

başvuru zamanında aranan bir koşul haline gelmiştir. Cinsiyet değişikliğinin ruh

sağlığı açısından zorunluluğu ve üreme yeteneğinin sürekli biçimde yok olduğunun

tespitine ilişlin resmi sağlık raporu şartı getirilmiştir.  Bu şekilde yeni düzenleme

yönünden, eski kanunun sistematiği bakımından ve diğer hususlar yönünden yapılan

eleştiriler geçerliliğini yitirmiş olup tartışmaya bu açıdan son verilmiştir.

Ancak cinsiyet değişikliği için evli olup-olmama şartlarının aranması

tartışılabilir. Bir görüşe göre248, cinsiyet değişikliği taleplerinde evli olmama şartının

aranmamasını yerinde görülmekte ve eski düzenleme bu bakımdan daha isabetli

bulunmaktadır. Çünkü cinsiyet değiştirme ihtiyacı evlendikten ve çocuk sahibi

olduktan sonra ortaya çıkmış olabilir. Özellikle hermafroditler bakımından, cinsiyet

değiştirmenin evli olmamaya hasredilmesi sakıncalı olabilir. Çünkü hermafrodit

olduğu halde evlenen kişiler ülkemizde yaygın bir şekilde görülmektedir. Hatta bu

durum genellikle evlendikten sonra ortaya çıkmaktadır. Yeni Kanuna göre cinsiyet

değiştirecek bir kişinin önce boşanması, daha sonra cinsiyet değişikliği talebinde

248 Güven, a. g. m. , s. 76.
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bulunması gerekecektir. Boşandığı sırada henüz cinsiyet değişikliği yapılamadığı

için, velayet hususu mevcut durumuna göre düzenlenecek, boşandıktan sonra cinsiyet

değişikliği yapılacak ve belki şartlar değiştiği için yeniden velayetin düzenlenmesi

talep edilecektir. Bu bakımdan önceki uygulanmanın daha yerinde olduğu

söylenebilir.

Yeni Medeni Kanuna göre, eşlerden birinin cinsiyet değiştirmeyi

istemesi halinde, evli olması nedeni ile cinsiyet değişikliği talebinde

bulunamayacağından, bu durum velayet hakkını etkilemeyeceği söylenmektedir249.

Ancak evli ve çocuklu olan kişi de facto olarak, TMK m. 40 hükmündeki şartları

yerine getirmeden, belki cinsiyet değişikliği ameliyatlarının serbestçe yapılabildiği

bir ülkede cinsiyetini değiştirmiş ise bu durumda nasıl bir yol izlenecektir?

Bir görüşe göre250, evlenmenin kurucu şartlarından biri olan karşıt

cinsten iki kişinin varlığı, birinin cinsiyet değiştirmesi nedeni ile ortadan kalkmış

olmaktadır. Artık evlilik birliğinden beklenen amaç ortadan kalkmıştır. Bu durum

“işlem temelinin çökmesi” kuramı ile açıklanabilir. İşlem temelinin çökmesi nedeni

ile evliliğin devamında taraflar için evlilikten beklenen amaç ortadan kalkmıştır ve

evliliğin devam etmemesi gerekir. Bu nedenle hâkimin cinsiyet değişikliği ile birlikte

evlenmenin de iptaline ve varsa çocukların velayetinin hangi tarafa verileceğine dair

karar vermesi gerekir.

Kanaatimizce cinsiyet değişikliği nedeni ile evlilik birliğinden

beklenen amacın ortadan kalktığı yönündeki düşünceye katılmak mümkün değildir.

Her ne kadar Türk Hukuk sisteminde aynı cinsten kişilerin evliliğine izin verilmemiş

olsa da herkes açısından genelleme yaparak bu yargıya ulaşmak güçtür. Çünkü aynı

cinsten birlikteliklerin yaşandığı ve hatta bu kişilerin evliliklerine bazı ülkelerde izin

verildiği bilinmektedir. Kişinin tercihi aynı cinsten evliliğin devam etmesi yönünde

olursa, onun açısından işlem temelinin çöktüğü söylenemez. Bu nedenle işlem

temelinin çökmesi değil de evlenmenin kurucu şartının ortadan kalkması nedenine

dayanmak kanaatimizce daha uygundur. Çünkü hukuk sistemimizde karşıt iki cinsin

249 Çelik, Cemil, a. g. m. ., s. 258.
250 Zevkliler/ Acabey/ Gökyayla; a. g. e. , s. 870.
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evlenmesine izin verilmektedir. Eşlerden birini de facto olarak cinsiyet değiştirdiği

durumlarda, hukuk sistemine aykırılık teşkil ettiği için yani evlenmenin kurucu

unsurlarından biri ortadan kalktığından artık geçerli bir evlilikten söz edilemez.

Evliliğin kurucu şartı ortadan kalkmıştır.

Eşlerden birinin de facto olarak cinsiyet değiştirmesi ile batıl olan

evlilik ancak hâkimin kararıyla sona erer ve sona erme kararına kadar evliliğin

sonuçlarını doğurur. Çünkü mutlak butlan hâlinde bile evlenme, hâkimin kararına

kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur (TMK m. 156). Mahkemece

butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, anne ve baba iyi niyetli

olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılacakları için çocuklar ile anne ve baba

arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanacaktır (TMK m. 157). Bu

şekilde evli iken eşlerden birinin cinsiyet değiştirmesi ile evliliğin mutlak butlan

nedeni ile sona ermesi kararı ile birlikte varsa çocukların velayetine ilişkin

düzenleme de yapılacaktır.

Acaba cinsiyet değişikliği nedeni ile son bulmuş bir evlilik birliği

içinde dünyaya gelen çocukların velayeti cinsiyet değiştiren tarafa mı diğer tarafa mı

verilmelidir?

Bir görüşe göre251, cinsiyet değiştiren tarafa velayetin verilmesi

sakıncalıdır. Çünkü çocuğun anne ya da baba olarak bildiği velisinin, birden bire

başka bir cinsel kimlikle ortaya çıkması halinde çocuk uyumsuzluk ve bunalım

yaşayabilir. Bu değişiklik çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.

Kanaatimizce252, ister kanuni yollardan cinsiyet değişikliği nedeniyle

velayet hakkının belirlenmesine ilişkin davada ister de facto olarak cinsiyet

değişikliği nedeniyle evliliğin mutlak butlanı davasında, velayetin kime verileceği

hususunda boşanmaya ilişkin olarak uygulanan genel ilkelerden ayrılmamak gerekir.

Cinsiyet değiştiren anne ya da babaya farklı bir muamele yapılmamalıdır. Yani

hâkimin, normal boşanma ya da ayrılık halinde uyguladığı kıstasları burada da

uygulaması gerekir. Velayetin cinsiyet değiştiren tarafa verilmesini sakıncalı bulan

251 Zevkliler; Cinsiyet Kargaşası, s. 279; Çiçek; a. g. m. , s. 258.
252 Öztan/ Will; a. g. m. , s. 263.
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görüşe katılmak mümkün değildir. Şüphesiz ki hâkim çocuklar üzerindeki velayet

hakkını düzenlerken cinsiyet değişikliğini, çocuğun üstün menfaati bakımından göz

önünde bulunduracaktır. Ancak bu durumun, velayet hakkı ile ilgili olarak, mutlaka

cinsiyet değiştiren anne veya babanın aleyhine olması gerektiğini düşünmek yerinde

bir davranış olmaz. Çünkü velayet soy bağı ilişkisine bağlanan bir sonuçtur. Cinsiyet

değişikliği ile bu soy bağı ortadan kalkmamaktadır. Örneğin, çocuğu ile yakından

ilgili, çocuk ruhundan anlayan, ekonomik durumu yerinde, işinde başarılı, toplumda

saygı gören, kendisi ve çevresi ile barışık bir veli cinsiyet değiştirdiği takdirde, bu

özellikleri taşımayan birine göre velayet konusunda daha ön planda olabilir. Ayrıca,

ayırt etme gücüne sahip çocuğun da, velayet konusundaki düşüncelerine önem

verilmesi gerekir253. Nitekim Alman Mahkemesi de bir kararında254, velayeti

annesine verilen kız çocuğunun velayetini, cinsiyet değiştirerek kadın olan babasına

vermeyi uygun görmüştür. Çünkü annesi başka bir şehirde tüm gün çalışıyor, üç

odalı bir evde erkek arkadaşı ile beraber yaşıyor ve çocuğa yeterince zaman

ayıramıyordu. Cinsiyet değiştirip kadın olan babası ise ev işleri yapıyor ve çocuğuna

yeterince zaman ayırabiliyordu. Ayrıca çocuk kendisini kadın olan babası yanında

mutlu hissediyordu. Mahkemede bu hususları dikkate alarak cinsiyet değiştiren

babaya velayeti vermede bir sakınca görmemiştir. Diğer taraftan cinsiyet

değişikliğine rağmen velayet hakkı kendisine verilen tarafın yaşayış şekli, ilişkileri,

yeniden evlenmesi gibi nedenlerle çocuğun menfaati olumsuz yönde etkilenecek

olursa, genel kurallar çerçevesinde her zaman velayetin kaldırılması talep edilebilir.

253 Güven, a. g. m. , s. 87.
254 Olg Schleswig, 25.8.1989, FamRZ 990, 443 vd. (Öztan/ Will; a. g. m. , s. 2458, dn. 74’ den

naklen).
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3) VELAYETİN KULLANILMASINA İLİŞKİN

İLKELER

3.1) Genel Olarak

Yukarıda açıkladığımız gibi velayetin amacı, çocuğa bağımsız,

toplumda tek başına ayakta durabilen bir kişilik kazandırmaktır. Velayet hakkını

kullanacak olan anne ve/veya babanın bu amacı gerçekleştirmek için çalışacaktır. Bu

amacın sağlanması her şartta çocuğun menfaatlerinin gözetilmesi ve çocuğun

kişiliğinin dikkate alınması ile mümkün olabilir. Bu çocuğun menfaatinin dikkate

alınması ve çocuğun kişiliğine saygı gösterilmesi velayetin kullanılmasına ilişkin

temel ilkeler olarak anne ve babanın çocukla ilgili karar almalarında ve velayeti

yürütmelerinde yönlendirici etkilere sahiptir255. Ayrıca kamu düzenine ilişkin bir ilke

olmasına rağmen ölçülülük ilkesi de velayet hakkının kullanılması yönünden

değinilmesi gereken bir ilkedir. Çünkü çocuğun kişi varlığı ve mal varlığı üzerinde,

veliye geniş yetkiler veren velayetin kullanılması bakımından ölçülülük ilkesine de

riayet edilmesi gerekir. Şimdi bu ilkeleri sırayla inceleyelim.

3.2) Velayet Hakkının Çocuğun Menfaatine Uygun

Kullanılması

Velayet hakkının genel olarak kapsamının belirlendiği TMK m. 339/I’

de, anne ve babanın, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz

önünde tutarak gerekli kararları alıp uygulayacakları belirtilerek, çocuğun menfaati

255 İmamoğlu;, a. g. m. , s. 169, dn. 31, Öztan ; Aile, s. 627.
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(üstün ya da yüksek yararı) ilkesine kanunda yer verilmiştir. Kaynak İMK. m.

301’de256 ve BMÇHDS’nin 3. maddesinde de bu ilkeye yer verilmiştir.

Çocuğun menfaati (üstün ya da yüksek) yararı kavramının somut

olarak açıklanmaya çalışılması, genel geçer olarak belirlenmesi uygulanabilir bir

yaklaşım tarzı değildir. Nitekim Medeni Kanunumuzda, kaynak kanunda ve

BMÇHDS’de de kavramın tanımı yapılmamıştır. Yargılamaya konu olan somut bir

olayda çocuğun menfaatini belirlemek için hakimin uygulayabileceği ölçütler de

belirlenmemiştir. Bunun nedenlerinden biri toplumsal alışkanlıklar, gelenek ve

görenekler, diğeri ise ilkenin yol gösterici olma özelliği olarak ifade edilmiştir257.

Çocuğun menfaatinin belirlenmesinde BMÇHDS’nin temel ilkelerine

dayanılarak bazı ölçütler tespit edilmiştir258. Bunlar; çocuğun yararının en iyi

biçimde korunması, çocuk lehine pozitif ayrımcılık yapılması, konuyla ilgili kişilerin

dinlenmesi, çocuğun mevcut ve gelecekteki yararının gözetilmesi ve her ülkenin

kendi gerçekliğinin göz önüne alınmasıdır.

Çocuğun yararının tespiti çocuğun korunması bakımından önemli bir

husustur ve dört ana kıstas içinde toplanmaktadır. Birincisi çocuğun güvenliğidir.

Yani her somut olayda çocuğun maddi, manevi, ekonomik, sosyal vs. güvenliğinin

sağlanmasıdır. İkincisi tamamlayıcılık ilkesidir. Buna göre somut olayın şartlarına

göre anne babaya yardımcı olunmasıdır. Üçüncüsü uygunluk ilkesidir. Bunun anlamı

çocuğun yaşına, ruhsal ve bedensel durumuna uygunluktur. Son olarak yardımcı

olma ilkesidir. Çocuğun yararının velayetin kullanılmasında ve çocuğun

korunmasına yardımcı olma özelliğidir259.

256 İMK. m. 301’de “kindeswohl = çocuğun yararı” terimi kullanılmışken bizin kanunumuzda
“çocuğun menfaati” terimine yer verilmiştir. Medeni Kanunun gerekçesinde ve kanunun
görüşmeleri sırasında bu terimin tercih edilme nedeni açıklanmamıştır. Bkz. Ali Em/ Ayten
Süzen/ Zümre Yılmaz/ Nazif Kaçak; Açıklamalı- Gerekçeli Türk Medeni Kanunu ve
Uygulama Kanunu, Adil Yayınevi, 1. Bası, Ankara 2002, s. 610-612, Adalet Bakanlığı,
Tutanaklarla Türk Medeni Kanunu, Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanun, s. 824; Abdülkadir Arpacı; ; Gerekçeli Açıklamalı Yeni Türk
Medeni Kanunu, 2. b. , Temel Yayınları, İstanbul, 2002, s. 303.

257 Özden Özer Taşkın; Velayette Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2006, s. 20.

258 Aynı, s. 21 vd.
259 İnan; Medeni Hukukta, s. 73; Gençcan; Öğreti, s. 221.
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TMK m. 340’dan yola çıkılarak da çocuğun menfaati ilkesin kapsamı

belirlenebilir. Anne ve babanın olanakları ölçüsünde, çocuğun eğitilmesi ve onun

bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâkî ve toplumsal gelişiminin sağlanması ve korunması

çocuğun menfaati kavramının kapsamındadır. Bunların yanına çocuğun ekonomik,

sosyal ve hukuki yararları da eklenebilir260.

Anne ve baba kanun gereği velayet hakkını çocuğun menfaatine

uygun olacak şekilde kullanmak zorundadır. Burada çocuğun yararını en geniş

anlamda düşünülmelidir. Çocuk hukukuna ve velayete hakim bir ilke olarak çocuğun

menfaati, özellikle çocuğun anne ve babası tarafından bir hak sujesi olarak kabul

edilmesini, bu kişiliğe saygı gösterilmesini ve çocuğun kişiliğinin çok yönlü

geliştirilmesi için gerekli eylem ve işlemlerin yapılmasını gerektirir261.

Çocuğun menfaati kavramının her somut olay için ayrı ayrı

değerlendirmek gerekir. Bu şekilde somut durumun koşullarına göre, çocuk için en

iyi olan seçeneğin tercih edilmesi ile sağlanabilir. Bu bakımdan kanunda çocuğun

menfaati kavramının sınırlayıcı bir şekilde sayılmamış olması da çocuğun

yararınadır. Çünkü bir olayda uygulanan bir çözüm yöntemi başka çocuk için uygun

olmayabilir. Ailelerin içinde bulunduğu durum ve olanakları da farklılıklar

gösterdiğinden, her somut olayın kendi içinde değerlendirilmesi yerinde bir

yaklaşımdır.

BMÇHDS’nin 18. maddesinde, anne ve babanın, çocuğun

yetiştirilmesinde ve gelişiminin sağlanmasında birlikte sorumluluk taşıdıklarını ve

onların bu sorumluluğu çocuğun yüksek yararını gözeterek yerine getirecekleri

belirtilmiştir. Medeni Kanunumuzdaki konu ile ilgili düzenleme de sözleşme

hükümleri ile uyum içindedir.

260 Brauchli, s. 109 vd.; BK-Hegnauer, art. 264, N. 58 (İmamoğlu;, a. g. m. , s. 169, dn. 43’den
naklen); Akyüz; Armağan, s. 651.

261 Tschümperlin, a. g. e. , s. 82 (İmamoğlu;, a. g. m. , s. 169, dn. 37’den naklen).
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3.3) Çocuğun Görüşlerinin Dikkate Alınması ve

Çocuğun Kişiliğine Saygı Gösterilmesi

Anne ve baba velayet süreleri boyunca, velayeti amacına ulaştırmak

için çocuğa bir nevi rehberlik ederler. Çocuğa hayatın gerçeklerinin öğretmek ve

hayatta karşısına çıkabilecek olumsuzluklarla mücadele edebilme ve çözüm

üretebilme yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olurlar. Anne ve baba olanakları

ölçüsünde, çocuğun yetiştirilmesini, eğitilmesini, toplumsal hayata alışmasını

sağlamaya çalışırlar262.

Velayet hakkı ile istenilen ya da beklenilen amaca doğru

yaklaşıldıkça, çocuğun normal şartlar altında, veliye duyduğu ihtiyaç azalacaktır.

Velayet hakkı, gerçek amacını tamamlayıp çocuk ergin olduğunda ise tek başına

ayakta durabilen, kendi kendine yetebilen, kendi yararını koruyabilen, karakteri

belirli, kişiliği oturmuş bir birey olarak toplumda yerini alabilecek seviyeye ulaşmış

olacaktır. Artık velayet hakkı işlevini bitirmiş, kendisini gereksiz hale getirmiş

olacaktır. Bu sürecin doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için, velayet sahibi anne ve

babanın, çocuğun doğduğu andan itibaren bir birey olduğunu, duygu ve isteklerinin

bulunduğunu, her ne kadar kendi çocukları olsa da kendilerinden başka bir birey,

özel bir kişilik olduğunu unutmamaları gerekir. Anne ve babanın, çocukla ilgili bir

adım atmadan evvel çocuğun kişiliğini, istek ve arzularını dikkate almaları gerekir.

Anne ve babanın çocuğun duygu ve düşüncelerini dikkate alırken

uygulayacakları yöntem de önemlidir. Anne ve babanın, çocukla ilgili eylemi

yaparken onun duygu ve düşüncelerinin dikkate alındığını hissetmelidir. Anne ve

baba, kendi kafalarına göre ya da aralarında konuşup “çocuk bunu ister” düşüncesi

ile hareket etmek yerine çocuğa bizzat danışarak çocuğun bilgisi dahilinde hareket

etmeleri daha doğru bir yaklaşımdır. Çocuk, anne ve babasının kendi düşüncelerini

dikkate aldığını hissetmelidir. Bu hissiyat çocuğa öz güven kazandıracaktır. Yoksa

anne baba, çocuğa danışmadan, fikrini sormadan, çocuğun menfaatine ve hatta

262 Akyüz; Armağan, s. 651.
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çocuğun isteyebileceği yönde hareket etseler bile çocuk bunun farkında olmadığı

sürece, etrafında kendiliğinden oluşan işlemlerde etkisi olduğunu

düşünemeyeceğinden, kendi etkisini fark edemez, yok sayıldığını ya da aile içinde

bir etkisinin olmadığını, hiçbir şey yapmasına gerek olmadan her şeyin kendiliğinden

gerçekleştiğini düşünebilir. Bu da çocuğu düşünmemeye, fikir ve düşünce

üretmemeye yani tembelliğe ve hazırcılığa iter ki bu ne istenilen bir durum olur ne de

velayetin amacı ile bağdaşır.

Tabidir ki anne ve baba, çocukla ilgili her şeyi çocuğun isteği

doğrultusunda yapmayabilir. Ancak bu çocuğun düşüncesinin sorulmasına engel

değildir. Hatta çocuğun düşüncesinin somut olayda neden uygulanmayacağının ona,

anlayabileceği bir şekilde izah edilmesi gerekir. Olması gerekenin ne olduğu çocuğa

açıklanmalı ve çocuğun bunu idrak etmesi sağlanmalıdır.

Anne ve babanın çocuğun görüş ve düşüncelerine başvurduğu,

olabildiğince bunları dikkate alındığı yahut alınmadı ise sebeplerinin çocuğa

açıklandığı bir ailede yetişen çocuk, kendisinin ailede bir yeri olduğunu, söz hakkının

olduğunu ve düşüncelerinin dikkate alındığını hisseder. Bu şekilde yetişen çocuğun

sağlıklı kişisel gelişimi ve kişiliğinin korunması sağlanmış olur.

Anne ve babanın çocuğun kişiliğine saygı göstermesine ilişkin bir

düzenleme TMK m. 322’de yer almıştır. Soy bağının hükümleri arasında karşılıklı

görevlerin düzenlendiği TMK m. 322 hükmüne göre; anne, baba ve çocuk, ailenin

huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği şekilde birbirlerine yardım etmek, saygı ve

anlayış göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlüdürler.

Her ne kadar TMK m. 322 soy bağının velayete ilişkin olmayan

hükümleri arasında olsa da, velayetle ilgili hükümlerin yorumlanmasında ve özellikle

velayetin içeriğinin belirlenmesinde göz önünde tutulan genel bir hükümdür263. Bu

hüküm saygı ve sevginin karşılıklı olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu çerçevede

saygı gösterme yükümlülüğü de karşılıklıdır. Yani anne ve baba çocuğa saygı

göstermekle, çocuk da anne ve babasına saygı göstermekle yükümlüdür.

263 Bkz. yukarıda dn.3’deki açıklama.
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Çocuğun kişiliğine saygı gösterilmesi ilkesinin, özel ifadesi Medeni

Kanun’ un velayet ilişkin hükümleri arasında yerini almıştır. Bu hüküm kaynak İMK.

m. 301’in TMK m. 339/III’de karşılığını bulduğu hükümdür. Buna göre; anne ve

baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli

konularda alacakları kararlarda olgunluğu ölçüsünde çocuğun düşüncesine

başvururlar ve olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar. Bu düzenleme ile

veliye, çocuğun dinleme ve çocuğun kendi arzusuna göre hayatını düzenleme olanağı

tanıma görevleri verilmiştir. Bu hükümde, çocuğun kişiliğine değer verilmesi ve

çocuğun kişiliğinin bu şekilde korunması somut olarak yer almıştır. Hükmün amacı

ise çocuğun kendi hayatını düzenlemesine imkân tanımaktır264.

Çocuğun kişiliğine saygı gösterilmesi ilkesi uyarınca, anne ve

babanın, çocuğun kişiliğini gelişmesi ve korunması görevlerini yerine getirmek için

çocuğun düşüncelerini dinlemeleri gerekir. Çocuğun kişiliğinin geliştirilmesinin

desteklenmesi demek, çocuğun her yönden gelişiminin sağlanmasıdır. Çocuğun

kişiliğinin gelişmesine yönelik bu hüküm ise karşılığını TMK m. 340’da yerini

bulmuştur. Kaynak İMK. 302’nin Türk Medeni Kanunundaki yansıması olan bu

hükme göre, çocuğun eğitilmesi ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâkî ve

toplumsal gelişiminin sağlanıp korunması gerekir265. Hatta çocuğun özel bir durumu

varsa bunun da dikkate alınması ve çocukların yetenek ve eğilimlerine göre genel ve

mesleki bir eğitim de sağlanmalıdır ( TMK m. 340/II).

Velayetin çocuğun kişi varlığının korunması ile ilgili olarak sağladığı

yetkilerin başka bir sınırı da çocuğun katılımı prensibidir266. Zaten TMK m. 340 da

özellikle çocukların eğitiminde, ana babanın çocuğun yetenek ve eğilimlerini göz

önünde tutmakla zorunlu olduğu öngörülmüştür ancak bu yeterli değildir. TMK m.

339/III hükmü bu kuralı destekleyerek, çocuğun geleceğine yön verecek nitelikteki

kararlarda, belli olgunluğa erişmiş olan çocuğun fikrinin alınmasını, çocuğun

katılımının sağlanması gerekliliği vurgulanmıştır.

264 İmamoğlu, a. g. m. , s. 168; Dural/ Oğuz/ Gümüş, a. g. e. , s. 329.
265 Akyüz; Armağan, s. 651.
266 Serozan; Çocuk, s. 262, 263.
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Belli hakları tek başına kullanabilecek, mesela 15 yaşını doldurarak

vasiyetname düzenleyebilecek bir yaşa gelmiş olan küçüğün, kişiliğini yakından

ilgilendiren konularda fikrinin alınması velayetin amacına da uygun bir yöntemdir.

Eğitim-öğretim hayatı ile ilgili konularda, yakınlarıyla kuracağı kişisel ilişkilerde,

soyadının değiştirilmesinde, velinin veya vasinin seçilmesinde çocuğa katılım

olanağı sağlamak, hem demokratik toplum kurallarına uygundur, hem de çocuğa

bağımsız kişilik kazandırma, kendi karalarını verebilme yetisi kazandırma gibi

velayetin amaçlarına da uygun bir araçtır267.

Çocuğun kişiliği kapsamında, çocuğun fiziksel, duygusal ve sosyal

kişilik değerlerinin korunması ve gelişiminin sağlanması, velayetin kapsamında anne

ve babanın görevidir. Eğer bu yönlerden çocuğun kişiliğine bir saldırı varsa bu

saldırıyı defedilmesi ve zararın giderilmesi için anne babanın dava yoluna

başvurmaları gerekir. Gerekli hukuki yolları kullanmamaları çocuğun menfaatini ve

kişisel gelişimini olumsuz yönde etkileyeceğinden, velayetten doğan sorumlulukların

ihmali nedeniyle TMK m. 346 vd. yer alan koruma hükümlerinin uygulanması söz

konusu olur.

Çocuğun kişiliğinin sadece üçüncü kişilere karşı korunması değil,

anne ve babaya karşı da korunması söz konusudur. Anne ve baba, velayet hakkının

kullanılması ile ilgili zorunlu haller dışında çocuğun kişiliğine müdahalede

bulunamazlar. Aksi halde, çocuk TMK m. 24 vd. da yer alan kişiliğin korunmasına

ilişkin genel hükümlerden de faydalanarak, anne ve babasına karşı talep hakkını

kullanabilir.

Türk Hukukunda çocuğun kişiliğine saygı gösterilmesi ilkesini

somutlaştıran TMK m. 322, m. 339 ve m. 340 hükümleri bir taraftan anne ve babaya,

çocuğun kişiliğini geliştirmek ve korumakla ilgili yükümler yüklerken diğer taraftan

da çocuğa bu konularda talep hakkı vermektedir. Bu nedenle çocuk da anne ve

babasından, yasal bir hakkı olarak düşüncelerine saygı gösterilmesini, dikkate

267 Serozan; Çocuk, s. 263.
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alınmasını, eğilim ve yeteneklerine uygun eğitim koşullarının sağlanmasını talep

edebilir268.

Medeni Kanun’da çocuğun görüşlerinin dikkate alınması gerekliliğini

somutlaştıran hükümler bulunmaktadır. Örneğin; TMK m. 12 hükmü gereği 15

yaşını doldıran çocuğun ergin kılınması için rızasına htiyaç duyulur. TMK m. 308/II

uyarınca ayırt etme gücüne sahip olan küçük rızası olmaksızın evlat edinilemez.

Türk hukukundaki düzenlemelere benzer şekilde Çocuk Hakları

Sözleşmesi’nin 12. maddesinde de, taraf devletlere, görüşlerini açıklayabilme

olgunluğuna sahip çocukla ilgili bütün sorunlar hakkında, görüşlerini serbestçe ifade

etme hakkını, çocuğun olgunluk derecesine ve yaşına uygun olarak ifade ettiği

isteklerine gereken özenle saygı gösterilmesini güvence altına alma ödevi

yüklenmiştir.

3.4) Ölçülülük İlkesi

Ölçülülük ilkesi, daha çok kamu hukukunda kullanılan bir ilkedir.

Ölçülülük ilkesinin temeli ulaşılmak istenilen amaç ile bu amaca ulaşılırken

kullanılan araç arasındaki dengedir.  Bu denge gereği velayet hukukunda amaca

ulaşılmak için uygulanacak tedbirin en hafif,  çocuğa en az zarar verecek şekilde

seçilmesi gerekir269.

Velayet gereği anne ve babanın çocuğun mal varlığı ve kişi varlığı

üzerinde geniş hak ve görevlerinin olduğunu belirtmiştik. Bu geniş hak ve görevlere

rağmen Hukukumuzda, anne ve babanın özellikle çocuğun kişi varlığına ilişkin

haklarının sınırlarına ilişkin olarak düzenlemelere özel kanunlara pek fazla yer

verilmemiştir. Ancak çocuğun da kendi kişiliği ve kişilik hakları olduğu için,

çocuğun kişilik haklarına, anne ve babasının velayet hakkı nedeniyle müdahalesinin

sınırlarını çocuğun anayasal hakları belirler.

268 İmamoğlu; a. g. m. , s. 175.
269 Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 19.
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Ölçülük ilkesi, çocuğun herhangi bir yaş sınırına bağlı olmaksızın

kullanabileceği ve anayasal temel hakların sınırlanmasında geçerlidir. Bu ölçütün

varlığı; velayetin kullanılması sırasında, somut olayın özelliklerine göre makul bir

sınırlama nedeninin varlığına ( salgın hastalıktan koruma gibi ) ve sınırlayıcı önlemin

amaca uygun son çare olup olmadığının araştırılması sonucuna göre belirlenir.

Ölçülülük ilkesi, keyfiliğin engellenmesi, müdahale ile müdahale gerektiren neden

arasındaki uyum ve dengenin sağlanması demektir.270

Çocuğun anayasal özgürlükleri ile ana babanın çocuğun kişi varlığını

koruma hakkı ve görevi karşı karşıya geldiğinde, sonuca gitmek için her bir somut

olayın özelliklerine bakmak gerekir. Dövme yaptırma, kulak deldirme, piercing

yaptırma, başını örtme, tıbbi müdahale, geceleyin dışarı çıkma, eğlence merkezine

gitme gibi konularda her bir olay ve her bir çocuk için ayrı yargılar söz konusu olur.

Çocuğun konuşmalarının dinlenip dinlenemeyeceği, elektronik

postalarının okunup okunamayacağı, özel eşyalarının karıştırılıp karıştırılamayacağı,

toplantı ya da eğlence gibi faaliyetlere katılmasının engellenip engellenemeyeceği,

üçüncü kişilerle ilişki kurmasının yasaklanıp yasaklanamayacağı gibi konularda

sonuca ulaşmak için seçilen araçla ulaşılmak istenilen amaç arasındaki dengenin

korunmasını öngören “ölçülülük ilkesi” ne göre hareket edilecektir271.

Her ne kadar ölçülülük ilkesi daha çok çocuğun kişi varlığına yönelik

müdahale ve önlemlerde söz konusu olan bir ilke gibi görünse de velayetin her

alanına yayılmıştır. Mesela, çocuğun mallarının gelirlerinin sarfında da ölçülülük

ilkesi uygulanma alanı bulabilir. Şöyle ki TMK m. 355 ve 356 hükümleri ölçülülük

ilkesinin çocuğun mal varlığı alanındaki görünümleridir. Çocuğun mallarının

gelirlerinin sarfında ve çocuk mallarının kısmen sarfında, velinin ölçülü davranması

gerekmektedir.

270 Serozan; Çocuk, s. 260.
271 Serozan; Çocuk, s. 262.
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III. BÖLÜM

VELİNİN VELAYET HAKKINDAN DOĞAN HAK,

GÖREV VE YETKİLERİ

Çalışmamızın birinci ve ikinci bölümlerinde genel olarak velayet

hakkının tanımını ve bu hakkın kimler tarafından, hangi esaslara göre kullanılacağını

açıkladık. Bu bölümde ise velayetin kapsamı bakımından velinin hak ve görevlerini

açıklamaya çalışacağız.

Velayetin tanımından da anlaşıldığı gibi, velayet hakkının çocuğun

kişi varlığı ve mal varlığı ile ilgili iki yönü bulunmaktadır. Yani velayetin

kapsamına, çocuğun kişi varlığına ilişkin hak ve görevler ile çocuğun mal varlığına

ilişkin hak ve görevler girer. Diğer yandan her iki tür hak ve yükümlülüğü içine alan

bir taraf da çocuğun temsil edilmesidir. Bunlar bir bütün halinde velayetin kapsamını

oluşturur.

Bu bölümde ilk olarak velinin çocuğun kişi varlığı bakımından hak ve

görevleri, ikici olarak çocuğun mal varlığı bakımından hak ve görevleri ile son olarak

çocuğun temsil edilmesi bakımından velinin hak ve görevlerini açıklamaya

çalışacağız.

1) ÇOCUĞUN KİŞİ VARLIĞI BAKIMINDAN

VELİNİN HAK, GÖREV VE YETKİLERİ

1.1) Bakım ve Eğitimde Çocuğun Menfaati Gözetilerek

Karar Alınması

Medeni Kanun’un genel olarak velayetin kapsamını düzenleyen 339.

maddesinin birinci fıkrasında anne ve babaya, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda
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çocuğun menfaatlerini göz önünde tutarak gerekli kararları alma ödevi yüklenmiştir.

Ayırtım gücüne sahip çocuğun bizzat kendi iradesi ile verebileceği kararlar dışında,

çocukla ilgili her türlü işlemde ve eylemde karar verme hakkı ve ödevi anne ve

babaya aittir. Karar verme aşamasında dikkat edilecek kıstas ise kanun koyucu

tarafından belirlenmiştir: Çocuğun menfaati.

Çocuğun menfaati ya da üstün yararı ilkesinin, velayete hakim temel

ilkelerden biri olduğunu ve kavram olarak tanımının yapılmadığını açıklamıştık272.

Çocuğun menfaati, velayet hükümleri bakımından ve Medeni Kanun’un velayete

yaklaşımı açısından, çocuğun kişiliğinin ön planda tutularak karar alınmasını ifade

etmektedir. Çocuğun menfaati ya da üstün yararı olarak adlandırılan bu ilke sadece

velayete değil çocuk hukukuna egemen olan bir ilkedir. Velayete ilişkin hükümler

çocuğun menfaati gözetilerek sevk edilmiştir. Çocuğun yararı gözetilerek sevk edilen

hükümlerin yine çocuğun yararı gözetilerek kullanılmasını gerektirir273.

TMK m. 339/1 hükmünde ise çocuğun menfaatinin özellikle çocuğun

bakımı ve eğitimi konusunda dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Anne ve

babanın, çocuğun bakım ve eğitiminde onun yararını belirlerken, çocuğun kişiliğini,

çocuğun güncel ve gelecekteki menfaatlerini ayrıca içinde bulundukları koşulları ve

kendilerinin sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate almaları gerekir.

Çocuğun menfaatinin her somut olayda ayrı ayrı gözetilmesi gerekir.

Bir çocuğun menfaatine olan başka bir çocuğun menfaatine olmayabilir. Örneğin;

enstürman çalma yeteneği olan bir çocuğun müzik kursuna gönderilmesi menfaatine

iken müzikten hoşlanmayan resim yapmaya ilgi duyan bir çocuğun müzik kursuna

gönderilmesinin menfaatine olduğunu söylemek güçtür.

272 Bkz. yukarıda II. Bölüm, 3.2. Velayet Hakkının Çocuğun Menfaatine Uygun Kullanılması.
273 Velayetin düzenlenmesinde asıl olan küçüğün menfaatidir. Y 2. HD. , 21.12.1998 T. ,

13883/13887 SK. Özmen, a. g. e. , s. 112,113.
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1.2) Çocuğa Olgunluğu Ölçüsünde Hayatını Düzenleme

Olanağı Verilmesi

TMK m. 339/III ‘de de anne ve babanın, olgunluğu ölçüsünde çocuğa

hayatını düzenleme olanağı tanımaları ve önemli konularda olabildiğince onun

düşüncesini göz önünde tutmaları gerektiği belirtilmiştir. Bu hüküm velayetin tek

yönlü olmadığı, velayet hak ve ödevinin ifasında çocuğun kişiliğinin ön planda

tutulup dikkate alınması gerekliliğinin vurgulanması bakımından önemlidir.

Maddenin konuluş amacı çocuğa erken yaşta hayatını düzenleme yetisi kazandırmak,

kendi ayakları üzerinde durabilecek bir kişilik kazandırmaktır274.

Anne ve babanın, çocukla ilgili işlemlerde, olgunluğu ölçüsünde

çocuğun fikrini almaları ve uygulamaları, çocuğun kişiliğine gösterilen saygının bir

belirtisidir275. Velayetin amacı açısından da çocuğun kişilik gelişimini olumlu yönde

etkileyecek yaklaşımlar, çocuğun kendi özgüveninin gelişmesi bakımından

önemlidir.

Peki, çocuğun kendi hayatını düzenlemesi ile anlatılmak istenen

nedir? Çocuğun hayatını düzenlemesi, dilediği gibi hareket etmesi, istediği hukuki

işlemi yapması demek değildir. Hukuki açıdan çocuğun fiil ehliyeti yoktur, velisi

çocuğu temsil etmeye devam edecektir276. Çocuğun olgunluğu ölçüsünde günlük

hayatını organize etmesi, arkadaşlarını seçmesi, beğenileri ölçüsünde okuyacağı

kitabı veya giyeceği kıyafeti seçmesi, yani kendi başına hareket edebilmesi, hayatını

düzenlemesidir.

Çocuğun hayatını düzenleme alanının sınırları anne ve baba tarafından

dikkatle belirlenmelidir. Çocuk, ne başıboş diye tabir edilecek derecede özgür

bırakılmalı, ne de aşırı baskı uygulanmalı. İki türlü davranış şekli de çocuğun

274 Eski Medeni Kanun zamanında Serozan; çocuğun kendi geleceği ile ilgili yaşamsal konularda,
belli bir olguluğa eriştiği taktirde çocuğun katılımının sağlanmasının önemini vurgulamıştır.
Serozan; Armağan, s. 390.

275 Akyüz; Armağan, s.652.
276 Tschumperlin, die elterliche Gewalt in bezung auf die Person des Kindes, Freiburg, 1989, s.

215-217 (Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 21, dn. 41, naklen).
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gelişimini olumsuz yönde etkiler ki bu hallerde de aile mahkemesi hâkiminin, çeşitli

tedbirler uygulayarak duruma müdahale etmesi söz konusu olur.

TMK m. 339/III hükmünde yer alan “önemli konular” ibaresi,

çocuğun hem kişi varlığı hem de mal varlığı ile ilgili konuları kapsar. Çocuğun hangi

okula gideceği, seçimlik derslerden hangilerini seçeceği, hangi spor dalı ile

ilgileneceği, hangi mesleği seçeceği, mal varlığını nasıl değerlendireceği gibi

hususlarda, veli işlem yaparken çocuğun isteklerini göz önünde tutmalıdır.  Çocuğun

bu tip ve benzeri işlemlere katılması, görüş bildirme, işleme katılma ya da onay

verme277 şeklinde görülebilir. Bu şeklerde hayat bulacak bir irade açıklaması, velinin

çocuğu temsil etme ödevini icra ederken alacakları kararlar üzerinde, çocuk yararına

bir etkiye sahip olacaktır278.

TMK m. 339/III hükmü, velayet altındaki ve ayırt etme gücüne sahip

çocuğun, kendi hayatı ile ilgili kararlarda ve işlemlerde, olgunluğu ölçüsünde

çocuğun fikirleri alınarak katılımının sağlanmasının yararlı olacağı düşünülerek

oluşturulmuştur279. Bu hüküm, hukuki işlem niteliğinde olsun ya da olmasın çocukla

ilgili işlemlerde, çocuğu görüş ve düşüncelerini açıklama olanağı vermesi ve anne

babanın da bunu dikkate alması gerekliliğinin açıkça düzenlenmiş olması

bakımından önemlidir.

Çocuğun, kendi hayatı ile ilgili konularda, katılımının sağlanmasına

ve düşüncelerinin dikkate alınmasına ilişkin görüşün kaynağı, Anayasa’nın 25. Ve

26. Maddeleri ile Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye ve Çocuk

Haklarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne dayanmaktadır.

BMÇHDS m. 12’ ye göre, çocuk, görüşlerini baskı altında

kalmaksızın ifade etme ve kendisi ile ilgili konularda görüşlerinin dikkate alınmasını

isteme hakkına sahiptir.

Çocuk Haklarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin m. 3

ve m. 6 hükümleri uyarınca, çocukla ilgili davalarda, gerek yargılama aşamasında

277 Serozan; Çocuk, s. 68.
278 Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 22.
279 Bkz Em/ Süzen/ Yılmaz vd. ; a. g. e. , s. 610.
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gerekse karar aşamasında, çocuğun konu ile ilgili fikirlerini beyan etmesine olanak

tanınması ve beyan ettiği fikirlerinin dikkate alınması gerekir.

TMK m. 339/III hükmünün bir görünüm şeklide koruma tedbirleri

hususunda söz konusudur. Velinin velayetle ilgili ödevlerini gereği gibi yerine

getirmemesi halinde uygulanması söz konusu olan koruma tedbirlerinin belirlenmesi

sırasında aile mahkemesi hâkiminin çocuğu dinlemesi gerekir280. Yargıtay da çocuk

ile ilgili uyuşmazlıklarda verilen kararlarında, görüşlerini açıklama olgunluğuna

erişmiş çocukların bizzat dinlenilerek, konu ile ilgili görüşlerinin alınması

gerektiğine değinmektedir281.

Bu kısımda son olarak, TMK m. 339/III hükmünde geçen

“olabildiğince” ibaresine değinmek gerekir. Bu fıkradaki olabildiğince ifadesi,

mevcut şartlar ve olanaklar ölçüsünde velilere takdir hakkı tanımıştır. Buna göre

çocuğun imkânsız ya da mantıksal çerçeveden uzak, kendisine zarar verecek türde

istek ve düşüncelerini veli dikkate almayabilecektir. Ancak velinin bu hakkı çocuğun

bedensel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmaması

gerekir. Aksi taktirde başta TMK m. 346 olmak üzere, çeşitli koruma tedbirlerine

başvurulması gündeme gelecektir.

1.3) Velinin Çocuğu ile Birlikte Yaşaması

Velayet, hukuki niteliği gereği çift yönlü bir haktır282. Velayet ile

hedeflenen amacın gerçekleşebilmesi için çocuk ile velinin birlikte, aile düzeni

içinde yaşaması gerekir. Veli, çocuk için hem bir rol model hem de bir eğitici ve

yetiştirici olarak çocuk ile sürekli iletişim içinde bulunur. Çocuğa hem yapması

gereken davranışları öğretir hem de çocuğun yanlış hareketlerine müdahale ederek,

280 Bu dinleme sırasında aile mahkemelerinde görevli uzman kişilerin ( psikolog, pedagog gibi) de
yardımı alınır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Elçin Grassinger; a. g. e. , I. bölüm, II-A.

281 Y 2. HD. , 3.4.2003 t. , 3393/4801, (Çevrimiçi) http://www.diaport.com.tr/PublicPages/
DiaDetails.aspx?diaf=, Y 2. HD. 10.6.2002 t. , 7067/7794, (Çevrimiçi) http://www.diaport.
com.tr/ PublicPages/ DiaDetails.aspx?diaf=, 10.01.2010.

282 Velayetin çift yönlü bir hak olması ile ilgili açıklamalar için bkz. yukarıda I. Bölüm, 3.6.
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çocuğun doğru bir şekilde yetişmesine katkıda bulunur. Diğer taraftan da çocuğun

sağlıklı büyümesi için gerekli ortamı hazırlar. Sonuç olarak, velinin velayetten doğan

hak ve görevlerini yerine getirebilmesi, çocuğu gözetim ve denetim altında

bulundurması için veli ile çocuğun birlikte yaşaması gerekir.

Kanun koyucu da veli ile çocuğun birlikte yaşaması gerektiğini

düşüncesi ile TMK m. 21/I’ de çocuğun yerleşim yerini düzenlemiştir. Buna göre,

velayet altındaki çocuğun yerleşim yerini anne ve babasının yerleşim yeri olarak

belirlenmiştir. Eğer anne ve babanın ortak bir yerleşim yeri yoksa çocuk kime tevdi

edilmiş ise onun yerleşim yerinin çocuğun da yerleşim yeri olacağı hükmedilmiştir.

Diğer hallerde ise çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır. Evlat edinme

halinde ise çocuğun yerleşim yeri, evlat edinenin yerleşim yerine bağlı olur.

Çocuk, yerleşim yerini belirleme hakkına sahip olan velisinin rızası ile

başka bir aile yanında ya da sosyal bir kurumda yaşayabilir. Ergin olmayan çocuk

velisinin rızasıyla ailenin dışında yaşıyor veya çalışıyorsa çocuğun yerleşim yeri

kendisinin seçmiş olduğu yerdir283.

Kanundan kaynaklanan bazı hallerde, koruma tedbiri olarak, velinin

rızası olmaksızın çocuk velisinden alınarak başka bir aile ya da kurumun himayesine

bırakılabilir. Bu tür koruyucu yöntemlerin uygulanabilmesi için çocuğun gelişiminin

velisinin yanında tehlikede olması gerekir. Bu duruma TMK m. 347 örnek olarak

gösterilebilir. Ancak TMK m. 347 hükmü gereği dahi olsa veli ile çocuğun bir arada

yaşama hakkı ortadan kaldırılsa da, velayet hakkı devam ettiği sürece çocuğun

yerleşim yeri velisine bağlı olmaya devam edecektir284.

TMK m. 339/IV hükmünü tamamlamak üzere 5237 Sayılı Türk Ceza

Kanunu’nun 234. maddesine 5560 Sayılı Kanunun 10. maddesi ile eklenen 3.

fıkranın Anayasaya aykırı olduğu itiraz yolu ile iptal davasına konu edilmiştir. Bu

fıkra uyarınca, kanuni temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu,

rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin

283 Saymen/ Elbir; a. g. e. , s. 371; Akıntürk; a. g. e. , s. 411; Oğuzman/ Dural, a. g. e. , s. 277;
Akyüz; Armağan, s. 654.

284 Elçin Grassinger; a. g. e. s.24 ve s. 150 vd. ; Öztan; Aile, s. 663.
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yanında tutan kişinin şikâyet üzerine cezalandırılacağı belirtilmiştir. Anayasa

Mahkemesi ise yapılan itirazın AY.’ nın 41. maddesi bakımından incelenmesini

uygun görmüştür. İnceleme sonucunda, AY.’ nın 17. ve 41. maddeleri bakımından,

itiraz konusu kuralla, evi terk eden çocuğun ana ve babasını veya yetkili makamları

durumdan haberdar etme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiye yaptırım

öngörülmesinde, Anayasa’ya aykırılık olmadığına karar verilmiştir285.

Çocuk, TMK m. 339/IV hükmü gereği ana ve babasının rızası dışında

evi terk edemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz. Çocuk, veliden haksız

olarak alınırsa velinin zamanaşımına bağlı olmaksızın çocuğu geri verilmesini talep

etme hakkı vardır. Çocuğu elinde bulunduran kişi bunun haklı bir sebebe dayandığını

ispat edemezse çocuğu velisine vermek zorundadır286. BMÇHDS m. 9/I’ e göre, taraf

devletlerin, çocuğun anne babasının yanından onların rızası dışında ayrılmamasına

dikkat etme görevleri bulunmaktadır.

Çocuğun sağlıklı psikolojik gelişimi için velinin çocuğu ile birlikte

yaşayacağı yeri seçerken mümkün olduğunca çocuğun ihtiyaçlarını gözetmesi

gerekir. Birlikte yaşanacak yerin uzun süreli olmasına dikkat edilmesi gerekir. Çünkü

çocuğun yaşadığı yerin sık sık değiştirilmesi, çocuğun psikolojik gelişiminde zaman

duygusunun yerleşmesinde olumsuz etkiler yaratmaktadır287.

1.4) Çocuğun Adının Konması

TMK m. 339/son hükmü gereğince çocuğun adını anne ve babası

koyar. Çocuğun adının anne ve babası tarafından konulması, doktrinde bir kısım

285 AYM , 5.3.2009 t., 2007/85 E., 2009/42 K., RG. , 5.6.2009 t., 27249 sY
286 Tandoğan, a. g. e. , s. 179, Akıntürk, a. g. e. , s. 410; Akyüz; Armağan, s. 655.
287 BGE 111 II 119 ( Erw. 5, 123 ) ( Elçin Grassinger; a. g. e. ,s. 24, dn. 55’ den naklen ), Yargıtay

2. H.D. 08.02.2005 tarih,  15818 E. , 1547 K. , Köseoğlu, Bilal; Aile Mahkemelerinin İşleyişi,
Ankara, 2005, s. 295. Çocuk yurt dışında babasının yanında kalmakta ve orada eğitimine devam
etmektedir. Yaşadığı yerden ayrılmasının çocuğun bedeni ve fikri gelişimine engel olacağının
ve velayetin babaya bırakılmasına engel bir durum olmadığının anlaşılmasına rağmen velayetin
anneye verilmesi bozma sebebidir. Y 2. HD. , 09.10.2001 t. , 12480/13539 sY K. , Özmen;
Medeni, s. 87.
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yazarlar tarafından velayet hakkına, bir kısmı tarafından da kişisel bir hak olarak

anne ve baba hakkına dayandırılmaktadır.

Doktrinde bir görüşe göre288 çocuğun adını koyma hakkı velayet

hakkına bağlı bir haktır. Bu yargıya çocuğun adının konmasını düzenleyen TMK

m.339/son hükmünün düzenleniş yeri itibariyle varılmaktadır. Çünkü maddede genel

olarak velayetin kapsamı düzenlenmiştir. Çocuğa ad koyma hakkı da bu madde

kapsamında düzenlendiği için velayet hakkına bağlı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu görüşteki yazarlara göre, eğer velayet hakkı anne veya babadan birine ait ise

çocuğun ismini koyma hakkı velayet sahibi anne veya babaya ait olacaktır.

Diğer bir görüşe göre289, çocuğa isim konulması için anne ve babanın

velayet hakkına sahip olması gerekmez. Çünkü çocuğa isim koyma hakkı, kanunda

da anne ve babaya tanınmış bir haktır. Doğrudan velayet hakkı ile bir ilgisi yoktur.

Bu hak, velayetten bağımsız bir hak olup anne ve baba olmanın getirdiği kişisel bir

haktır. Anne ve baba velayet hakkına sahip olmasalar dahi çocuğun adını koyma

hakkına sahiptirler.

Çocuğa isim konulması nüfus kütüğüne konulan ismin tescili ile

tamamlanır. Nitekim 25.04.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri

Kanunu’nun290 7/1-c bendinde nüfus kütüğünde kişinin adının bulunması gerektiği

belirtilmektedir. Aynı Kanun’un 17. maddesi ile Nüfus Hizmetleri Kanunun

Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin291 17. ve 26. maddelerine göre, doğum olayını

nüfus müdürlüğüne bildirmeye ve ergin olmayan çocuğun nüfus olaylarını yazdırıp

nüfus cüzdanını almaya veli, vasi, kayyım yahut bunların bulunmaması halinde,

çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında

bulunduranların yetkili olduğu düzenlenmiştir. Buna göre çocuğa verilecek ismin

288 Dural, Mustafa/ Öğüz, Tufan; Türk Özel Hukuku C.II, Kişiler Hukuku, 8. bası, İstanbul, 2006,
159; Kemal Oğuzman / Özer Seliçi/ Saibe Oktay Özdemir; Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel
Kişiler, Yeniden gözden geçirilmiş ve mevzuata uyarlanmış 9. b., Filiz Kitabevi, İstanbul,
2009, s. 99; Dural/ Oğuz/ Gümüş, a. g. e. , s. 329; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 277; Akıntürk;
a. g. e. , s. 411. Zevkliler; Medeni, s. 922; İnan; Medeni Hukukta, s. 74 .

289 Saymen/ Elbir; a. g. e. , s. 370-371; İnan, Çocuk, s. 117; Öztan, Aile; s. 653; Öztan; Medeni, s.
297; Berki; a. g. e , s. 39 ve 87; Baktır Çetiner; Velayet, s. 55.

290 29.04.2006 t. , 26153 sY RG.
291 23.11.2006 t. , 26355 sY RG.
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nüfus kütüğüne doğumla birlikte bildirilmesi gerekeceği ve anılan maddeler uyarınca

bu işi ilk sırada velinin yapacağı birlikte düşünülürse çocuğa isim koyma hakkının,

anne ve baba için velayet hakkına yaklaştığı ancak çocuk velayet altında olmasa bile

çocuğa bir isim konulması gerekli olduğu için velayet hakkından uzaklaştığı

sonucuna ulaşılabilir.

TMK m.339/son hükmü gereği anne ve baba çocuğun ismini seçmekle

görevlidir. Ayrıca BMÇHDS’nin 7/I. maddesi uyarınca çocuğa isim koyma bir hak

değil görev olarak nitelendirilmiştir. İsim, kişinin toplumdaki kimliğini ve

cinsiyetini belirtir. Anne babanın çocuğa isim koyarken çocuğun menfaatini

düşünerek hareket etmeleri gerekir. Anne ve baba çocuklarını koyacakları ismi

birlikte belirlerler. Anne babanın isim koyma hakkının sınırlarını velayete hâkim

genel ilkeler belirler. Bunun dışında (Mülga) 1587 Sayılı Nüfus Kanunu’nun 16/IV

hükmünde ve bu kanuna dayalı çıkarılan Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş Görev ve

Çalışma Yönetmeliği’nin 77/I. hükmünde ile anne babanın çocuğa koyacakları ismin

niteliğine ilişkin bir takım sınırlamalar bulunmaktaydı. Ancak 5490 sayılı Nüfus

Hizmetleri Kanunu’nun kaldırılan hükümler başlığı altındaki 71. maddesiyle 1587

sayılı Nüfus Kanunu artık yürürlükten kalkmıştır. Yeni çıkan bu kanunda isimle ilgili

sınırlayıcı, yasaklayıcı bir hükme rastlanılmamaktadır.

Velayetin niteliği gereği çocuğu sosyal hayata hazırlamakla görevli

anne ve baba isim seçerken de çocuğun menfaati gereği, toplumda yadırganmayacak,

çocuğun sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeyecek, alay konusu olmayacak

şekilde olmasına özen göstermelidirler. Aksi halde anne babanın çocuğa isim koyma

hakkını kötüye kullanmaları söz konusu olabilir. Nitekim isim hakkı kişiye sıkı

sıkıya bağlı haklardandır ve ülkemizde ismin değiştirilmesi davaları sıklıkla

görülmektedir. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olması nedeni ile ayırt etme gücüne

sahip küçük bu dava bizzat açabileceği gibi ayırtım gücü olsun ya da olmasın velisi

de çocuğu temsilen açabilir. TMK’ nun 27. maddesi gereği, “adın değiştirilmesi,

ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir”. İsim değiştirme davalarının

kabulü için aranan haklı sebeplerden en önemlisi de mevcut ismin komik, aşağılayıcı
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vs. olması nedeniyle, taşınması kişiyi olumsuz yönde etkileyecek haklı sebeplerin

olmasıdır292.

Çocuk, anne ve babası evli ise ailenin soyadını taşır. Eğer anne ve

babası evli değilse çocuk annenin soyadını alır. Anne önceki evliliğinden dolayı çift

soyadı taşıyor ise çocuk annesinin bekârlık soyadını alır (TMK m. 321).

Evlat edinmede ise evlat edinilen küçükse, evlat edinenin soyadını

alır. Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir isim verebilir (TMK m. 314). Çünkü evlat

edinmede anne babaya ait olan haklar evlat edinene geçeceği için çocuğun soyadı ve

evlat edinen isterse ön adı değişecektir. Birlikte evlat edinmede, çocuk ayırtım

gücüne sahip değilse, nüfus kaydında anne ve baba hanesine, evlat edinen kişilerin

ismi yazılacaktır.

1.5) Olanaklar Ölçüsünde Çocuğun Yetiştirilmesi ve

Eğitiminin Sağlanması

Medeni Kanun’un velayeti düzenleyen maddelerinde velayetin

kapsamı genel olarak belirtildikten sonra, m. 340 da değinilen ilk husus eğitimdir,

çocuğun eğitimi. Bu maddeye göre;

“Ana ve baba, çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel,

zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar.

Ana ve baba çocuğa, özellikle bedensel ve zihinsel özürlü olanlara,

yetenek ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde, genel ve mesleki bir eğitim

sağlarlar.”

Velayetin en önemli ve amacıyla en çok bağdaşır görevlerinden birisi

de çocuğun eğitimidir. Veli olanakları ölçüsünde çocuğun en iyi şekilde büyümesi,

yetişmesi, iyi huylar ve alışkanlıklar edinmesi için üzerine düşen çabayı sarf

292 Y 18. HD. , 18.3.2003 t. , 185/1882, (Çevrimiçi) http://www.diaport.com.tr/PublicPages/
DiaDetails.aspx?diaf=0i70i790i725i886i90i725i8820i70i730i70i75i8850i75i8882A3i4&vType
=0#aranan, 13.01.2010.
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etmelidir. Velinin çocuğu eğitmesi hem bir hak hem de bir görev olarak

düzenlenmiştir.

TMK m. 340 da çocuğun eğitiminin kapsamı geniş tutulmuştur. Hem

çocuğun her yönden sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi, büyütülmesi ve terbiye

edilmesi hem de çocuğun kişisel beden ve zekâ gelişimi ile ruhsal gelişimi dikkate

alınarak uygun eğitim alması amaçlanmıştır293. Çocuğun eğitilmesi ile amaçlanan

sadece teknik eğitim değildir. Bu nedenle çocuğun eğitimine ilişkin hüküm, çocuğun

genel eğitiminin yanında mesleki294 ve dini eğitimini de içine alacak şekilde

düzenlenmiştir 295.

Eğitim ile amaçlanan, çocuğu istenilen şekilde, olması gerektiği gibi,

iyi ahlak sahibi, dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, çalışkan ve bilgili olarak

yetiştirilebilmektedir. Bunu sonucunda hem kendisine, hem ailesine hem de topluma

yararlı bir birey olmasıdır296. Ayrıca çocuğu yetiştirme ve eğitme hak ve yükümüne

bu açıdan baktığımız zaman, velayetin kamusal boyutu ile ilgili olduğunu görebiliriz.

Kamunun düzenini sağlamak, öncelikle kişilerin ve ailenin düzenini sağlamakla

gerçekleşir.

Anne ve babanın çocuğa vereceği eğitimin sınırını iki husus belirler.

Sınırın birini anne ve babanın kişisel, sosyal ve ekonomik durumu oluşturur297. Diğer

sınırı ise çocuğun eğilim ve yetenekleri belirler298. Veliler bu iki sınır içinde,

çocuğun yararını gözeterek gerekli eğitimi çocuklarına sağlamakla görevlidir. Veliler

bu kapsamda, kendi imkânları ile çocuğun yeteneklerine ve eğilimine uygun eğitimi,

hem maddi olarak hem de manevi olarak vermeye çalışırlar. Maddi olarak verilecek

eğitime, çocuğun eğilimleri doğrultusunda iyi bir okula gönderilmesi, eğitimi için

293 Öztan; Aile, s. 650-651; Berki; a. g. e. , s. 37-38; Akıntürk; a. g. e. , s. 412; Akyüz; Armağan,
s. 657; Akyüz; Koruma, s. 250.

294 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 278.
295 Madde bu şekli ile kaynak İsviçre Medeni Kanunu’na uyumlu hale gelmiştir. İsviçre Medeni

Kanunu’nun 276. maddesinin kenar başlığı mesleki öğretim iken, 1976 yılında yapılan
değişiklikle, hem çocuğun yetiştirilmesini, terbiye edilmesini ve okul eğitimini de içine alır
şekilde “erziehung” olarak değiştirilmiştir. Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 26, dn. 62 ve buna ait
metin; Dural/ Oğuz/ Gümüş, a. g. e. , s. 330; Akyüz; Koruma, s. 656.

296 Köprülü/ Kaneti, a. g. e. , s. 249; Akıntürk; a. g. e. , s. 412; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 278.
297 Akyüz; Armağan, s. 657; Akyüz; Koruma, s. 250.
298 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 278.
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gerekli araçların sağlanması gibi hususlar örnek gösterilebilirken, manevi yönden

çocuğun eğitilmesine ise çocuğun ahlaki yönden eğitimi, sosyal terbiye kurallarının

öğretilmesi, iyi- kötü kavramlarının anlatılması gibi hususlar örnek verilebilir. Ayrıca

çocuğa verilecek eğitimde, çocuğun yetenek ve eğilimlerinin dikkate alınması

gerektiği için çocuğun yeteneği ve eğilimi olmayan yönde eğitime zorlanması,

velinin çocuğu eğitme görevi ile bağdaşmaz. Zira asıl amaç velinin istekleri

doğrultusunda değil, çocuğun eğilim ve yetenekleri doğrultusunda eğitimdir.

Velinin olanakları ölçüsünde çocuğu eğitme görevini yerine getirmesi

yeterlidir. Yoksa velinin elinde olmayan imkânları kullanamadığı gerekçesi ile

velayet hakkını gereği gibi yerine getirmediği iddia edilemez299. Nitekim Yargıtay da

bir kararında300, velayet sahibi annenin ekonomik durumunun zayıf olmasının, başlı

başına velayetin kaldırılma sebebi sayılamayacağının altı çizilmiştir.

TMK m. 327 hükmü uyarınca, çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması

için gerekli giderler anne ve baba tarafından karşılanır.  Ayrıca TMK m. 350 ye göre,

velayetin kaldırılması hâlinde anne ve babanın çocuklarının bakım ve eğitim

giderlerini karşılama görevleri devam etmektedir. Bu hükümler uyarınca, anne ve

baba çocuğun yetiştirilmesi ve eğitimi için gerekli masrafları karşılamakla

yükümlüdürler.  Ancak bu yükümün ekonomik olanakları ile belirleneceğini

belirtmiştik. Görüldüğü gibi, anne ve babanın çocuğun bu tür masraflarını karşılama

görevi doğrudan velayet hakkına ilişkin hükümlerle soy bağına ilişkin hükümlerde

düzenlenmiştir. Bunun sonucu olarak; anne veya babanın velayet hakkına herhangi

bir nedenle son verildiğinde, çocuğu yetiştirme ve eğitme hakları da sona ermekte

ancak bunların masrafları ile ilgili sorumluluğu devam etmektedir.

Her ne kadar anne ve baba, çocuğun bakım ve eğitim giderlerini

olanakları ölçüsünde karşılayacaklarsa da, bu görev her koşulda sadece anne ve

babaya ait değildir. Anne ve babanın yanında devlet de çocuğun eğitiminden

sorumludur. Anne ve babanın ellerinde kullanabilecekleri bir imkânın olmaması

299 Akyüz; Armağan, s. 657, Akyüz; Tez, s. 152; Cansel; a. g. e. , s. 138, Oğuzman/ Dural; a. g. e.
, s. 278, Öztan; Aile, s. 651-652, Akyüz; Koruma, s. 250, Çetiner, a. g. e. , s. 57.

300 Y , 2.HD. , 04.11.1983 t., 8892/8227 sY K. , Nurten Yetik; Açıklamalı İçtihatlı Nüfus
Velayet Vesayet Nafaka, Ankara, 2007, s. 221.
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halinde, sosyal devlet ilkesi gereği, bu giderler devlet tarafından karşılanacaktır

(TMK m. 350/II) .

1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’nda şimdiki TMK m. 340’ ın

karşılığı sayılabilecek üç farklı hüküm bulunmaktaydı. Bu hükümler m. 264/II, m.

265 ve m. 267 idi. Bu hükümler kaynak İsviçre Medeni Kanunu’nun, 1976 yılında

yapılan değişiklikten önceki hali esas alınarak düzenlenmiş olup 1976 değişiklikleri

Kanun’a yansıtılmamıştı. Bu sebeplerle, EMK m. 265 hükmü sadece çocuğun

mesleki açıdan eğitimi bakımından özel bir düzenleme içermekte olup, çocuğun

yetiştirilip, büyütülmesi ve terbiyesi açısından eğitimi ise velayetin genel kapsamını

düzenleyen 264/II ve 267. Maddelerde yer almaktaydı. Yeni Türk Medeni Kanun’un

düzenlemesinde bu farklılık ortadan kaldırılarak, kaynak İsviçre Medeni Kanunu’nun

1976 değişikliklerine uygun olarak, çocuğun mesleki eğitiminin yanında, çocuğa

kendi ayakları üzerinde durabilecek her türlü eğitimini içine alan 340. Madde

kanunda yerini almıştır.

Şimdi bu genel açıklamalardan sonra TMK m. 340 hükmü içeriğini,

çocuğun terbiye edilmesi, çocuğun yetiştirilmesi, çocuğun meslek eğitimi ve özürlü

çocukların eğitimi olarak alt başlıklar halinde ayrı ayrı inceleyelim.

1.5.1) Çocuğun Terbiye Edilmesi

Sözlükde terbiyenin karşılığı eğitim; terbiyelinin ise topluluk

kurallarına uygun davranan kişidir301. Çocuğun terbiye edilmesi, çocuğa belirli bir

disiplin dahilinde hareket etmesinin öğretilmesi demektir. Disiplin ise çocuğa toplum

düzenine uygun davranış yeteneği kazandırmak, çocuğa kendisinden beklenen

davranış ve alışkanlıkları öğretmek, öğrendikleri ile hareketleri arasında kendisini

denetleme yetisi kazandırmak ve etik açıdan gelişimini sağlamaktır302.

301 Türk Dil Kurumu; Türkçe Sözlük, s. 1957.
302 Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 28; Akyüz; Armağan, s. 663; Akyüz; Koruma, s. 254.
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Eski Medeni Kanunumuzda ve 2002 tarihli değişiklikten önce Yeni

Medeni Kanunumuzda “tedip hakkı” adı altında ek bir madde hükmü yer almaktaydı.

Eski TMK m. 267 de düzenlenen tedip hakkı, çocuğu eğitme ve itaat

etmesini sağlama olarak tanımlanmaktaydı. Tedip hakkı, çocuğu terbiyeli

davranmaya davet etmek, yerine göre nasihat etmek, ihtar etmek ve takdir etmek

hatta yerine göre dövmek olarak yorumlanıyordu303. O dönemde de, tedip hakkının,

çocuğa fiziksel yaptırım uygulama, dövme, azarlama, eziyet etme anlamına

gelmediği, velinin çocuğu kontrol altında tutmak için bazı önlemler alabileceği ancak

bu önlemlerin boyutunun çocuğun ruhsal ve bedensel gelişimine zarar verecek

şekilde olmaması gerektiği doktrinde vurgulanmaktaydı304. Zaten bir toplumun

medeniyet seviyesi geliştikçe, çocuğun terbiye edilmesi kavramı da çocuğa şiddet

uygulamaktan uzaklaşarak, öğretici bir şekilde eğitme tarzına dönüşmektedir305.

Yeni düzenlemede, yerinde bir kararla, bu hükme yer verilmemiştir.

Çünkü eski Medeni Kanun döneminde, kaynak İsviçre Medeni Kanun’da yer alan

“züchtigung” ile “tedip hakkı” birlikte değerlendirildiğinde, çocuğu terbiye etmek

için gerektiğinde bedensel ve/ veya ruhsal baskı uygulanabileceği şeklinde bir

düşünce oluşuyordu. Bu terimin kanun hükmünde yer almayışı, maddeyi yumuşatmış

olması bakımından isabetli olmuştur306.

Diğer yandan ise zaten bir çocuğun sağlıklı bir şekilde büyütülmesi,

yetiştirilmesi ve eğitilmesi kavramları çocuğun terbiyesini de kapsamaktadır.

Çocuğun sosyal hayata sağlıklı bir birey olarak adım atması için terbiyeli yetişmiş

olması yadsınamaz bir gerçektir. Çocuğun terbiyesi ise büyüdüğü, yetiştiği ortam

içerisinde, velisinin ona sağladığı imkânlar çerçevesinde kendiliğinden gelişir. Bu

nedenlerle çocuğun terbiyesini, eğitiminden ayrı düşünmek mümkün değildir.

303 Feyzioğlu; a. g. e. , s. 512; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 281; Akyüz; Armağan, s. 663; Akyüz;
Koruma, s. 254; Köprülü/ Kaneti, a. g. e. , s. 249.

304 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 281, Feyzioğlu; a. g. e. , s. 512, Köprülü/ Kaneti; a. g. e. , s. 250;
Serozan; Armağan, s. 391 vd. , İnan; Çocuk, s. 130, Baktır Çetiner; Velayet, s. 70-72, Akyüz;
Armağan, s. 663 vd., Akyüz; Koruma, s. 254, Berki; a. g. e. , 41-42; Feyzioğlu; a. g. e. , s.
512.

305 Aslında bir toplumda, sadece çocuk için değil, hiçbir canlının şiddet yoluyla eğitilmesi kabul
görülemeyecek bir yaklaşım haline gelirse, çocuklar da bundan nasibini alacaktır. Elçin
Grassinger; a. g. e. , s. 27, dn. 65.

306 Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 27.
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Çocuğun terbiyesi, anne babanın çocuğu eğitme, çocuğun da velisinin sözünü

dinleme ödevinin bir bütünleyicisidir307.

Velilere, çocuğu bulunduğu sosyal çevreye uyum gösterecek davranış

alışkanlıkları kazandırma ödevi yüklenmiştir. Bu şekilde sosyal çevrenin öngördüğü

terbiye kurallarının da çocuğa öğretilmesi, yani çocuğun terbiye edilmesi, çocuğun

yetiştirilmesi ve eğitimini düzenleyen 340. madde içinde yer almıştır308. Bunu

sağlamanın yolu ise çocuğun olumlu davranışlarını takdir etme ve yerine göre

ödüllendirme, olumsuz davranışlarına ise bedensel veya psikolojik yöntemlerle

müdahale ederek doğru davranış şekline yönlendirmekle mümkündür.  Bedensel

veya psikolojik müdahale derken, çocuğa eziyet boyutuna varmayan, basit nitelikte;

sevdiği çizgi filmi izlemesini belli bir süre yasaklama, parka götürmeme,

oyuncaklarını toplatma gibi çocuğa etki edebilecek uygulamalar kastedilmektedir.

Ancak uygulamada bu uygulamaların bilinçsiz velilerce çocuğu istismar edecek

dereceye götürüldüğü görülmektedir309. İstismar derecesine ulaşan, sözde terbiye

usullerine başvurulması halinde, veliye karşı, velayetin kaldırılmasına kadar

varabilecek tedbirlerin alınması gerekir310. Yoksa çocuğun terbiye edilmesi, çocuğa

karşı “terbiye etme” adı altında şiddet uygulama değildir. Burada asıl amaç, çocuğa

öz güvenini kaybettirmeden, kendi hareketlerini denetleyebilme yetisi

kazandırmaktır311. Çocuk, ancak kendisine sevgi ile yaklaşıldığını hissederse, kendi

sorumluluklarını doğru bir şekilde öğrenebilir. Çocuğa dışarıdan zorlama ile terbiye

verilemez. Zira asıl olan çocukta içselleşmiş bir sorumluluk duygusu

oluşturabilmektir. Bu açıdan disiplin, sorumluluk duygusu oluştuktan sonra, çocuğun

kendi hareketlerinin doğal ve sosyal sonuçlarını kabul etmesi demektir312. Kısaca,

çocuğun, iyi kötü ayrımının farkına varmasının sağlanmasıdır denebilir. Çünkü

307 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 281.
308 Bu yönde Eski TMK m. 267 bakımından Akyüz; Koruma, s. 257.
309 Oğuz Polat; Çocuk İstismarı, İBD, C.69, S. 4-5-6, 1995, s. 268 vd.
310 Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 350-351, Serozan; Çocuk, s. 263, Serozan; Armağan, s. 391,

İmamoğlu, a. g. m. , s. 179.
311 Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 28; Akyüz; Armağan, s. 663.
312 Bkz., Akyüz; Koruma, s. 254 vd., Akyüz; Armağan, s. 663, Haluk Yavuzer; Ana-Baba ve

Çocuk, 18. bası, İstanbul, s. 44-45.
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çocuk sergilediği davranışın iyi mi yoksa kötü mü olduğunun farkına varmışsa bunun

sonuçlarına katlanmayı da öğrenmiş demektir.

Medeni Kanunda çocuğun nasıl terbiye edileceği yahut bunun

sınırlarını belirleyen özel bir kural yer almamaktadır. Ancak genel hükümlerden yola

çıkarak velinin, çocuğa vereceği disiplinin, çocuğun yaşını ve anlama düzeyini göz

önünde bulundurarak, çocuğu eğitme amacı gütmesi gerekir. Burada velinin çocuğu

terbiye ederken hareket sınırını belirleyecek olan ölçüt ise velayete hakim ilkelerden

ölçülülük ilkesidir313. Ölçülülük ilkesine uygun olarak, çocuğu terbiye etme amacı ile

bu amaca uygun, somut durumun gerektirdiği, zorunlu ve makul araçlar

seçilmelidir314. Hatta bir görüşe göre, çocuğun eğitiminde, dayak ve benzeri kötü

muamelelere başvurmak suretiyle, çocuğa fizyolojik ve psikolojik yaptırımlar

uygulanmasını yasaklayan hükümlerin Medeni Kanun’da düzenlenmesi gerektiği

ileri sürülmektedir315.

Uygar toplumlarda, dayak atma, çocuğa gereksiz baskı uygulama,

çocuğu terk ederek cezalandırma gibi kötü muameleler, çocuğun yetiştirilmesinde

araç olmaktan çıkmıştır. Bu tür kötü muamelelerin çocuğun yetişmesini olumsuz

yönde etkileyeceği bilimsel olarak kabul edilmiştir316. Çocuğa vurmak suretiyle,

canını acıtarak terbiye etmeye çalışmak, çocuğun canını acıtan kişiye karşı korku,

öfke ve kızgınlık duymasına sebep olur. Çocuk kendisine davranıldığı şekilde

başkalarına davranmayı öğrenir. Kendisine karşı şiddet uygulanırsa, çocuk da

başkalarına karşı saldırgan olur, problemlerini şiddet yoluyla çözmeyi öğrenir.

Dayakla büyütülen çocuğun, vicdan ve ahlak gelişimi, normalin çok gerisinde

kalır317.

313 Ölçülülük ilkesi ile ilgili olarak bkz. Yukarıda II. Bölüm, 3.4.
314 Serozan; Çocuk, s. 264, Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 349, İmamoğlu, a. g. m. . , s. 181.
315 Bkz. İmamoğlu; a. g. m. , s. 188. Yazar burada Alman Hukukundaki 08.11.2000 tarihli

değişiklik ile yürürlüğe giren BGB § 1631/2 hükmünü örnek vermektedir.
316 Bilimsel araştırmalar, okulda saldırgan davranış gösteren ve suça itilen çocukların % 87 sinin

evde, anne ve/veya babalarından kötü muamele gören, şiddet içeren cezalara maruz kalan
çocuklar olduğunu göstermiştir. Haluk Yavuzer; Çocuk Psikolojisi, 28. Bası, İstanbul, 2005, s.
137-138

317 Yavuzer, a. g. e. , s. 47 vd. ; İmamoğlu, a. g. m. , s. 187; Akyüz; Armağan, s. 663-665.
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Çocuk psikolojisi ile ilgilenen uzmanlara göre, çocuğun eğitimi için

verilecek cezanın, çocuğun aynı hatayı bir kez daha yapmasını önleyecek nitelikte

olması gerekir. Anne ve babanın bir birleri ile uyumlu bir halde, fazla yumuşak ve

fazla sert davranışlardan kaçınarak çocuğu disipline etmeleri gerekir318. Anne ve

babanın birbirinden uyumsuz davranışları, örneğin birinin kızdığı bir davranışa

diğerinin sevinmesi, gülmesi gibi hareketler, çocuğun ahlaki gelişimini olumsuz

yönde etkiler, çocuk iyi ve kötüyü öğrenmede zorluk çeker.

Anne ve babanın çocuğu yetiştirirken, terbiye etmek için fizyolojik

veya psikolojik baskı uygulamaları, acı verici, aşağılayıcı, onur kırıcı davranışta

bulunmaları ya da çocuğun sağlığını bozacak filler içinde bulunmaları, velayetten

doğan eğitim ve yetiştirme hakkının sınırlarını aşar. Bu türde, çocuk üzerinde

bedensel olmasa da ruhsal olarak olumsuz etki bırakacak davranışlar da velayet

hakkının kapsamı içinde sayılmazlar319. Bunlar gibi davranışlar söz konusu

olduğunda, somut olaya göre, velilere karşı velayetin kaldırılmasına kadar varacak en

ağır tedbirlerin uygulanması gerekecektir.

Bu bağlamda bir de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne

değinmek gerekir.  Sözleşmenin 28/b.2. maddesinde okul disiplininin, çocuğun insan

olarak taşıdığı saygınlık ile bağdaşır nitelikte olması gerektiği belirtilmiştir.

Sözleşmenin 37/b.a hükmünde ise genel olarak hiçbir çocuğun işkenceye veya

zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı türde davranışlara ve cezalara tabi tutulamayacağı

vurgulanmıştır. Yargıtay verdiği bir kararda velayet sahibi annenin çocuğu

dövmesini, çocuğun yararına aykırı görerek anneden velayetin kaldırılmasına

hükmetmiştir320.

318 Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 71; Akyüz; Armağan, s. 667.
319 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 281; Yavuzer, Çocuk Psikolojisi, s. 137,138, Serozan; Çocuk, s.

264, BGE 117 IV 14, 105 IV 25. Alman Hukukunda çocuğun terbiye edilmesi açısından tokat
atma dahil genel olarak bedensel ve/veya ruhsal ceza verilip verilmeyeceği hususunda uzun
tartışmalardan sonra, 06.07.2000 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ile çocuğa karşı
bedensel, ruhsal veya her ne suretle olursa olsun, kişiliğini incitici tedbir ve cezalar
yasaklanmıştır. Bkz. Munchener Komm./ Olzen 1666 N. 59; Honsell/Vogt/Geiser (Schwenzer)
art. 301 N.7, Hegnauer, 192 N.26.03, Brauchli 203-204 - Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 71, dn.
256 dan naklen.

320 Y , 2. HD. 05.05.1998 t. , 1998/31612 E., 1998/53 K., Yetik, a. g. e. , s. 236.
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Bazı durumlarda anne ve baba, çocuğun terbiye edilmesi haklarını

kullansalar bile çocuğun söz dinlememesi, aşırı derecede şirret olması gibi sebeplerle

terbiye edilmesi mümkün olmayabilir. Bu duruma başka bir çare bulunamazsa anne

ve baba TMK m. 347/II hükmüne dayanarak çocuğun bir aile yanına ya da kuruma

yerleştirilmesini isteme hakkına sahiptir. Bu tedbirin masraflarını ilk sırada anne ve

babanın karşılaması gerekir. Eğer anne ve babanın ekonomik durumu masrafları

karşılamaya yetmezse gerekirse çocuğun gelirlerine ve mallarına başvurulabilir. Bu

da yeterli olmazsa masraflar Devlet tarafından karşılanır321.

1.5.2) Çocuğun Yetiştirilmesi

TMK m. 340/I. birinci cümlenin son kısmında anne ve babanın,

çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimini sağlamaları ve

korumalarından bahsedilmiştir.

TMK m. 340/I. de yer alan çocuğun bedensel gelişimi ifadesi,

çocuğun bedensel temizliği ve bakımı, beslenmesi, kıyafetlerinin yaşına ve

cinsiyetine uygunluğu ile temizliği, sağlıklı olması ve sağlığını koruması, kendi

kendine bakabilmesi ve kendi kendini idare edebilmesi için gerekli olan eğitimin

verilmesi ve bunların sağlanması anlamındadır322. Örneğin, çocuğa soğuk havalarda

kalın giysiler giydirilmesi, soğuktan ve aşırı sıcaktan korunması, cinsiyetine uygun

kıyafet seçilmesi, genel temizliğinin yapılması ve bu konuda bilgi verilmesi,

öğünlerinin zamanlarına ve besin değerlerine özen gösterilmesi, çocuğun aç ve

bakımsız bırakılmaması çocuğun bedensel gelişimi içinde değerlendirilebilir.

TMK m. 340 hükmündeki “çocuğun zihinsel gelişimi”, çocuğun temel

okul eğitimi ile yetenekleri doğrultusunda verilecek mesleki eğitimi ifade eder.

Çocuğun aile içi ve okul öncesi eğitimi ile beraber, velinin, çocuğa yetenekleri,

321 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 281-282; Feyzioğlu; a. g. e. , s. 513.
322 Baktır Çetiner; Velayet, s. 57 vd. , BGE 118 Ia 427, kararda velayet sahibinin, çocuğun ağız ve

diş sağlığı için gerekli itinayı göstermemeleri halinde, İsviçre’de bu konu ile ilgili çalışma
yapan birimlerin duruma müdahale etme hakkı olduğuna hükmedilmiştir. Erw. 9, 444 ( Elçin
Grassinger; a. g. e. , s. 30, dn. 76, naklen ).
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kişisel ve bedensel özellikleri ve eğilimlerini dikkate alarak okul ve mesleki eğitim

verme ödevi, çocuğun eğitiminin bir parçasıdır ve aynı maddenin ikici fıkrasında

düzenlenmiştir. Çocuğun bu kıstaslara uygun olarak okul ve meslek eğitiminin

sağlanması, velinin ekonomik olanakları, yaşam seviyeleri ve hayata bakış açıları ile

orantılı olarak gerçekleşecektir323.

Çocuğun ruhsal gelişimi ise çocuğun, doğumundan itibaren ihtiyaç

duyduğu sevgi ve güven ortamı içinde büyümesini sağlamaktır. Çocuğun sevildiğini

hissetmesi ve bu sevginin sağladığı güven ortamı çocuğun ruhsal olarak sağlıklı

gelişimini sağlar. Sevgi ise çocukla bütünleşmek, çocuk için önemli olan

faaliyetlerde çocuğun yanında olmak, çocuğu bir birey olarak kabul etmek ve onun

gerçeklerini kabul etmek ve saygı duymaktır324. Aile içindeki bireylerin ve özellikle

anne ve babanın ilişkisi çocuğun ruhsal gelişiminde önemli yer tutar. Aile

bireylerinin birbiriyle iyi geçinmeleri aile içinde huzur ortamının olması çocuğun

ruhsal gelişimi açısından olması gereken unsurlardır.

Sevgi ve güven ortamı yanında çocuğun kendi cinsiyeti ile ilgili

eğitimi de çocuğun ruhsal gelişimi ile ilgili önemli bir husustur. Çocuğun cinsiyeti ile

ilgili eğitimi hem bedensel hem de ruhsal gelişimi açısından önemlidir. Çocuğa kendi

cinsi ile karşı cinsi arasındaki farkların öğretilmesi ve kendi cinsiyeti yönünde

yetiştirilmesi önemlidir. Aksi durumda gelecek yaşantısında bedeni, cinsiyeti ve

cinsel eğilimleri yönünden sıkıntı yaşayabilir.

Çocuğun ahlaki yönden eğitimi, çocuğun yaşadığı toplumda genel

kabul görmüş ahlaki değerlerin çocuğa öğretilmesidir. Toplumda kabul gören ve

değer olarak algılanan davranış ve yaşayış şekillerinin çocuğa öğretilmesi ile

çocuğun dengeli gelişimi ve soysal hayata uyumu sağlanmış olur.

Çocuğun toplumsal yönden eğitimi, hayatta kendi başına karar

alabilme ve uygulayabilme ile kendi ayakları üzerinde durabilme yetisi

kazandırılmasıdır. Çocuğun ahlaki yönden eğitimi de bunun destekleyicisi ve

tamamlayıcısı olarak, çocuğun bağımsız, kendi ayakları üzerinde durabilen, içinde

323 Baktır Çetiner; Velayet, s. 57; Akyüz; Koruma, s. 657.
324 Yavuzer, Haluk; Ana-Baba ve Çocuk, s. 34.
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bulunduğu toplumun genel hukuk kurallarına ve ahlak kurallarına uygun davranış

edinmesini amaçlar325.

Çocuğun okul eğitimi ile ilgili olarak düzenleme içeren BMÇHS m.

27 ve özellikle maddenin üçüncü fıkrasında çocuğun bakım ve eğitimi konularında

velayet hakkı sahibinin yalnız olmadığı, devletin de üzerine düşen sorumluluklar

olduğu belirtilmektedir. Şöyle ki her ne kadar çocuğun anne ve babası ya da çocuğun

bakımını üstlenen diğer kişiler, olanakları ve ekonomik durumları ölçüsünde

çocuğun gelişimi için gerekli hayat şartlarını sağlamakla yükümlü olsalar da devletin

de çocuğun bu hakkının hayata geçirilmesine ve korunmasına yardımcı olması,

gerekli önlemleri alması, maddi yardım ve destek sağlaması gerektiği

vurgulanmıştır326.

Türk Hukuku bakımından, anne ve babanın çocuğun ilköğretime

devam edip etmeyeceğine karar verme imkânları yoktur327. Türkiye Cumhuriyeti

Anayasası’nın 42. Maddesine göre, kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun

bırakılamaz. İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet

okullarında parasızdır. Anayasanın bu hükmü doğrultusunda düzenlenen Milli Eğitim

Temel Kanunu328 m. 7 de ilköğretim her Türk vatandaşının hakkı olduğu,

ilköğretimden sonraki eğitim kurumlarından ise ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde

yararlanacakları; m. 22’ de ilköğretimin 6-14 yaş arası çocukların eğitim ve

öğretimini kapsadığı, zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca aynı Kanun’un 4. ve 24. Maddelerinde, İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun329

1. , 2. , 4. ve 9. maddelerinde; İlköğretim Kurumları Yönetmeliği330 ve Milli Eğitim

Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde331 de Anayasa’daki düzenleme

yönünde hükümler yer almaktadır.

325 Honsell/Vogt/Geiser (Schwenzer) Art. 302, N.6-7; Tschumperlin, a. g. e. , s. 207 vd. ( Elçin
Grassinger; a. g. e. , s. 31, dn. 78’den naklen ); Akyüz; Koruma, s. 658.

326 Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 31.
327 Baktır Çetiner; Velayet, s. 61-63.
328 RG. 24.06.1973 t. , 14574 sY Kanun, değişiklik RG. 16.06.1983 tarih, 2842 sY Kanun,

değişiklik RG. 16.08.1997 t. , 4306 sY Kanun.
329 RG. 12.01.1961 t. , 10705 sY Kanun.
330 RG. 27.08.2003 t. , 25212 sY Yönetmelik.
331 RG. 22.10.2001 t. , 24561 sY Yönetmelik.
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BMÇHS’ nin konuyla ilgili olan 28. maddesinde ilköğretimin herkes

için zorunlu ve parasız olması gerektiği, taraf devletlerin orta öğretim sistemlerinin

genel nitelikte olduğu kadar mesleki nitelikte de olması gerektiği belirtilmiştir.

Sözleşmenin 29. maddesinde ise taraf devletlerin, çocuklara yönelik eğitimlerde,

çocukların kişiliklerinin, zihinsel, bedensel yeteneklerinin gelişmesi amacının

dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.

BMÇHS m. 29’ a uygun olarak TMK m. 340’ da, çocuğun mesleki

eğitimi de dahil her türlü eğitim ve öğretimi ile ilgili konularda çocuğun

yeteneklerinin mutlak suretle dikkate alınması zorunluluğunun vurgulanmış olması

Medeni Kanunumuz bakımından olumlu bir yeniliktir332.

1.5.3) Çocuğun Meslek Eğitimi

TMK m. 340/II hükmü uyarınca anne ve baba çocuğa,  yetenek ve

eğilimlerine uygun düşecek ölçüde, genel ve mesleki bir eğitim sağlamakla

görevlidir. Çocuk da yetenek, beceri ve eğilimleri doğrultusunda mesleki eğitim alma

hakkına sahiptir ve yerine getirilmediği takdirde bunu talep etme hakkına sahiptir333.

Çocuk ancak mesleki eğitim ile kendisine ve topluma yararlı hale gelir334.

Veliler çocuklarına gerekli ve zorunlu olan ilköğretim aşamasından

sonra çocuğun becerisi ve isteği doğrultusunda yeteneklerini geliştirici, çocuğa

gelecek yaşantısında icra edebileceği, mesleki eğitim olanağı sağlamakla görevlidir.

Bu anlamda meslek eğitimi lisede, meslek lisesinde, mesleki eğitim kurumunda ya da

yüksek okulda olabilir.

Çocuğun mesleki eğitim hakkı, temel ilköğretim eğitiminden sonra

gelen, yetenekleri ve sahip olmak istediği meslek doğrultusunda, velisinin çocuğa

sağladığı olanaklarla meslek edinme imkânıdır. Burada da velinin elinde olan

olanakları doğru ve yeterli düzeyde kullanması yeterlidir, elinde olmayan imkânları

332 Bkz. Yavuzer, Ana-Baba ve Çocuk, s. 136.
333 Akyüz; Armağan, s. 660; Öztan; Aile, s. 653.
334 Akyüz; Koruma, s. 252.
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kullanmaları beklenemez. TMK m. 340 hükmü illa ki veliye, çocuğun normal tahsil

hayatından sonra, ikinci bir yüksek okul ya da lisan üstü eğitim almasını sağlama

görevi yüklemez.  İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında, temel meslek eğitimi

çocuğun yetenek ve isteklerine uygun ise çocuğun ikinci meslek eğitimi talep etme

hakkının olmadığına karar vermiştir. Söz konusu kararda ayrıca velinin çocuğun

bakım ve mesleki eğitim giderlerinin külfetlerine katlanma görevinin, çocuğun ergin

olmadan önce başladığı ve eğilimleri doğrultusunda devam eden eğitim masrafları ile

sınırlı olduğu belirtilmiştir. Bundan dolayı çocuğun ergin olduktan ve temel eğitimini

aldıktan sonra edindiği yeni eğilimle doğrultusunda farklı eğitim alanlarına

yönelmesi durumunda anne ve babanın bu giderlere katlanma yükümlüğü yoktur335.

Çocuğun ne yönde meslek eğitimi alacağına, hangi lise, yüksek okul,

üniversite veya mesleki eğitim kurumuna devam edeceğine anne, baba ve çocuğun

birlikte karar vermesi en ideal olan çözüm yöntemidir. Çocuğun yaşına, olgunluğuna

uygun ve kendisi için yararlı olan isteklerinin velileri tarafından dikkate alınması

gerekir. Yoksa çocuğun her türlü isteklerinin, becerisine ve yeteneklerine uygun

olmayan şımarıkça beklentilerinin karşılanması gerekmez. Ancak çocuğun makul

mesleki eğitim istekleri ile anne ve babanın beklentileri kesişmezse, bu durumda

TMK m. 339/III hükmü uyarınca, bir nevi çocuğun hayatını düzenlemesi ve hayatı

ile ilgili önemli konulardan olması nedeni ile çocuğun istek ve arzularının dikkate

alınması gerekir336. Aksi takdirde çocuğun haklı istek ve becerileri göz ardı edilerek,

sırf anne ve babasının arzularına göre meslek edinmeye zorlanması, çocuğun ileriki

yaşantısında hiç yapmak istemeyeceği işe sürüklenmesine, bir bakımdan mutsuzluğa

itilmesine neden olur.

Çocuğun mesleki eğitiminde dikkat edilecek başka bir husus ise

çocuğun mesleki eğitimi adı altında anne babanın gerek kendi yanlarında gerekse

başka yerde çocuğu çalıştırarak onun iş gücünün kötüye kullanmalarının

engellenmesidir337. Örneğin; çocuğun babasının yanında ağır sanayi işlerinde

335 Hegnauer- BK Art. 276 N.19; Stettler 384; BGE 107 II 465 (Erw. 5, 475); BGE 115 II 123. (
Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 32, dn. 90’ dan  naklen ).

336 Öztan; Aile, s. 651.
337 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 278.
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çalıştırılması ya da  kağıt mendil vs. sattırılarak ekonomik ve psikolojik olarak

sömürülmesi velayet hakkından doğan mesleki eğitim hakkının ve görevinin

sınırlarını aşar.

1.5.4) Özürlü Çocukların Eğitimi

TMK m. 340/II hükmünde, çocukların beceri ve eğilimleri

doğrultusunda genel ve mesleki eğitiminin sağlanması yanında özürlü olan

çocukların eğitiminin altı özellikle çizilmiştir. Şüphesiz her çocuk genel ve mesleki

eğitim alma hakkına sahiptir ancak bedensel ve/veya zihinsel olarak engelli olan

çocuklar, diğer çocuklar ile aralarındaki farkı ancak özel durumlarına uygun şekilde

eğitim alarak kaldırabilirler. Özürlü çocukların topluma yük olma yerine topluma

kazandırılması, olabildiğince kendi ayakları üzerinde durmalarının sağlanması da

velilere yüklenmiş bir görevdir338.

Her ne kadar özürlü çocukların eğitimi görevi anne ve babasına

verilmiş olsa da anne ve baba özel nitelikte bir eğitim gerektiren ve diğer eğitim

kurumlarına göre daha masraflı olan bu ödevi maddi olanakları oranında yerine

getirmekle görevlidir. Sosyal devlet ilkesi gereği, bu hususta devlet de üzerine düşen

görevleri yerine getirmeli, özürlü çocuklar için özel eğitim veren kurumlara, ihtiyaç

duyanların kolaylıkla ulaşmalarını sağlamalı, veliler üzerindeki yükü hafifletmelidir.

Aileler arasındaki maddi eşitsizliklerin çocukların eğitim hayatlarına etkisini en aza

indirmek için çalışmalar yapmalıdır.

Her çocuğun kendi zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişmesini

sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine sahip olma hakkının bulunduğu BMÇHS’nin

m. 27/b-1 hükmünde düzenlenmiştir. Maddenin ikinci bendinde ise, çocuğun

gelişmesi için gerekli hayat standartlarının sağlanması sorumluluğunun, sahip

oldukları olanaklar ve ekonomik durumları çerçevesinde öncelikle çocuğun anne ve

babasına ait olduğu ifade edilmiştir.

338 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 278.
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Özürlü çocukların durumlarına özgü haklarının düzenlendiği BHÇHS

m. 23/II konumuz açısından önem taşır. Bu fıkraya göre; taraf devletler, özürlü

çocuklara özel bakımdan yararlanma hakkı tanırlar. Taraf devlet, yapılan başvuru

üzerine eldeki kaynakların yeterliliği ölçüsünde, yardıma ihtiyacı olan çocuğa ve

çocuğun bakımından sorumlu olan kişilere, çocuğun durumuna ve anne ile babanın

ya da çocuğun bakımından sorumlu olanların içinde bulundukları koşullara göre

uygun olacak yardımın yapılmasını teşvik etmek ve taahhüt etmekle yükümlüdür.

Ulusal boyutta ise konu ile ilgili olarak 1982 tarihli Anayasa’nın 42.

ve 61. maddelerinde, devletin, durumu itibariyle özel eğitime ihtiyaç duyan

vatandaşlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğuna ilişkin düzenlemeler

bulunmaktadır339.

Anayasadaki düzenlemeler ve uluslar arası sözleşmeler uyarınca iç

hukukta bazı düzenlemeler yapılmıştır. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç

aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu

hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar

ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemek amacı ile Sosyal Hizmetler

ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kabul edilmiştir. Konumuz açısından bu

Kanun’un Kurumun görevlerini belirleyen 9. maddesinin b bendinde, “öncelikle

çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi için aileyi eğitim, danışmanlık ve

sosyal yardımlarla güçlendirmek, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk,

özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve

rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için 3

üncü maddede sayılan sosyal hizmet kuruluşlarını 4 üncü maddede belirtilen esaslar

çerçevesinde kurmak ve işletmek.” olduğu belirtilmiş, aynı maddenin j bendinde ise

“Toplumun değişen ihtiyaçlarına göre özürlüler ve diğer sosyal hizmet alanlarında,

Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, bunun için uygun gördüğü sosyal

hizmet kuruluşlarını genel esaslar çerçevesinde kurmak ve işletmek” görevi verilmiş

339 AY m. 42/7 son cümleye göre; “ Devlet duruları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları
topluma yararlı kılacak tedbirleri alır”. AY m. 61/4 ve 5’e göre; ” Devlet, korunmaya muhtaç
çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve
tesisleri kurar veya kurdurur”.
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bu şekilde özürlü veya korunmaya muhtaç çocukların bakılıp yetiştirilmesi için bu

kuruma bir takım görevler yüklenmiştir. Aynı Kanun’un m. 25/III’de, özel eğitim

gerektiren korunmaya muhtaç çocukların eğitim ve öğretimlerinin Milli Eğitim

Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında sürdürüleceği hükme

bağlanmıştır. Bu doğrultuda İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nu m. 12’de zorunlu

ilköğretim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan

özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmelerinin sağlanacağı hükmüne yer

verilmiştir. Bunlardan başka Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname’de340 özel durumları gereği farklı eğitim ihtiyacı içindeki çocukların,

okul öncesi eğitimden itibaren ihtiyaçları yönünde özel eğitim alabilmelerine olanak

tanınmıştır. Ancak mevcut düzenlemelere rağmen uygulamada özel eğitime ihtiyaç

duyan çocukların eğitim ve öğretim gereksinimlerini karşılayacak eğitim

kurumlarının yeterli olup olmadığı tartışmaya açıktır.

Bedensel veya zihinsel engelli çocuklar ergin olduktan sonra da bir

temsilciye ihtiyaç duyarlar. Eğer çocuğun böyle bir ihtiyacı varsa bunun karşılanması

gerekir. TMK m. 419/II hükmüne göre, zihinsel veya bedensel engelli çocuğun

korunması bakımından, velisi, çocuk ergin olduktan sonra onu temsil edecek yasal

bir temsilcinin tayini için gerekli işlemleri başlatmakla görevlidir. Velinin bu

işlemleri çocuk ergin olmadan önce başlatması gerekir ki çocuk ergin olduktan sonra

temsilci atanmasına kadar geçecek sürede temsil sıkıntısı yaşamasın, menfaatleri

zarar görmesin341.

1.6) Çocuğun Dini Eğitimi

Çocuğun eğitimi ve toplumsal gelişimi açısından, çocuğa din bilgisi

verilmesi, çocuğun dini eğitiminin belirlenmesi, velayet hakkı kapsamında anne ve

babaya tanınan haklardan biridir. TMK m. 341/I hükmü gereği, çocuğun dini

eğitimini belirleme hakkı, çocuğun anne ve babasına aittir. Kanunda çocuğa

340 06.06.1997 t. , 23011 Mükerrer sY RG.
341 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 434.
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verilecek dini eğitimin velayet hakkı kapsamında anne ve babaya ait olduğu

belirtilmiş ancak dini eğitimin nasıl olacağı hakkında bir düzenleme yapılmamıştır.

Çocuğun dini eğitimini bellirleme hakkı gereğince, anne ve baba çocuğun dini eğitim

alıp almayacağına, alacaksa ne yönde olacağına, eğitimin düzenlendiği TMK m. 340

içerisinde belirlenen ilkelere göre bizzat karar verebileceklerdir.

Geniş anlamda dini eğitim iki unsuru içerir: Dinin seçilmesi ve buna

uygun eğitim verilmesi. Anne ve baba, genellikle kendi inandıkları dine ve bu dinin

kurallarına göre çocuklarını yetiştirmek isteseler de, çocuğa başka bir din seçmede,

din dışı bir dünya görüşüne göre yetiştirmekte ya da seçtikleri dini değiştirmekte

tamamen serbesttirler342. Yeter ki bunlar velayet hakkının kötüye kullanılması yahut

çocuğun kişilik haklarına tecavüz niteliğinde olmasın343.

Doktrinde genel eğilim çocuğun dini eğitimini belirleme hakkının

velayet hakkına bağlı olduğu şeklindedir344. Ancak bir görüşe göre345, eğer çocuğun

menfaatleri gerektiriyor ise kanun hükmü ile bağlı kalınmamalıdır. Bu nedenle

velayet hakkına sahip olmayan anne veya baba da çocuğun menfaatinin gerekli

kıldığı durumlarda çocuğun dini eğitimini belirleme hakkına sahip olabilmelidir.

Velayete bağlı olarak, çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı velisine

ait olacağından, anne babanın boşanması, ayrılması veya velayetin birinden alınması

durumunda, velayetin verildiği ya da velayet hakkının kaldırılmadığı taraf bu hakkı

kullanabilecektir346.

Velayet hakkının sadece anne ve babadan birine ait olması durumu,

çocuğun dini eğitimi bakımından, anne ve babanın ayrı dinlere ya da mezheplere

sahip olması halinde önem arz eder. Böyle bir durumda, velayet hakkına sahip

342 Köprülü/ Kaneti; a. g. e. , s. 249.
343 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 279.
344 Akıntürk; a. g. e. , s. 413; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 278; Akyüz; Koruma, s. 661; Öztan;

Aile, s. 652.
345 Honsell/Vogt/Geiser (Schwenzer) Art. 303, N. 3. Tartışma konusu sadece çocuğun dinsel

eğitimi ile sınırlandırılmaksızın, velayetin getirdiği bütün hak ve yükümlülükler bakımından,
kanun hükmünden uzaklaşılıp, çocuğun menfaatleri doğrultusunda veli sıfatına sahip olmayan
anne veya babaya bu tür hakların verilebilip verilemeyeceği şeklindedir ( Elçin Grassinger; a. g.
e. , s. 36, dn. 104’ den naklen ).

346 Baktır Çetiner; Velayet, s. 66, Akıntürk; a. g. e. , s. 426; Akyüz; Armağan, s. 661; Akyüz;
Koruma, s. 253.
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olmayan tarafın çocuğun dini eğitimini belirleme hakkının ortada kalktığı yönündeki

görüş doktrinde ağırlıklı olarak kabul görmektedir. Nitekim Yargıtay bir kararında,

velayet sahibi annenin, çocuğa Musevi dininin esaslarını öğretip, o yönde

yetiştirmesini, velayetin kaldırılması için bir sebep olarak görmemiştir347. Ancak

velayet hakkına sahip olmayan ebeveyne, çocuğun dini eğitimi konusunda hiç bir söz

hakkının tanınmaması, çocuğun, velayet hakkına sahip olmayan anne veya babasını,

onun kişiliğini, inançlarını yeterince tanımasına engel olacak, bu şekilde çocuğun

menfaatleri bir bakıma olumsuz yönde etkilenecektir. Bu durumun aşılması için,

velayet hakkına sahip olmayan ancak çocukla kişisel ilişki kurma hakkına sahip olan

anne veya babanın, çocuğun ruhsal gelişimini tehdit etmediği sürece, çocuğuna kendi

dini inançlarını ya da düşüncelerini anlatmasında bir sakınca görülmemelidir348.

Dini eğitimin, çocuğun yaşına ve olgunluğuna uygun olacak şekilde

verilmesine özellikle dikkat etmek gerekir. Verilecek eğitimin çocuğun psikolojik

gelişimini olumsuz yönde etkilemesine izin verilemez. Örneğin; anne babanın

mensup olduğu tarikatın kız çocuklarını aşağılaması, eziyet edilmesinin telkin

edilmesi dini eğitim hakkına uygun düşmez. Çocuğu kendisine ve çevresine

yabancılaştıracak, iç dünyasını korku içine sokacak, kendisi gibi düşünmeyenlere

saygı göstermekten uzaklaştıracak, çocuğun kişilik haklarını ihlal edecek şekilde dini

eğitim verilmesi, velayetin amacı ile bağdaşmayacağından, çocukla ilgili koruma

tedbirlerinin uygulanması gündeme gelir349.

Kişinin dinini belirleme hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu

kişilik hakkı olması nedeniyle, çocuğun dinini değiştirme gibi bir durum söz konusu

olursa, olgunluğu ve yetişkinliği ölçüsünde çocuğun görüşünün alınması ve rızası

dışında dininin değiştirilmesine izin verilmemesi gerekir350. Hatta bir görüşe göre351,

ayırt etme gücüne sahip küçük, velisinin seçtiği dinden başka bir dinin esaslarını

347 Y , 2. HD. , 27.12.1978 t. , 8661 E. , 9031 sY K. , ABD, 1979 t. S.2, s. 80-81.
348 Baktır Çetiner; Velayet, s. 66. Oysa krş. Hegnauer- BK Art. 277, N.19 ( Elçin Grassinger; a. g.

e. , s. 37, dn. 108’ den naklen ).
349 Öztan; Aile, s. 652, Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 279, Akyüz; Koruma, s. 253, Y 2. HD.,

27.12.1978 tarih, 8661 E., 9031 S. Karar ( ABD. 1979 tarih, S. 2, s. 80-81).
350 Hegnauer-BK Art. 277, N. 18 ( Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 37, dn. 108’ den naklen ).
351 Berki; a. g. e. , s. 46.
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kabul edip bu yönde düşünebilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün yaşına

bakılmaksızın dinini seçmekte özgür olduğu kabul edilmelidir.

TMK m. 341/I hükmü ile velayet sahibi olan anne ve/veya babaya

çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı tanındığına göre velayet sahibi anne ve/veya

baba çocuğa dini eğitim vermek zorunda mıdır?

Doktrinde bir görüş, dini eğitimin düzenlendiği TMK m. 341/I

hükmünün, velayet sahibine, çocuğa dini bir eğitim vermeden yetiştirilmesi

hususunda bir seçim hakkı vermediğini savunur352. Yazar’a göre anne ve baba dini

bir eğitim vermekle görevlendirilmiştir. Dini eğitim vermeden çocuğu

yetiştiremezler. Eğer, bu görüş kabul edilirse, çocuğa dini eğitim verilmemesi

halinde, velayetten doğan görevin gereği gibi yerine getirilmediği iddiası ile TMK m.

346 vd. yer alan tedbirlerin uygulanması söz konusu olacaktır353.

Velayet sahibinin, çocuğa mutlak surette din eğitimi vermesi

gerektiğinin kabul edilmesi, laikliğe354, din ve vicdan hürriyetine (AY. m. 24)

aykırılık teşkil eder. Bunların yanında, BMÇHS’nin 14. maddesinde düzenlenen

düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ile ilgili hükme ve İnsan Hakları ve Temel

Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin (Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi)  9. maddesine uygun düşmez355.

352 Berki; a. g. e. , s. 45.
353 Bkz ve krş. Cansel, a. g. e. , s. 139, Akyüz; Koruma, s. 253, Akyüz; Tez, s. 93 vd., 142.
354 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 16.06.1983 tarih ve 2842 SK.’un 4. maddesi ile

değişik Laiklik başlıklı 12. maddesine göre “ Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü
ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler
arasında yer alır”. TC. Anayasası m. 24/4 hükmüne göre de din kültürü dersi ilk ve orta dereceli
okullarda zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Bu tür hükümlerin velinin velayet hakkından
doğan çocuğun dini eğitimini belirleme ve çocuğun inanç özgürlüğünü ne şekilde etkilediği ve
bunların laiklik ilkesi ile bağdaşıp bağdaşmadığı konusunda bkz. Serozan; Çocuk, s. 262, N.
115.

355 Konu ile ilgili bkz. Baktır Çetiner; Velayet, s. 68-69. Yazar bu şekilde bir tartışmanın Türkiye
açısından uygulanabilir bir çözümü olmadığını, asıl sorunun velayetin çocuğun kişiliği
üzerindeki etkisi ile ilgili olduğunu, böyle bir konu şikayet yoluyla hâkime ulaşsa bile verilecek
kararın etkin olmayacağını belirterek, anne ve babanın çocuğa karşı baskıcı zorlayıcı
olmamaları gerektiğini ifade eder.
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İsviçre doktrininde baskın olan görüş, anne ve babanın çocuğa dini

eğitim vermek zorunda olmadıkları yönündedir356. Türk Medeni Kanunu’nun 341.

maddesini karşılayan kaynak İsviçre Medeni Kanunu’nun 303. maddesinde

anlatılmak istenilen, anne ve babanın değişik din ve mezheplerden hangisine göre

çocuğu yetiştireceklerine birlikte karar verebilecekleridir. Yoksa mutlaka çocuğa dini

eğitim verilmesi gerekliliği vurgulanmamıştır357.

Kanaatimizce, velayet sahibi anne ve/veya baba, kendi dünya görüşü

ve bilgisi doğrultusunda çocuğuna dini eğitim verebilir. Velayet sahibi anne ve baba,

çocuğa hangi dinin kurallarını öğreteceklerine ya da herhangi bir din bilgisi

vermemeye birlikte karar verebilirler. Velinin seçimini dini eğitim vermemeden yana

kullanması halinde, hâkimin müdahalesinin söz konusu olacağını ileri sürmek din ve

vicdan özgürlüğü ile bağdaşmaz. Ayrıca TMK m. 341/I hükmünde “dini eğitimini

belirleme hakkı” ndan söz edildiğinden yola çıkarsak bunun zorunlu bir görev

olmadığını, velinin belirleme hakkını dini eğitim vermemeden yana kullanabileceği

düşünülebilir358. Unutmamak gerekir ki, hiç kimse belli bir dine mensup olmak

zorunda değildir ve kendi velayeti altındaki çocuğunu kendi dünya görüşlerine göre

eğitme hakkına sahiptir359.

Velinin çocuğa dini eğitim vermemesi, buna karşın belli bir olgunluğa

erişmiş olan çocuğun, dini bilgi almak istemesi durumunda ise velinin bu isteği göz

ardı etmesi kabul edilemez. Çocuğun bu yöndeki istekleri, velinin imkânları

ölçüsünde karşılanmalıdır. Veli, çocuğun makul ve kabul edilebilecek isteğini

356 Tschumperlin, a. g. e. , s. 286-287; Hegnauer-BK, Art. 277, N. 15 ve 21; Egger, a. g. e. , Art.
277, N. 5; Stettler, a. g. e. , s. 424; Di Bisceglia, a. g. e. ,s. 124; Coester, a. g. e. , s. 231 (
Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 387, dn. 115’ den naklen ); Akyüz; Koruma, s. 661.

357 Tschumperlin, a. g. e. , s. 286 ( Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 387, dn. 115, naklen ); Öztan;
Aile, s. 653.

358 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 279; Dural/ Oğuz/ Gümüş, a. g. e. , s. 330; İnan, Çocuk , s. 128 ile
130; Öztan; Aile, s. 653; Köprülü/ Kaneti, a. g. e. , s. 249; Akyüz; Koruma, s. 253. Krş.
Akıntürk, a. g. e. , s., 426.

359 Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 37-38.
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karşılamazsa, çocuk, eğitim talep etme hakkı çerçevesinde, hâkimin müdahalesini

isteyebilir360.

Çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı, velayet hakkına bağlı olarak

münhasıran anne ve babasına verilmiştir. Dini eğitimin bir taraftan din ve vicdan

özgürlüğü ile (AY. m. 24) bir taraftan da çocuğun kişilik hakkıyla doğrudan

bağlantılı olması sebebiyle TMK m. 341/II ye göre anne ve babanın çocuğun dini

eğitimini belirleme haklarını sınırlayacak her türlü sözleşme geçersizdir, kesin

hükümsüzdür361. Bu nedenle kişilerin nişanlılık dönemlerinde, evlenmelerinde ya da

evlendikten sonra kendi aralarında yahut üçüncü kişilerle sözleşme yaparak

velayetten doğan bu hakların sınırlanması kabul edilmez. Aynı şekilde ölüme bağlı

tasarruflarla eşlerden birini diğerini, çocuğun dini eğitimi ile ilgili belirli görevleri

yerine getirme şartını koyamaz, bu şekilde bir şart konmuş olsa dahi kanun hükmü

gereği geçersiz sayılacak, hukuken korunamayacaktır362. Ancak veli çocuğunu kendi

belirlediği dini eğitim alması için üçüncü kişi ile anlaşması  ya da dini eğitim

kurumuna göndermesi bu kurala aykırılık teşkil etmez. Bu durumda dahi çocuğa dini

eğitim verecek kişi ya da kurum anne babanın belirlediği sınırların dışına çıkamaz ve

anne baba bu sözleşmeden de her zaman dönebilirler363.

Eğer çocuk velayet hakkı kaldırılmaksızın, velisinin yanından

ayrılarak başka bir aile yanında ya da kurumda bulunuyor ise, bu durumlarda dahi

çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı velisinde olacaktır364.

Çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı, anne ve baba için, çocuğun

ergin olmasına kadar devam edecek ve çocuğun erginliğe ulaşması ile sona erecektir.

TMK m. 341/III gereğince çocuk ergin olduktan sonra istediği dini seçmekte

360 Akyüz; Koruma, s. 661. Akyüz, velinin çocuğa dini eğitim vermesinin zorunlu olmadığını,
dilerse dini eğitim vermeyebileceğini, ancak çocuk talep ederse hâkimin EMK m. 272 gereği
müdahale edebileceğini belirtir.

361 Dural/ Öğüz/ Gümüş; a. g. e. , s. 330; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 279; Köprülü/ Kaneti; a. g.
e. , s. 249.

362 Hegnauer-BK, Art. 277, N. 23-24 ( Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 387, dn. 115, naklen ).
363 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 279.
364 Öztan; Aile, s. 652, Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 278.
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özgürdür365. Doktrinde Serozan, çocuğun inanç özgürlüğünü erginlikle

kazanabilmesini, anayasal bir hakkın ölçüsüz olarak sınırlandırılması olarak

yorumlar366.

Anne ile baba arasında çocuğun dini eğitiminin belirlenmesi

konusunda uyuşmazlık çıktığı takdirde, anne ve baba bu anlaşmazlığı kendi

aralarında çocuğun menfaatine olacak şekilde çözemez iseler TMK m. 346 hükmü

çerçevesinde, hakim olaya müdahale ederek, çeşitli önlemler alabilir.

1.7) Çocuğun Nişanlanmasına, Evlenmesine ve

Tanımasına Rıza Verilmesi

1.7.1) Çocuğun Nişanlanmasına Rıza Verilmesi

Kadın ve erkeğin, karşılıklı olarak birbirlerine evlenme vaadinde

bulunması nişanlama olarak tanımlanır367. Medeni Kanunda nişanlanmanın şartları

ayrıca belirtilmemiştir. Genel hükümlerden nişanlanmanın şartları belirlenir. Bu

şartlar kişiye bağlı ve içeriğe bağlı olmak üzere iki kola ayrılabilir. Kişiye bağlı

koşullar ayırt etme gücüne sahip olunması ve yasal temsilcinin onayıdır. İçeriğine

bağlı koşullar ise ahlaka ve adaba aykırı olmaması ve nişanlanacak kişiler arasında

evlenme engelinin olmamasıdır368. Olumlu şartlar, ayırt etme gücüne (nişanlanma

ehliyetine) sahip olmak ve birbirine uygun karşılıklı irade beyanında (nişanlanma

iradesi) bulunmaktır. Olumsuz şart ise nişanlamaya engel bir durumun

bulunmamasıdır. Kanunda nişanlanma için her hangi bir yaş sınırı belirtilmemiştir.

365 İsviçre Medeni Kanunu’nun 303/III. maddesine göre 16 yaşını doldurmuş olan çocuğun kendi
dinini seçme hakkı olduğu kabul edilmiştir. TMK’da ise ergin olanın kendi dinini seçebileceği
belirtilmiştir. Ancak çocuk reşit olduğu zaman zaten velayete bağlı hak ve görevler sona ereceği
için Oğuzman/ Dural TMK m. 341/III hükmünün gereksiz olduğunu söyler. Bkz. Oğuzman/
Dural; a. g. e. , s. 279, d. 733; Feyzioğlu; a. g. e. , s. 503-504, dn. 157.

366 Bkz. Serozan; Armağan, s. 389.
367 Akıntürk; a. g. e. ,s. 16.
368 Öztan; Medeni, s. 406.
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Ayırtım gücüne sahip olmayan küçük, tam ehliyetsiz olduğu için

yaptığı işlemlerin hiç biri sonuç doğurmayacağı için nişanlanma ehliyeti de yoktur,

nişanlansa bile bu nişanlılık sonuç doğurmaz. Biz konumuz açısından sınırlı

ehliyetsiz çocuğun nişanlanma ehliyeti üzerinde duracağız.

TMK m. 118/II hükmü sınırlı ehliyetsiz yani ayırtım gücüne sahip

çocuğun nişanlanmasına izin vermektedir. Ancak nişanlanmanın küçüğü bağlaması

için yasal temsilcilerinin rızası aranmaktadır.

Nişanlanma aslında, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hukuki muamele

olmasına rağmen, kanun koyucu TMK m. 16 gereği kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların

ayırt etme gücüne sahip küçük tarafından kullanılabileceği kuralından ayrılmıştır369.

Ancak kişiye sıkı sıkıya bağlı işlemlerin temsilci vasıtasıyla yapılamayacağı

kuralından kopmamıştır. Çünkü velinin, çocuğun nişanlanmasına rıza göstermesi,

çocuğu temsil etmesi demek değildir. Veli çocuğun yerine geçip nişanlanma işlemini

gerçekleştiremez370.   Nişanlanma, özellikle nişanın bozulması halinde çeşitli mali

görevler yüklediğinden olsa gerek, kanun koyucu tarafından yasal temsilcinin

rızasına bağlanmıştır371. Buna göre, velayet altındaki çocuk, velisinin rızası ile

nişanlanma ile bağlıdır.

Veli rızasını, nişanlanma işleminden önce, sonra ya da nişanlanma

esnasında bildirebilir. Veli bu rızayı açık bir şekilde verebileceği gibi örtülü bir

şekilde de verebilir. Örneğin kız istemeye gelenlere olumlu görüş bildirmesi, nişan

tarihini belirlemesi, nişan hediyesi alması gibi hareketler rızanın varlığının

göstergesidir.

Veli, nişanlanma işleminden önce ya da nişanlanma sırasında rızasını

vermemiş ise nişanlanma, rızası tamamlanan kadar askıdadır. Veli rızasını bildirene

kadar nişanlanma çocuğu bağlamaz ancak karşı taraf tam ehliyetli ise onu bağlar.

Hatta tam ehliyetli nişanlısının sınırlı ehliyetli olduğunu bilmese ya da bilecek

369 Nevzat Koç; Türk-İsviçre Hukukunda Nişanlanma Sözleşmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Yayını, İzmir, 2002, s. 30.

370 Tekinay, a. g. e. , s. 13; Koç; a. g. e. , s. 30, dn. 97.
371 Saymen/ Elbir; ., s. 46; Öztan; Medeni, s. 407.
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durumda olmasa bile nişanlanma ile bağlıdır372. Ancak sınırlı ehliyetsiz kendisini tam

ehliyetli gibi göstermiş ve karşı tarafı bu şekilde aldatmış ise çocuk bu davranışından

haksız fiil hükümleri çerçevesinde (BK. m. 41), karşı tarafın menfi zararı ve tazminat

ile sorumlu olur373. Çünkü sınırlı ehliyetsizin haksız fiili ile nişanlanma

sözleşmesinden bağımsız bir borç ilişkisi doğmuştur374.

Velayet anne baba tarafından birlikte kullanılıyorsa rızanın da birlikte

verilmesi gerekir. Velayet anne babadan sadece birine ait ise onun rızası yeterlidir.

Ancak veli rıza vermek zorunda değildir. Velinin rıza vermekten kaçınması, nişanın

bozulmasını ifade etmez. Çünkü nişanlanmada olduğu gibi nişanın bozulmasında da

velinin çocuğu temsil hakkı yoktur, nişanı bozma hakkı doğrudan doğruya küçüğe

aittir. Yani velinin çocuğun nişanlanmasına müsaade etmemesi, doğrudan doğruya

kişiye sıkı sıkıya bağlı hukuki işlem üzerinde bir etki yapmaz. Ancak velinin rıza

vermekten kaçınması, karşı tarafa nişanı bozmak için haklı sebep oluşturur375. Tam

ehliyetli nişanlı işlemin askıda kalmaması için, mahkemeye müracaat ederek, rızanın

verilmesi için belli bir süre tayin ettirir. Bu sürede veli olumlu bir beyanda bulunmaz

ya da her hangi bir beyanda bulunmaz ise nişanlılık işlemi ile bağlı olmaktan kurtulur

(TMK m. 451/II).

Kanunda anne babanın geçerli bir sebep olmaksızın, çocuğun

nişanlanmasına rıza vermemeleri halinde nasıl bir yol izlenebileceğini açıkça

belirtmemiştir. Bir görüşe göre376, TMK m. 128 hükmü kıyasen uygulanarak, sınırlı

ehliyetsiz çocuk mahkemeye başvurarak, izin verilmesi hususunda talepte

bulunabilir. Başka bir görüşe göre, velinin haklı bir sebep olmaksızın izin vermemesi

TMK m. 2 kapsamında hakkın kötüye kullanılması veya TMK m. 346 ve 248

hükümlerine dayanarak, velinin yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle, çocuk

mahkemeye başvurabilir377.

372 Velidedeoğlu, a. g. e. , s. 22.
373 Saymen/ Elbir, age  , s. 47; Akıntürk; a. g. e. , s. 25; Öztan; a. g. e. , s. 36.
374 Hüseyin Hatemi, Aile Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2005, s. 12,13.
375 Tekinay, a. g. e. , s. 15.
376 Akıntürk; a. g. e. , s. 25, 26.
377 Velidedeoğlu, a. g. e. , s. 23; Saymen/ Elbir, a. g. e. , s. 47; Feyzioğlu; a. g. e. , s. 34; Öztan;

Aile, s. 37.
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Veli rızasını açıklamış ise bundan dönemez. Ancak irade bozukluğu

sonucu olumlu kanaat kullanmış ise bu beyan iptal edilebilir (BK. m. 31).

Nişanlanma velinin icazet vermemesi nedeniyle kurulamamış ise çocuğun

nişanlanma dolayısıyla bir tazminat talebi olamaz. Velisinin iznini almadan

nişanlanan çocuk, nişanlılık işlemi askıda iken reşit olursa artık velisinin çocuğun

işlemine icazet hakkı ortadan kalkar. Kendi yaptığı nişanlanma işlemine olur vererek,

geçerli hale getirebilir. Eğer icazet vermekten kaçınırsa askıda olan nişan sözleşmesi

sona erer378.

Velinin icazetini beklediği için askıda olan nişanlanma, nişanlanma

sözleşmesi sona erene kadar taraflar için bağlayıcılığını sürdürür. Sözleşmeden

dönme ile bu görevden kurtulabilirler. Her iki taraf hediyelerin iadesini isteyebilir379.

1.7.2) Çocuğun Evlenmesine Rıza Verilmesi

Evlenme, farklı cinsten iki kişinin, tam ve sürekli bir hayat ortaklığı

yaratmak üzere, hukuken uygun ve geçerli şekilde birleşmesi olarak

tanımlanabilir380.

Evlenmenin şartları TMK m. 124 ila 133 maddelerinde sayılmıştır.

Kural olarak on sekiz yaşını ikmal etmiş ve herhangi bir nedenle kısıtlanmamış

kişiler herhangi bir izne bağlı olmaksızın evlenme ehliyetine sahiptirler. TMK m.

124 gereği, erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak,

hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş

olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir381. Olanak bulundukça karardan

önce ana ve baba veya vasi dinlenir.

378 Tekinay, a. g. e. , s. 15. Öztan; Aile, s. 38.
379 Öztan; Aile, s. 38.
380 Velidedeoğlu, a. g. e. , s. 40.
381 Eski TMK zamanında bu yaş sınırı on beş idi. Serozan bu durumu eleştirmekteydi çünkü

evlenme ehliyetinin on beş yaşında kazanılmasını özellikle kız çocukları için tehlikeli olduğunu
ifade etmekteydi. Ülkemizde sadece cinsel beraberliğin yasal hale getirilmesi için evlilik
yapıldığını, bu durumun 15 yaşındaki birinin evliliğin gerçek niteliğini anlayamayacağından,
tüm yaşamını olumsuz etkileyebileceğini ifade etmekteydi. İsviçre’de 1996 yılında yapılan
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On altı yaşını doldurmuş ancak on yedi yaşını ikmal etmemiş çocuk

sadece olağan üstü hallerde ve çok önemli bir sebeple, hâkimin izni ile evlenme

işlemini gerçekleştirebilir. Olağan üstü sebeple hâkimden evlenme izni talep edilmesi

halinde, hâkimin ayırt etme gücüne sahip çocuğu dinlemesi ve evlenme hususunda

gerekli olgunluğa erişip erişmediğini belirlemesi gerekir. Bu konuda uzman

bilirkişilerden, gereken durumlarda rapor alınmalıdır382. TMK m. 124/II hükmü

uyarınca, hakimin evlenme izni vermeden önce, olanak buldukça anne ve babayı

dinlemesi gerekir.

On altı yaşındaki çocuğun evlenebilmesi için velisinin ya da vasisinin

rızası yeterli görülmemiş ve aranmamıştır. Kamu düzeni ile yakından ilgili olduğu

için çocukların korunması ilkesi uyarınca mahkeme kararı aranmaktadır. Anne baba

çocuğun evlenmesine razı olmasalar dahi hâkim evlenme izni verebilir. Olağan üstü

evlenme yaşında anne babanın doğrudan velayete ilişkin bir hakları yoktur.

Mahkeme huzurunda dinlenmeleri de şart değildir ancak olanak varsa dinlenilmeleri

gerekir383. Çocuğun evlenmesine rıza göstermek zorunda değillerdir384. Sadece

evleneme izni için çocuk adına dava açarlarsa velayetten doğan temsil yetkilerini

kullanmış olurlar. Hâkimden, bu yasal izni talep etmek için davayı, çocuğun yasal

temsilcisi olarak anne baba açabileceği gibi kişiye sıkı sıkıya bağlı hak olması sebebi

ile çocuk kendisi de açabilir. Yargıtay da olağan üstü durum nedeniyle ayırt etme

gücüne sahip çocuğun mahkemeden izin isteme hakkı olduğunu kabul etmektedir385.

Hâkimin izni ile evlenme işlemi yapılabilir.

TMK m. 126 hükmüne göre, küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça

evlenemez. Bu hükümde kastedilen küçük, on yedi yaşını doldurmuş olandır.

Velinin, velayet hakkından doğan bir diğer yetki ve görevi de TMK m. 126 hükmü

kapsamında, çocuğun evlenmesine izin vermektir. Ancak evlenecek olan çocuk, daha

değişiklik ile evlilik yaşının on sekiz olarak belirlenmesini örnek olarak göstermekteydi. Bkz.
Serozan; Armağan, s. 397.

382 Y 2. HD., 26.5.2003, 6480/7586, RG. 27.5.2003, S. 25151, s. 53.
383 Yargıtay, anne babanın dinlenmesi için hiç bir araştırma yapmadan davaya bakılıp karar

verilmesini bozma nedeni saymaktadır. Y 2. HD. , 15.09.1995 t. , 7842/8812 sY K. , İnal; a. g.
e. , s. 32.

384 Anne baba sadece “dinlenir”. Hatemi; Aile Hukuku, s. 41.
385 Y 2. HD., 1.2.1977 t. , 603/846 sY K. , YKD. 1980, S. 8, s. 1072.
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önce erginlik kararı ile TMK m. 12’ ye göre ergin kılınmış ise evlenmesi için anne

babasının iznine ihtiyacı yoktur.

Kural olarak, TMK m. 16/I’ e göre, ayırt etme gücüne sahip olan

küçükler kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları tek başlarına kullanabilirler. TMK m. 126 ve

127 hükümleri bu kurala bir istisna getirmiştir. Kanun koyucunun bu hükmü sevk

etmesinin sebebi, hem çocuğu yetiştirmiş, büyütmüş anne babanın çocuklar

üzerindeki velayet hakkına ve anne babalık duygularına saygı göstermek hem de

çocuğun korunması düşüncesidir386. Ayrıca evlenmenin sonuçları ve doğuracağı mali

görevler düşünüldüğünde velinin rızasının aranmasının yerinde bir uygulama olduğu

söylenebilir387.

Çocuk on yedi yaşını doldurmuş fakat on sekiz yaşını ikmal etmemiş

ise hâkimden evlenmesi için izin istemeye gerek yoktur. Velisinin vereceği izin

evlenme işlemini gerçekleştirmesi için yeterlidir388. TMK m. 136’ da evlenme

müracaatı için gerekli belgeler belirtilmiştir. Bunların arasında küçüklerin yasal

temsilcilerinin imzası onaylanmış yazılı izin belgesini evlendirme memurluğuna

vermek zorunda oldukları belirtilmiştir. Evlenme Yönetmeliği’nin 20/IV maddesinde

bu iznin nasıl olması gerektiği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Buna göre; evlenme

müracaatı sırasında, evlenme beyannamesine anne ve babanın rızalarını gösteren

belgenin eklenmesi gerekir389. Belgenin imzalı olarak getirilmesi halinde, imzaların

anne ve babaya ait olduğunun yetkili merciler390 tarafından onaylanmış olması şarttır.

Rıza belgeleri anne baba tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da

imzalanabilir. Bu durumda imza tasdiki evlendirme memuru tarafından yapılır. Anne

babadan birinin ölmüş olması halinde, sağ olan ya da boşanma halinde velayet

kendisine verilmiş tarafın imzası yeterlidir.

386 Velidedeoğlu; a. g. e. , s. 46.
387 Tekinay, a. g. e. , s. 68.
388 Y 2. HD. , 30.10.2006 t. , E. 2006/6903, K. 2006/14566; Y 2. HD. , 28.03.2005 t. , E.

2005/2134, K. 2005/4925, Meşe Yazılım İçtihat ve Mevzuat Bankası – Ver: 2.0.0.49.
389 Akıntürk, belgede çocuğun evlenmesine rıza gösterilen kişinin adının ve soyadının belirtilmesi

ve iznin kayıtsız şartsız olması gerektiğini söyler. Bkz. Akıntürk; a. g. e. , s. 65.
390 Öztan; noterden onaylı olması gerektiğini belirtir. Bkz. Öztan; Aile, s. 111.
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Her ne kadar yönetmelikte eşlerden birinin ölümü ya da eşlerin

boşanması nedeniyle velayet hakkının kendisine bırakıldığı velinin izni aranmışsa da

evlilik dışında doğan çocuğun velayetinin anne veya babadan biri tarafından

kullanılması halinde de velayete sahip olanın tek başına izni yeterlidir. Yazılı ve

onaylı izin belgesinin normalde evlenme başvurusu yapılırken diğer belgelerle

birlikte verilmesi gerekir, en geç evlenme yapılması anında verilmiş olmalıdır391.

Nişanlılık için verilen izin evlenmeye yeterli değildir. Evlenme izninin ayrıca

verilmesi gerekir.

Eski TMK m. 263’ün yürürlükte olduğu dönemde, anne ve babanın

birlikte velayet hakkına sahip olduğu ancak anlaşmazlık halinde babanın görüşünün

üstün tutulduğu zaman bile yasal erginlikte, evlenmede ve çocuğun evlat

edinilmesinde anne ve babanın birlikte olur vermeleri gerekirdi. Çünkü bu işlemler

velayetin sona ermesine yol açan hukuki muameleler olduğu için önemlidir392.

Veli her koşulda bu izni vermek zorunda değildir. Ancak velinin

çocuğun menfaatlerini gözetmeyip, haksız yere söz konusu izni vermemesi halinde,

TMK m. 128 hükmü gereği, çocuk mahkemeye başvurarak hakimden evlenme izni

isteyebilir. Hâkim, anne babanın izin vermemesinin haklı nedenle olup olmadığına

karar verecektir. Bu kararı verirken takdir hakkını kullanacak ve çocuğun üstün

menfaatini gözeterek karar verecektir. Zira ÇHDS m. 3/I’ e göre kamusal ya da özel

yardım kuruluşları, adli mahkemeler, idari mahkemeler veya yasama organları

tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel

düşüncedir. Zaten TMK m. 128’ e göre hakimden evlenme izni talep edebilmek için

anne babanın haksız yere izin vermediğinin ispat edilmesi gerekir393. Mahkeme

kararı ile evlenme işlemini gerçekleştirilebilir. Hatta çocuk, kendisine haklı bir sebep

olmaksızın izin vermeyen velisine karşı, hakkını kötüye kullandığı (TMK m. 2) veya

391 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 67, Öztan; Aile, s. 112.
392 Serozan; Armağan, s. 384.
393 Baktır Çetiner; Aile, s. 91.
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velayet hakkından doğan yükümünü yerine getirmediği (TMK m. 348) gerekçesi ile

velayetin kaldırılması davası açabilir394.

Anne baba, çocuğun evlenmesine izin verdikten sonra bu izni geri

alamazlar. Çünkü anne babanın evlenmede bizzat çocuğu temsil yetkisi yoktur.

Verilen izin temsil mahiyetinde değildir. Çünkü kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar

temsilci vasıtasıyla yapılamazlar. Buradaki iznin hukuki mahiyeti çocuğun

korunmasıdır. Bu nedenle verilen iznin geri alınmasının hukuki bir temeli yoktur.

Ancak evlenme sözleşmesi yapılmadan önce anne babanın velayet hakkı ortadan

kaldırılır ve çocuğa vasi tayin edilirse, vasi anne babanın verdiği izni geri alabilir395.

Yasal temsilcinin rızası alınmadan yapılan evlenme işlemi nisbi

butlanla sakat bir evliliktir. Ancak yasal temsilcisinin rızası olmaksızın evlenen

küçük bu arada ergin olmuşsa ya da karı hamile kalmışsa evliliğin iptali için dava

açılamaz. Örneğin anne babasının rızası olmaksızın evlenen kız çocuğunun

evliliğinin iptali için anne ve baba dava açabilir. Eğer kız bu arada hamile kalmışsa

dava açamazlar396.

1.7.3) Çocuğun Tanımasına Rıza Verilmesi

Tanıma, doğal ya da genetik babanın, bir çocuğun kendisinin olduğu

yolunda, kanunda belirtilen makamlara, kanunun aradığı şekil ve şartlarda beyanda

bulunmasıdır397. Tanıma, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır ve bu nedenle tanıma

hakkı sadece babaya verilmiştir.

Tam ehliyetsiz olan çocuğun, evlilik dışı bir çocuğu tanınması

mümkün değildir. Tanıma, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için velisi (yasal

temsilcisi) tarafından tanıma hakkının kullanılıp kullanılamayacağı tartışmalıdır. Zira

394 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 66; Öztan; Aile, s. 112; Zevkliler/ Acabey/ Gökyayla; a. g. e. , s.
749.

395 Öztan; Aile, s. 113; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 38.
396 Öztan; Medeni, s. 466.
397 Saymen/ Elbir, a. g. e. , s. 441.



134

bir görüşe göre398, mutlak anlamda kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar hak sahibinden

başka kimse tarafından kullanılamaz. Bu açıdan bakıldığında, tanıma da mutlak

kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak kabul edildiği için velisi bu hakkı kullanamaz. Başka

bir görüş399, mutlak nitelikte kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kapsamının geniş

tutulmaması gerektiği yönündedir. Kapsamın geniş tutulması sonucu, tam ehliyetsiz

çocuğu hak ehliyetinden yoksun hale gelir ki bu durum çocuğun zararına gelişebilir.

Bu nedenle kanunda aksine hüküm olmayan hallerde kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar,

velisi tarafından kullanılabilmelidir. O halde tanıma hakkı da veli tarafından

kullanılabilir. Başka bir görüşe göre; sıra dışı durumlarda, çocuğun yararı

gerektiriyorsa yasal temsilci bu hakları kullanabilmelidir. Ancak bunun sınırı manevi

ve duygusal yönü ağır basan, mutlak surette kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar olmalıdır.

Çözüm yolu, çocuğun iyiliği ve dolayısıyla menfaati gerektirdiğinde, hâkimin onayı

ile velisi çocuk adına bu hakları kullanabilmesi olmalıdır400.

Gerçekten tanıma bir çocuk için, özellikle ayırtım gücüne sahip

olmayan bir çocuk için sonuçları çok ağır bir işlemdir. Kanaatimizce bu nedenle,

ayırtım gücüne sahip olmayan çocuk adına tanıma işleminin yapılmasında acele

etmemek gerekir. Çocuğun tüm yaşamını etkileyecek bir kararın yalnız ya da birlikte

veliye ve hâkime bırakılması sakıncalı olabilir. Çocuğun en azından ayırtım gücünü

kazanması beklenmeli ve ayırtım gücünü kazandıktan sonra isteği doğrultusunda

hareket edilmelidir.

EMK m. 291’e göre, babanın ölmesi veya ayırtım gücünden sürekli

olarak mahrumiyeti halinde babasının babası tarafından, çocuk tanınabilirdi. Bu

hükme göre ayırt etme kabiliyeti olmayanın tanıma hakkını kendi babası, yasal

temsilci olarak yapabiliyordu. Bu düzenlemenin yeni kanun’da yer almaması, kanun

boşluğu olarak değerlendirilemez. Zira anne ve çocuk, babalık davası yolu ile baba

ile çocuk arasında soy bağı kurulmasını isteyebilir401.

398 Oğuzman/ Seliçi/ Oktay Özdemir; a. g. e. , s. 73-74, Akıntürk; a. g. e. , s. 348.
399 Özsunay, a. g. e. , s. 59; Arpacı, a. g. e. , s. 52-45; Zevkliler/ Acabey/ Gökyayla, a. g. e. ,s. 348.
400 Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 359-360.
401 Akıntürk; a. g. e. , s. 348.
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Ayırtım gücüne sahip çocuk ise kural olarak, tek başına kişiye sıkı

sıkıya bağlı hakları kullanabilir. Ancak kanun koyucu tanımada buna bir istisna

getirmiştir. TMK m. 295/II hükmüne göre, tanıma beyanında bulunan kimse küçük

veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası gereklidir. Çünkü yukarıda da

açıkladığımız gibi tanıma sonuçları bakımından çocuk için ağır bir durumdur. Gelip

geçici bir hal değildir.

Tanıma, babanın ya nüfus memuruna veya mahkemeye yapacağı

yazılı başvuruyla ya da resmî senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla

yapılabilir (TMK m. 295/I). Ayırt etme gücüne sahip çocuğun, vasiyetname ile bir

çocuğu tanıyabilmesi için on beş yaşını doldurmuş olması gerekir. Çünkü

vasiyetname yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş

olmak gerekir (TMK m. 502). Diğer haller velisinin rızası ile tanıma hakkını

kullanabilir.

Veli, haklı bir sebep olmaksızın, velayeti altındaki çocuğun kendi

çocuğunu tanımasına izin vermezse çocuk iki şekilde bu iznin verilmesini

sağlayabilir. İlki TMK m. 2 gereği velinin hakkını kötüye kullanması, diğeri TMK

m. 346 ve 348 hükümleri uyarınca velini velayetten doğan görevlerini keyfi bir

şekilde ihlal ettiği iddiası ile mahkemeye başvurabilir.

1.8) Çocuğun Anne ve Babanın Sözünü Dinlemesi

TMK m. 339 da bir taraftan velinin velayetten doğan hak ve

ödevlerini ne şekilde ifa edileceği belirtilirken bir taraftan da çocuğun ana babasının

sözünü dinlemesi yükümlülüğü vurgulanmıştır. TMK m. 339/II’ ye göre; “Çocuk,

ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür”.

Yeni Medeni Kanun’un çocuğun ana babasının sözünü dinlemesi

görevi, Eski Medeni Kanunda “Çocuk, ana ve babasına riayete mecburdur” şeklinde
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düzenlenmişti (EMK m. 264/II). Bazı yazarlar402 bunu, çocuğun itaat ödevi, diye

nitelendirmekteydi. Yeni Kanun’da “ riayet etme ” şeklindeki sert ifade

yumuşatılmış, yerine “ sözünü dinleme ” ifadesi tercih edilmiştir. Ancak yapılan bu

kelime değişikliği sadece şekli bir değişiklik olup, hükmün içeriği bakımından daha

önce yapılan açıklamalar yeni düzenleme için de geçerliliğini aynen devam

ettirmektedir.

Velayet hakkı niteliği gereği, kullanılması çift yönlü ilişkiyi gerektirir.

Bir tarafta veli, diğer tarafta ise çocuk yer alır403. Velayet, çocukla veli arasındaki

karşılıklı hak ve ödevlerden oluşan bir ilişkinin sonucudur. Bu nedenle veli, çocuğun

menfaatlerini gözetip kişilik haklarına saygı duyarken, çocuğun da velisinin

telkinlerini dinleyip, uyarılarını dikkate alma ödevi bulunur. Zaten, işin niteliği

gereği, çocuğun velinin bu şekilde bir korumasına ihtiyacı olmasaydı velayet kurumu

da söz konusu olmazdı. Çocuk kendi sağlıklı gelişimi ve yararı için, velisinin

isteklerine uygun davranış sergilemeli, velisinin uyarıları doğrultusunda yapılmasını

istemedikleri davranışlardan kaçınmalıdır. Anne ve babanın velayet hakkından doğan

ödevlerini yerine getirebilmeleri, özellikle çocuğu eğitme hak ve görevlerini yerine

getirebilmeleri, önemli ölçüde çocuğun velisinin söylediklerini dikkate almasına,

sözünü dinlemesine bağlıdır404.

Çocuğun ana babasının sözünü dinleme görevi sınırsız değildir.

Bunun içerik bakımından sınırını velayetin amacı belirler. Çocuk, kendi yararına

olan ve kişilik haklarına aykırı olmayan talimatları dinlemekle yükümlüdür. Bunun

dışında kalan, örneğin ahlaka aykırı olan veya çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimini

olumsuz yönde etkileyecek olan istek ve buyrukları çocuk dinlemekle yükümlü

değildir405.

402 Köprülü/ Kaneti; a. g. e. , s. 248, Feyzioğlu; a. g. e. , s. 511; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 279,
280.

403 Bkz. Yukarıda I. Bölüm, 3.6. Çift Yönlü Bir Haktır.
404 Dural/ Oğuz/ Gümüş, a. g. e. , s. 329; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 280.
405 Köprülü / Kaneti, a. g. e. , s. 248, Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 280, Dural/ Oğuz/ Gümüş, a. g.

e. , s. 329.
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Çocuğun velisinin sözünü dinleme ödevi zaman bakımından rüştüne

kadar devam eder. Ancak velayet kapsamı gittikçe daralan bir hak406 olduğu için,

çocuğun büyüme süreci içerisinde çocuğun velisinin sözünü dinleme ödevinin de

yaşıyla orantılı olarak değişeceğinin kabul edilmesi gerekir. Örneğin ortaöğrenim

çağındaki çocuğa kreş çağındaymış gibi davranılmaz. Çocuğun yaşı ilerledikçe, ona

verilecek talimatın da azalması hatta kendi başına karar alabilecek düzeye

ulaşmasının sağlanması gerekir407.

Belli bir olgunluğa erişen, ayırtım gücüne sahip olan çocuğun bazı

durumlarda (Örneğin TMK m. 16/I , m. 359/I gibi) kendisi bizzat karar verme

hakkına sahiptir. Ancak bu hak çocuğa her halükarda kendi iradesi ile hareket etme

hakkını vermez. Şöyle ki; çocuğun verdiği kararın sonuçlarını öngörebilmesi anne ve

babasına göre daha yetersiz olacağından, ilgili konuda anne ve babasının öğütlerini

ve uyarılarını dikkate alması gerekir408.

Çocuk, anne ve babasının nasihatlarını dinlemez, uyarılarını dikkate

almazsa; anne ve baba çocuğa hareketinin olumsuz sonuçlarını çocuğun

anlayabileceği bir şekilde anlatmalılar ve gerekiyorsa çocuk gelişimi uzmanı bir

danışmandan yardım almalıdırlar. Bunun aksine çocuğa karşı korku ve şiddet

uygulayarak söz dinletilmeye çalışılması, çocuğun kişisel gelişimini olumsuz yönde

etkileyeceğinden bu tür davranışlardan uzak durulmalıdır. Anne ve baba ile çocuk

arasındaki ilişki velayet hakkının amacından çıkmışsa, çocuk anne ve babasının

sözünü dinlemiyor ve veli de çocuğa söz dinletemiyor ya da sadece şiddet yoluyla

dediklerini yaptırabiliyorsa yahut anne ve baba çocuğun kişilik haklarına ve çocuğun

yararına aykırı talimatlar veriyorsa TMK 346 vd. maddeleri gereğince çeşitli koruma

tedbirlerinin alınması gerekir409.

406 Bkz. Yukarıda I. Bölüm, 3.9. Süreli Ve Kapsamı Gittikçe Daralan Bir Haktır.
407 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 280.
408 Bkz. ve krş. Tschümperlin 341 ( Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 23’ den naklen ).
409 Dural / Öğüz/ Gümüş; a. g. e. , s. 329; Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 23-24.
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2) ÇOCUĞUN MAL VARLIĞI BAKIMINDAN

VELİNİN HAK, GÖREV VE YETKİLERİ

2.1) Çocuk Malları

Öncelikle belirtmek gerekir ki çocuklar fiil ehliyetine sahip olmasalar

da hak ehliyetine sahiptirler ve bu nedenle çocukların mal varlığı olması çok doğal

bir durumdur. Çocuğa miras intikali, bağış yapılması ya da işgal gibi çeşitli

sebeplerle çocuğun mal varlığı oluşabilir410. Medeni Kanun’un 352 ve devamı

maddelerinde çocuğun mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin hükümlere yer

verilmiştir.

Çocuk mallarını yönetme yetkisi velayet hakkı çerçevesinde anne ve

babaya aittir. Velayet hakkına dayanarak çocuğun mallarını yöneten anne baba, kural

olarak, ne mahkemeye ne de çocuğa hesap verirler. Anne ve babaya çocuk mallarının

idaresi için geniş yetkiler verilmiştir. Bu yetkiler çocuğun menfaatine kullanıldığı

müddetçe yerindedir. Eğer anne baba, çocuğun mal varlığını tehlikeye sokacak

olursa, hâkimin duruma müdahalesi ve çeşitli önlemlere başvurması söz konusu olur.

Diğer taraftan anne ve babaya yönettiği malları kullanma hakkı tanınmıştır. Bu hak,

anne babaya verilen geniş yönetim yetkisinin bir nev’i sonucu ve karşılığı olarak

görülmektedir411.

Çocuk malları çerçevesinde velayetin içeriğini, çocuk mallarının

yönetimi, çocuğun mallarını kullanma hakkı, malların gelirlerinin harcanması,

malların kısmen sarfı ve çocuğun serbest malları başlıkları altında değerlendireceğiz.

410 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 282; Akyüz; Koruma, s. 259; Berki; a. g. e. , s. 33.
411 Nurettin Gürsel; Çocuk Malları ve Ana Babanın İstifade Hakkı, Adalet Dergisi, S. 7, yıl

1949, s. 974.
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2.2) Çocuk Mallarının Yönetilmesi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi çocuklar hak ehliyetine sahip olmaları

dolayısıyla mal edinebilirler. Ancak fiil ehliyetlerinin olmaması nedeniyle, özellikle

ayırtım gücüne sahip olmadıkları zamanlarda mallarını idare edecek, yönetecek

birine ihtiyaç duyarlar. Anne ve babalarının velayeti altında oldukça ve yönetim

hakkı anne ve babadan alınmadıkça çocuğun mallarını velisi yönetir. Bu başlık

altında, önce yönetim hakkı ve görevini, ardından yönetimin sona ermesini

inceleyeceğiz.

2.2.1) Yönetim Hakkı ve Görevi

TMK’ da velayet hakkına sahip anne ve babaya çocuğun mallarını

yönetme hakkı verilmiştir. TMK m. 352’ ye göre, anne ve baba, velayet hakları

devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkına sahip ve bununla

görevlidirler. EMK m. 278 hükmünde de anne babanın velayeti devam ettiği

müddetçe çocuğun mallarını idare edecekleri belirtilmişti. Yeni TMK’ da ise

çocuğun mallarını yönetme hakkının aynı zamanda görev (yüküm) olduğunun da altı

çizilmiştir.

Çocuğun mallarının yönetimi Kanun’da hem hak hem de yüküm

olarak düzenlenmiş olduğundan, anne ve baba velayetleri devam ettiği sürece bu

haktan feragat edemezler veya kendi aralarında yönetimi bir birlerine

devredemezler412. Yönetim hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için

devredilemezse de mallarının fiili yönetiminin üçüncü bir kişye bırakılması

mümkündür413.

Anne ile baba evliyse çocuğun mallarını yönetme hak ve görevini

birlikte yerine getirirler. Eğer velayet hakkı evlilik devam ederken anne veya

412 Akıntürk; a. g. e. , s. 421.
413 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 284.
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babadan birinden kaldırılmışsa, velayet hakkı devam eden eş çocuğun mallarını

yönetir.

Anne ve baba kural olarak, çocuğun bütün mal varlığı üzerinde

yönetim hakkına sahiptirler. Çocuğun hem doğduğu anda sahip olduğu mallar hem

de sonradan edindiği mallar yönetim kapsamı içindedir. Bunun gibi ikame mallar da

anne ve babanın yönetim hakkı içindedir. Örneğin, çocuğa ait olan bir evin yanması

nedeniyle, sigortanın yanan ev için ödediği tazminat bedeli, anne ve babanın yönetim

hakkının içindedir414. Anne ve baba aynı zamanda yönettikleri malların

zilyedidirler415.

Anne babanın çocuğun mallarını yönetmesi demek, malların

muhafazası, tamiratı ve işletilmesi demektir416. Anne ve baba, çocuğun mallarının

muhafazası ve işletilmesi için gerekli işlemleri yapma hakkına sahiptirler417. Hatta

gerekli işlemleri yapmakla görevlidirler. Sadece olağan yönetim işleri değil tasarruf

işlemleri de yönetim hakkı kapsamındadır. Örneğin, çocuğun mallarının bakımını

yaptırabilirler, kira tahsilâtlarını yapabilirler, kiraya verebilirler veya satabilirler,

parasını faize yatırabilirler, çocuk adına şirket kurup, hisse alıp satabilirler ya da

şirketi tasfiye edebilirler, kıymetli evrakı veya gayrimenkulleri satıp bunlara ait tescil

işlemlerini yaptırabilirler. Benzer şekilde TMK m. 605 vd.’ na göre çocuğa kalan

mirası reddedebilirler, çocuğa yapılan bir bağışlama işlemini BK. m. 236’ ya göre

engelleyebilirler. Çocuğun mallarının yönetimi kapsamında anne ve baba, çocuğun

malları ile ilgili dava açabilirler, açılan davada irade beyanında bulunabilirler,

davadan feragat edebilirler, ayrıca icra takibi yapabilirler.

Medeni Kanun’da kaynak İsviçre Medeni Kanunu’nda olduğu gibi

anne babaya çocuğun mallarını yönetme bakımından geniş haklar verilmiştir. Oysa

Alman Medeni Kanunu bu kadar cömert davranmamıştır. Alman Medeni Kanunu,

çocuğun mal varlığını ve menfaatini korumak amacı ile velinin çocuk malları

üzerindeki yönetim hakkını sınırlandırılmıştır. Bir takım yönetim işleri vesayet

414 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 282; Berki; a. g. e. , s. 63.
415 Anne babanın çocuğun mal varlığı üzerindeki zilyetliği fer’i zilyetliktir (TMK m. 974/2).
416 İnan, Çocuk, s. 134; Akyüz; Koruma, s. 259.
417 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 283; Akyüz; Koruma, s. 258; Berki; a. g. e. , s. 63.
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mahkemesinin denetim ve gözetimi altında yürütüleceği, velinin vesayet

mahkemesinin onayı olmadan çocuk adına ve hesabına yeni bir kazandırıcı işlem

yapamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca çocuğa ait paraların yatırma ve

işletme şekli ile paraların nasıl nemalandırılacağı konularıyla ilgili hüküm sevk

edilmiştir418.

Bizim Hukuk Sistemimizde ise kural olarak, anne ve baba çocuğun

mallarının yönetimi konusunda, hesap ve güvence vermezler (TMK m. 352). Zaten

velayet ile vesayet kurumu arasındaki farklardan biri de velinin, kural olarak velinin

hesap ve güvence vermemesidir419. Ancak veli, çocuğun mallarının yönetilmesi ile

ilgili görevlerini yerine getirmezse hâkim duruma müdahale eder (TMK m. 352/II).

Ayrıca çocuk, anne babasından mallarının yönetimi ile ilgili hesap sorabilir, sorumlu

tutmak isteyebilir.

Her ne kadar veli, çocuğun mallarını yönetirken vasilere uygulanan

kayıt ve şartlara bağlı olmasalar da, yönetim hakkını bizzat kendi çıkarlarına değil,

çocuğun menfaatlerine uygun olarak kullanmak ve özenli bir yönetici gibi

davranarak risklere karşı gerekli tedbirleri almak zorundadırlar420. Zaten anne ve

baba TMK m. 362 hükmü uyarınca yönetim hakkının sona ermesi halinde malları

devrederken hesap vermekle ve TMK m. 363/I hükmüne göre de çocuğun mallarının

geri verilmesinde vekil gibi sorumlu tutulmuşlardır. Ayrıca veli, çocuğun malları ile

ilgili olarak kendi lehine bir hukuki işlem yapacak olursa TMK m. 345 hükmü gereği

bu hukuki işlemde çocuğu temsil edecek bir kayyım atanmasını istemek ve yapılan

işlemi hâkime onaylatmak zorundadır.

Eğer velayet hakkı sahibi anne ve baba, çocuğun mallarının yönetimi

ile ilgili görevlerini gereği gibi yerine getirmezlerse, çocuğun menfaati açısından

TMK m. 352/II’ ye göre hâkimin duruma müdahalesi söz konusu olur. TMK m. 360’

a göre hakim gerekli önlemleri alır, hatta duruma göre yönetimin anne ve babadan

418 Gürsel, a. g. m. , s. 974-975.
419 Velayetle vesayetin farkları için bkz. yukarıda, I. Bölüm, 4.1.
420 Akıntürk; a. g. e. , s. 422.
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alınarak kayyıma verilmesine kadar gidecek tedbirlerin uygulanması söz konusu

olabilir ( TMK m. 361/I ).

2.2.2) Yönetim Hakkının Sona Ermesi

Medeni Kanun uyarınca velayet hakkına bağlı olarak anne ve/ veya

babaya tanınmış ve yüklenmiş olan çocuğun mallarını yönetme hakkı ve yükümü iki

durumda sona erer. Bunlardan biri velayet hakkının sona ermesine bağlı olarak diğeri

ise yönetimin anne ve babadan alınmasına bağlı olarak sona ermesidir421. Aşağıda

yönetim hakkını sona erdiren bu durumları ayrı ayrı inceleyeceğiz.

2.2.2.1) Velayet Hakkının Sona Ermiş Olması

Çocuğun mallarını yönetme hakkı, velayet hakkına bağlı olarak

kullanılabildiği için, velayet hakkı sona erdiği takdirde çocuğun mallarının yönetme

hakkı da kendiliğinden sona erer422.

Velayet hakkı, TMK m. 348 ve 349’da öngörülen durumların

gerçekleşmesi ile hakim kararıyla anne ve babadan alınabilir. Yani hakim tarafından,

anne ve babanın velayet hakkının kaldırılmasına karar verilebilir.

Evlilik devam ederken, velayet hakkının eşlerden birinden nez

edilmesi halinde, bu kişi çocuğun mallarını yönetme hakkını da kaybeder. Diğer eş

ise yukarıda açıklanan şekilde çocuğun mallarını yönetme hakkını tek başına

kullanır.

Evliliğin iptal, boşanma ve ya eşlerden birinin ölümü sebebiyle

ortadan kalkması durumunda velayet anne ve babanın her ikisi hakkında sona ermiş

olmaz. Aynı şekilde eşlerden birinin kişiliğinin ölüm karinesi veya gaiplik karinesi

ile sona ermesi halinde de her ikisinin velayet hakkı sona ermez. Bu durumlarda

421 Akıntürk; a. g. e. , s. 422.
422 Berki; a. g. e. , s. 66.
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ölen, kişiliği sona eren anne veya babanın velayet hakkı ve buna bağlı olarak

yönetim hakkı sona erer. Diğer yandan evliliğin iptal ya da boşanma ile sürekli

olarak sona ermesi ya da ayrılık kararı verilmesi sebebi ile belli bir süre için ortadan

kalkması halinde hâkim kararı ile velayet kendisine verilen tarafın velayet hakkı

devam eder, diğer tarafın velayet hakkı ve buna bağlı olarak yönetim hakkı sona

ermiş olur.

Evlilik birliğinin sona ermesi halinde, velayet hakkı sahibi anne veya

baba tek başına çocuğun mallarının yönetimi hakkını kullanır, görevlerini yerine

getirir. Ancak velayetin evliliğin sona ermiş olması nedeniyle eşlerden biri tarafından

kullanıldığı halde çocuğun mallarının yönetimine ilişkin olarak TMK m. 353’ de bazı

özel düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre; velayet hakkı kendisine verilen anne veya

baba, hâkime çocuğun mal varlığının dökümünü gösteren bir defter vermek ve bu

mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri bildirmek

zorundadır.

Türk Medeni Kanunu’nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin

Uygulanmasına Dair Tüzük’ün 4/I. maddesine göre; anne ve babadan birinin ölümü

halinde nüfus memuru veya evliliğin mahkeme kararı ile sona ermesi halinde kararı

veren mahkeme, sağ kalan veya velayet kendisine verilen eşin yerleşim yeri aile

mahkemesine, yoksa Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun belirlediği

mahkemeye derhal bildirir. Mahkeme, belirleyeceği süre içinde, sağ kalan veya

velayet kendisine verilen eşten çocuğun varsa, mal varlığının dökümünü gösteren bir

defter vermesini ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek

önemli değişiklikleri de bildirmesini ister. Mahkeme gerekli görürse, defterin

hazırlanmasını kayyıma verebilir423.

Boşanma veya eşlerden birinin kişiliğinin sona ermesi nedeniyle

velayet hakkını tek başına kullanacak eşin, çocuk mallarının yönetimindeki

görevlerinden birisi çocuğun mal varlığı ile defter tutmak ve önemli değişiklikleri

aile mahkemesi hâkimine bildirmektir. Burada velinin görevinin önemli

423 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 283; Akyüz; Koruma, s. 261.
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değişiklikleri bildirmek olduğu belirtilmiştir ancak hangi değişikliklerin önemli

olduğu hususu açıklanmamıştır.

Çocuğun mal varlığı ile ilgili bir değişikliğin önemli olup olmadığını

bir taraftan değişikliğin miktarına göre diğer taraftan da miktarın çocuğun tüm mal

varlığına olan oranına göre tespit etmek mümkündür424.

Doktrinde, çocuğun mal varlığındaki değişikliğin önemli olup

olmadığının EMK m. 198’ in kıyasen uygulanması ile belirlenebileceği kabul

edilmektedir425. Buna göre, hangi tasarrufların olağan yönetimin sınırlarını aştığı

kabul ediliyorsa, bu tür tasarruflar önemli tasarruflar olarak görülmektedir. Örneğin,

çocuğa ait taşınmaz bir malın satılması, bankadaki parasının ortaklık kurmak

amacıyla kullanılması veya bu parayla hisse senedi alınması gibi işlemler, çocuğun

yatırımlarının yönünü değiştiren önemli değişikliklerdir ve Aile Mahkemesi

Hâkimine bildirilmesi gerekir. Diğer taraftan çocuğun bankada bulunan parasının,

bulunduğu bankadan çekilip başka bir bankaya yatırılması önemli bir değişiklik

sayılmaz.

Velayeti tek başına kullanacak veliye yukarıda açıklandığı şekilde bir

görev verilmiş olmasının sebebi, velayeti tek başına kullanacak velinin malları kötü

niyetle ya da gereği gibi idare edememesinden kaynaklanmamaktadır. Velayetin

birlikte kullanıldığı durumlarda eşler birbirini denetleyebilme imkanına sahiptir.

Ancak velayetin tek başına kullanılmasında veliyi denetleyecek bir mekanizma

olmadığı için çocuğun mallarnın korunması amacıyla TMK m. 353, tedbir olarak

düzenlenmiştir426.

Anne ve babanın velayet hakkını ortadan kaldıran diğer bir durum ise

çocuğun erginliğini kazanması halidir. Onsekiz yaşını dolduran ve kıstlanmasına

gerek olmayan ya da yasal olarak hakkında erginlik kararı verilen yahut evlenme ile

erginliğini elde eden çocuk anne ve babasının velayetinden çıkar. Velayet hakkı sona

424 Hegnauer’a göre, miktarı yüksek olmamasına rağmen sürekli olarak tekrarlanmak suretiyle
zamanla önemli miktarlara ulaşan değişikliklerin de bildirilmesi gerekir. Art. 291, N. 67, s. 553
(Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 284, dn. 750 ve buna ait metinden naklen).

425 Hegnauer, Art. 291, N. 69, s. 553, Schiesser, s. 49 (Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 284, dn.
751’den naklen).

426 Berki; a. g. e. , s. 64.
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erdiğinden velinin çocuğun mallarını yönetme hakkı ve yükümlülüğü de ortadan

kalkar.

2.2.2.2) Yönetim Hakkının Anne Ve Babadan Alınması

Anne ve babanın velayet hakkı devam ettiği sürece çocuğun mal

varlığı üzerindeki hak ve görevleri de devam eder. Ancak hâkim kararı ile yönetim

hakkı anne ve babadan alınabilir. Kanun’da öngörülen durumların gerçekleşmesi

halinde, çocuğun mal varlığının korunması amacıyla yönetim hakkının anne ve

babadan alınması söz konusu olabilir.

TMK m. 360 vd. hükümlerinde çocuğun mallarının korunması için

başvurulacak yöntemler belirlenmiştir. İlk olarak, anne ve babanın özensiz

davranmaları hali düzenlenmiştir. Eğer anne ve babanın çocuğun mallarını

yönetmede yeterince özen göstermedikleri tespit edilirse hâkim, çocuğun mallarının

korunması için gerekli önlemleri alır (TMK m. 360/I). Hâkimin ne tür önlemler

alabileceği TMK m. 360/II hükmünde belirtilmiştir. Hâkimin, anne babaya malların

yönetimi konusunda talimat verebileceği, bilgi ve hesap vermelerini isteyebileceği,

verilen bilgi ve hesabı yerinde görmezse malların tevdi edilmesine veya güvence

gösterilmesine karar verebileceği düzenlenmiştir. Bu durumlarda velinin çocuk

mallarını yönetme hakkı devam etmektedir427.

TMK m. 360 hükmüne göre alınan tedbirler yeterli olmazsa TMK m.

361 devreye girer. Çocuğun mallarının yönetiminin anne ve babadan alınmasını

düzenleyen TMK m. 361/I hükmüne göre; çocuğun mallarının tehlikeye düşmesi

başka bir şekilde önlenemiyorsa hâkim, yönetimin bir kayyıma devredilmesine karar

verebilir. Bu durumda anne babanın çocuğun mallarını yönetme hakkı sona erer428.

Hükme göre, çocuğun mallarının yönetimindeki tehlikenin başka bir şekilde

giderilememesi durumunda başvurulacak son yol kayyım tayin edilmesidir.  Eğer

427 Dural/ Oğuz/ Gümüş, a. g. e. , s. 337.
428 Dural/ Oğuz/ Gümüş, a. g. e. , s. 337.
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malların tehlikeye düşmesi başka bir yoldan telafi edilebiliyorsa, öncelikle bu

önlemin değerlendirilmesi gerekir. Örneğin, anne ve babanın teminat göstermesi

tehlikenin bertaraf edilmesi için yeterli bir önlem ise kullanılmasında bir sakınca

yoktur. Ayrıca bu yöntem TMK m. 352/I hükmüne de aykırılık teşkil etmez. Çünkü

TMK m. 352/I’ de velinin hesap vermemesi kural olarak öngörülmüştür. Kuralın

istisnası olması da doğaldır429. Bu kuralın istisnası ise genel olarak çocuğun

menfaati, özelde ise çocuğun mallarının yönetiminin tehlikeye düşmesidir.

Çocuğun mal varlığının hangi hallerde tehlikeye düşmüş sayılacağına

ilişkin bir kural yoktur. Böyle bir kuralın olması da icap etmez. Çünkü somut olayın

özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekir. Örneğin, anne babanın borçları için

çocuğun mallarının haczedilmesi, anne babanın iflas etmesi gibi durumlarda çocuğun

mal varlığının tehlikede olduğu söylenebilir430. Velayet sahibinin yeniden evlenmesi

ise doğrudan çocuğun mal varlığı ile ilgili tehlike teşkil etmese de evlendiği kişiyi iyi

değerlendirmek gerekir. Çünkü yaşanan olaylardan bilinmektedir ki üvey anne ya da

üvey baba mağduru olmuş bir çok çocuk vardır. Eğer velinin evlendiği kişi kumar ya

da uyuşturucu bağımlısı, sorumsuz, borca batmış biri ise çocuğun mal varlığı için

tehlike teşkil edebilir. Her ne kadar velinin tek başına velayeti kullandığı durumlarda,

yukarıda açıklandığı gibi VVMT. m. 4 hükmü gereği velinin defter tutması ve

önemli değişiklikleri bildirmesi istenilmiş ise de uygulamada bu hüküm amacına

ulaşmamıştır, yaptırım ancak tehlike zarara dönüştükten sonra gündeme

gelebilmektedir. Bu nedenle bu konuda daha etki önlemlerin alınması, sadece valinin

bildirimi ile bağlı kalınmaması ve re’sen araştırma ilkesinin uygulamaya sokulması

gerekir.

Çocuğun mallarının yönetiminin anne ve babadan alınması için

tehlikenin gerçekleşmiş olması yani zarar doğması aranmaz. Ancak tehlikenin baş

göstermesi yeterli ve gereklidir. Ayrıca anne babanın tehlikenin oluşmasında kusurlu

olup olmadıkları da önemli değildir. Kusurları olmasa bile tehlike oluşmuş ise TMK

m. 361/I’ nin uygulanması gündeme gelir.

429 Akıntürk; a. g. e. , s. 423- 424.
430 Gürsel; a. g. m. , s. 977.
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Eğer, velayet sahibi anne ve babanın, çocuk mallarının gelirlerinin

veya bu mallardan ayrılmış belirli miktarların kanuna uygun şekilde

sarfedileceklerinden kuşku duyulursa TMK m. 361/III hükmüne göre, hâkim

tarafından bunların da yönetiminin bir kayyıma bırakılmasına imkan tanınmaktadır.

Sonuç olarak, aile mahkmesi hakimi, çocuğun mal varlığının tehlikeye

düşmesini engelleyecek önlemler almak zorundadır. Ancak alınacak başka önlemler

çocuğun mallarının tehlikeye düşmesini engellemeye yeterli değilse, hakim çocuğun

mallarının yönetimi anne ve babadan alınarak bir kayyıma devredilmesine karar

verebilir.

2.2.3) Yönetim Hakkının Sona Ermesinin Sonuçları

Velayet hakkına sahip anne ve babanın, velayet hakkına bağlı olarak

çocuğun mallarını yönetme yetkisi, kanundan kaynaklanan bir haktır. Eğer bu hak

yukarıda açıkladığımız sebeplerle sona erecek olursa, TMK m. 362 ve 363’de

düzenlenen hükümlerin uygulanması söz konusu olacaktır. Bu maddelerde çocuğun

mallarını yönetme hakkının sona ermesi halinde yapılacak işler (malların

devredilmesi) ile anne va babanın sorumluluğu düzenlenmiştir. Şimdi bu maddeleri

sırasıyla inceleyelim.

2.2.3.1) Malların Devredilmesi

Çocuğun mallarını yönetme hakkı velayet hakına bağlı olarak

kullanılabilen bir hak olduğundan velayet hakkı sona erdiği takdirde ya da yönetim

hakkı sona erdiği takdirde, çocuğun mallarının, hesabıyla birlikte ergin çocuğa,

vasisine veya kayyıma devredilir ( TMK m. 362 ).

Velayetin sona ermesi halinde malların devri Medeni Kanun’un

yanında  Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tüzük’ te de
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düzenlenmiştir. VVMT. m. 7/I hümüne göre, hakim kararıyla velayetleri veya malı

yönetme hakları sona eren anne ve baba, hesap cetveli ile birlikte çocuğun mallarını

vasiye veya kayyıma devrederler. Eksiklikler varsa bunlar ayrı ayrı tespit edilir,

vesayet makamı gerek görürse eksik olan veya zarar verilen mallardan dolayı veli

aleyhine dava açılmasını vasi veya kayyımdan ister.

Eğer çocuğun mallarını yönetme hakkı çocuğun ergin olması ile sona

ermiş ise anne ve baba, ergin olan çocuğun istemi üzerine bir hesap cetveli de

vermek suretiyle malları kendisine devir ve teslim ederler ( VVMT. m. 7/II ).

Sonuç olarak, çocuğun mallarını yönetim hakkı hangi sebeple sona

ermiş olursa olsun, velinin çocuğun mallarını devretme yükümü doğmaktadır.

Malları devretme yükümü, velayetin anne ve babanın her ikisi içinde sona ermesi

halinde doğar431. Bu yüküme bir de anne ve babanın çocuğun mal varlığı ile ilgili

hesap verme yükümü eklenmiştir.

Devir işlemi velayet hakkı ya da yönetim hakı sona eren anne ve baba

ile erginliğe erişen çocuk, vasi ya da kayyım arasında gerçekleştirilir. Buna göre,

anne ve baba çocuğun mallarını;

 Velayet hakkı, çocuğun olağan ( Onsekiz yaşın dolması ) ya da olağan

dışı yollardan ( evlenme, yasal erginlik ) erginliğini kazanması ile sona ermiş ise

ergin olan çocuğa,

 Velayet hakkı, hâkim kararı ile anne ve babadan alınmış ise çocuğa

atanan vasiye,

 Velayet hakkı devam etmekle birlikte, çocuğun mallarının yönetimi

anne ve babadan alınmış ise hâkimin atadığı kayyıma,

devrederler432.

431 Akyüz; Koruma, s. 294.
432 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 290; Feyzioğlu; a. g. e. , s. 517.
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2.2.3.2) Anne ve Babanın Sorumluluğu

Eski TMK m. 278/I hükmünde, anne ve babanın, çocuğun mallarının

ergin çocuğa,  vasiye veya kayyıma devredilmesinde intifa hakkı sahibi gibi sorumlu

olacağı düzenlenmişti. Yeni TMK m. 363/I hükmünde ise çocuğun mallarının geri

verilmesinde anne ve babanın vekil gibi sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Vekalet ve

vekilin borçları BK. m. 386 vd. da düzenlenmiştir.

VVMT. m. 7/I hükmüne göre anne ve baba çocuğun mallarını vasi ya

da kayyıma devrediyorlarsa hesap cetveli ile birlikte devretmeleri gerekir. Eğer

çocuğa devrediyorlarsa hesap cetveli çocuğun istemine bağlı olarak düzenlenir.

Çocuk istemezse hesap cetveli düzenlenmesine gerek yoktur. Ancak vasi ya da

kayyıma devri halinde hesap cetveli düzenlenmesi zorunludur.

Anne baba kusurları nedeniyle çocuğun malvarlığında meydana gelen

eksilmelerden sorumludurlar. Eksilmeden kendi kusurlarından kaynaklanmadığını

ispat ederek sorumluluktan kurtulabilirler. Anne babanın kusuru olmaksızın olağan

üstü bir sebepten, tesadüfen ya da normal kullanım gereği meydana gelen eksilmeler

sorumluluk kapsamında değildir. Eğer anne baba yönetim hakkına birlikte sahipse

sorumlulukları da birliktedir. Ancak her biri kendi kusuru olmadığını ispat ederek

sorumluluktan kurtulabilirler433.

TMK m. 363/II hükmüne göre, anne ve baba, dürüstlük kuralına

uygun olarak başkasına devrettikleri malların yerine sadece aldıkları karşılığı geri

vermekle yükümlüdürler. Bu düzenleme önceki kanunda dayanılan temel düşünceyi

aynen kabul etmiş, ayrıca mevcut düzenlemeye de açıklık getirmiştir434.

Kanun koyucu, TMK m. 363/II hükmü ile çocuk malları üzerinde

vekil gibi sorumlu olma kuralını, anne ve babanın iyi niyetle hareket ettikleri

durumlarda yumuşatmıştır. Anne ve baba, çocuğun malları üzerinde bir işlemi iyi

niyetle, dürüstlük kurallarına uygun olarak yapmışlarsa bu hükümden

433 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 291-292; Akyüz; Koruma, s. 295.
434 Akıntürk; a. g. e. , s. 425; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 290; Berki; a. g. e. , s. 81.
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faydalanabilirler. Örneğin, çocuğun acil olarak ameliyat edilmesi için gereken parayı

temin etmek maksadı ile çocuğun bir taşınmazını, hâkimin iznini almadan

satmışlarsa ve parayı ameliyat için kullanmışlarsa, malların devredilmesi söz konusu

olduğunda varsa paranın kalanının devredilmesi görevlerinin yerine getirilmesi

açısından yeterli olacaktır. Eğer dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacak şekilde bir işlem

yapmışlarsa, örneğin kumar borçları için çocuğun parasını kullanmışlarsa, bu

durumda ellerinde kalan miktarı vermekle sorumluluktan kurtulamayacaklardır435.

Anne ve babanın sorumluluğunu düzenleyen TMK m. 363’ün son

fıkrasına göre, anne ve baba, kanuna uygun olarak çocuk veya aile için yaptıkları

harcamalardan dolayı tazminatla sorumlu tutulmazlar. Bu hükümle birlikte, kanun

koyucu, anne ve babanın çocuk mallarından, kanuna uygun olarak yaptıkları

harcamalardan sorumlu olmadıklarını vurgulamıştır.

Anne baba, çocuğun erginliğe erişmesi ile çocuğa malları

devrederken, çocuktan kendisini yetiştirmek için harcadıkları bedeli isteyemezler.

Çocuğun yetişmesi ve eğitilmesi için gerekli masrafları anne ve baba karşılamakla

yükümlüdürler. Velayet hakkına sahip olmasalar da bu görevleri devam eder. Ancak

bunun karşılığını ergin çocuktan isteyemezler. Hatta masraflar normal sınırları aşmış

olsa dahi bunu isteyebilmelerine ilişkin bir düzenleme hukukumuzda yoktur436.

2.3) Çocuğun Mallarını Kullanma Hakkı

Eski Medeni Kanun dönemimde m. 280 hükmü uyarınca, anne ve

babaya çocuğun mallarını yönetme hakkı yanında, çocuğun mallarından yararlanma

hakkı tanınmıştı. Ancak anne ve babaya tanınan çocuğun mallarını yönetme hakkı ile

çocuğun mallarından yararlanma hakkı arasında bazı farklar bulunmaktaydı.

Çocuğun mallarını yönetme hakkına sahip olabilmek için velayet hakkına sahip olma

şartı aranırken, çocuğun mallarından yararlanma hakkı için bu şart aranmamaktaydı.

435 Akıntürk; a. g. e. , s. 425.
436 Gürsel; a. g. m. , s. 991.
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Yani anne ve baba velayet hakkına sahip olmasalar da Kanun’un öngördüğü şekilde

çocuğun mallarından yararlanabiliyorlardı.

Çocuğun mallarından istifade hakkının şartlarının düzenlendiği EMK

m. 280' de "Ana babanın velayeti, taksirleri hasebiyle, kendilerinden nez

olunmadıkça; rüştüne kadar çocuğun emvalinden intifa hakları vardır." hükmü

sevkedilmişti. Madde metninde her ne kadar "intifa hakkı" denilmiş ise de doktrinde,

madde metninde isabetsiz olarak intifa denildiğini, asıl anlatılmak istenilenin istifade

yani yararlanma hakkı olduğu görüşü baskın olarak kabul edilmekte ve "yararlanma

hakkı" şeklinde anlaşılmaktaydı437. Zaten maddenin kenar başlığında da " istifade

hakkı" olduğu belirtilmekteydi. Kanun koyucu, kusurları nedeniyle velayet hakkını

kaybetmedikleri müddetçe, velayet hakkına sahip olmasalar dahi anne ve babanın

çocuğun mallarından yararlanma hakkını korumuştur. Ancak, anne ve babadan

kusurları sebebiyle velayet hakkının alınmış olması halinde, çocuğun mallarından

yararlanma hakları da sona ermiş olmaktaydı.

Dokrinde genel olarak kabul edilen görüşe göre, anne ve baba

çocuğun mallarını yönettikleri ve çocuğun bakım ve eğitim masraflarını

yüklendikleri için bunlara çocuğun mallarından yararlama hakkı tanınmıştı438.

Yeni Medeni Kanun'un 354. maddesinin gerekçesinde, eski kanunda

kullanılan "intifa" teriminin, maddenin gerçek amacını tam olarak yansıtmadığı

belirtilmiştir. Çünkü madde ile anlatılamak istenilenin, anne ve babanın çocuğun

malları üzerinde intifa hakkına sahip oldukları değil, anne ve babanın çocuğun

mallarını kullanma hakkına sahip oldukları olduğuna değinilmiştir. Her iki terim

birbirinden farklı olduğu için, " intifa " terimi yerine asıl amacı yansıtan ve doğru

olan " kullanma hakkı " ifadesine yer verilmiştir439.

TMK m. 354 hükmünde, kullanma hakkı başlığı altında, anne ve

babanın, kusurları sebebiyle velayetleri kaldırılmadıkça, çocuğun mallarını

437 Köprülü/ Kaneti, a. g. e. , s. 254; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 284; Saymen/ Elbir; a. g. e. , s.
383. Berki ise kanunda geçen intifa teriminin yerinde olduğunu, istifade kelimesinin amacı
yansıtmadığını, istafade hakkı diye bir hakkın olmadığını belirtir. Bkz. Berki; a. g. e. , s. 67 vd.,
89.

438 Köprülü/ Kaneti, a. g. e. , s. 254; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 284.
439 Arpacı; Gerekçe, s. 310.
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kullanabilecekleri belirtilmiştir. Madde metninden de anlaşılabileceği gibi, çocuğun

mallarını kullanma hakkının velayet hakkına bağlı olarak kullanılması açısından

yönetim hakkına yaklaşsa da, velinin kusuruna dayalı bir sebeple olmadıkça velayet

hakkının kaldırılması halinde de devam edebilmesi yönünden yönetim hakkından

uzaklaşır. Örneğin anne veya babanın velayet hakkı, ağır hastalık veya malüllük

sebebiyle kaldırılmış olsa bile bu durumda kusurlu olmadıklarından çocuğun

mallarını kullanma hakları devam edecektir440. Ancak EMK m. 286’ da yer alan ve

çocuğun mallarından istifade hakkını, çocuğun bakım ve terbiyesine yetecek

miktardaki malların haricindekilerle sınırlandıran hükme yeni kanunda yer

verilmemiştir.

Çocuğun mallarını kullanma hakkı, çocuğun serbest malları441 saklı

kalmak kaydıyla çocuğun tüm mal varlığını kapsar442. Örneğin anne ve baba, çocuğa

ait evde oturabilirler, çocuğa ait arabayı kullanabilirler, çocuğa ait fotoğraf makinesi

vs. gibi eşyaları kullanabilirler. Kullanımlarının karşılığı olarak çocuğa her hangi bir

bedel ödemekle yükümlü değildirler. Ancak kullanımları nedeniyle, çocuğun malına

her hangi bir zarar verirlerse, kusurlarında kaynaklanan bu zararı telafi etmekle

yükümlüdürler. Örneğin, kullandıkları fotoğraf makinasını bozarlarsa ya da

kullandıkları arabayla kaza yapıp araca zarar verirlerse bunları tamir ettirmekle

yükümlüdürler443.

Çocuğun mallarını kullanma hakkı, velayet hakkına sıkı surette bağlı

değildir. Anne ve baba velayet hakkına sahip olmasalar da çocuğun mallarını

kullanabilirler. Yeter ki velayet haklarını kusurları nedeniyle kaybetmesinler444. Eğer

boşanma ya da evliliğin iptali nedeni ile velayet hakkı bir tarafa verilmiş ise diğer

tarafın velayete ilişkin bir kusuru olmaksızın sırf boşanma nedeni ile çocuğun

mallarını kullanma hakkına sahip olup olamayacağı tartışmalıdır. Baskın görüşe

440 Akıntürk; a. g. e. , s. 427; Turanboy; a. g. m. , s. 2125.
441 Bkz. İleride III. Bölüm, 2.6. Çocuğun serbest malları.
442 Köprülü/ Kaneti; a. g. e. , s. 254.
443 Akıntürk; a. g. e. , s. 427.
444 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 285; Akyüz; Koruma, s. 262; Berki; a. g. e. , s. 71.
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göre445 boşanan eşlerin çocuğun mallarından birlikte yararlanmaları pratik olarak

mümkün olmadığı için sadece velayet hakkına sahip olanın çocuğun mallarından

yararlanması kabul edilmelidir. Ancak hâkimin, velayet kendisine verilmeyen tarafın

ödeyeceği iştirak nafakası miktarını belirlerken çocuğun mallarını kullanma hakkının

karşı tarafta olduğunu göz önünde tutmalıdır.

Diğer görüşe göre446 boşanma halinde bir tarafın velayet hakkını

kaybetmesi TMK m. 348 uyarınca tedbir niteliğinde velayetin kaldırılması

sayılamayacağı için boşanma ya da evlenmenin iptali halinde anne ve babanın

çocuğun mallarını nasıl kullanacaklarını hâkimin belirlemesi gerekir.

Anne ve babanın çocuğun mallarını kullanabilmesi için, maddi

durumlarının kötü olmasına gerek yoktur. Maddi durumları iyi olsa bile çocuğun

mallarını kullanabilirler. Anne ve babanın muhtaç olmasalar dahi çocuğun mallarını

kullanabilmeleri doktrinde bir kısım yazarlar tarafından eleştirilmektedir. Bir görüşe

göre TMK m. 327 hükmü uyarınca anne ve baba çocuğun bakımı, eğitimi ve

korunması için gerekli giderlerden kendi mal varlıklarıyla sorumlu oldukları halde,

muhtaç olmayan anne babanın çocuğun mallarından yararlanması genel kurala

aykırılık teşkil eder447. Başka bir görüş göre, gerekmediği halde anne ve babanın

çocuğun mallarından faydalanabilmesi, çocuğun ekonomik yönden istismarı olarak

değerlendirilir448.

Eğer çocuğa ait olup anne ve babanın kullandıkları mal tüketilebilen

bir şeyse bu durumda TMK m. 819 hükmü kıyasen uygulanarak, bu malların

mülkiyetinin anne ve babaya geçtiği ve bu malların tüketildiği zamanki değerini

çocuğa borçlandıkları kabul edilir. Ayrıca çocuğun bu alacağı zaman aşımına

uğramaz (BK. m. 132)449.

Anne ve babanın çocuğun mallarını kullanma hakkı, çocuk ergin olana

kadar devam eder. Çocuğun mallarını kullanma hakkı ergin olmayan, küçük çocuklar

445 Egger; Art. 292-293; Silbernagel/ Waeber, Art. 292, N. 16; Hegnauer, Art. 292-293; Schmidt,
167 (Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 286, dn. 758’ den naklen).

446 Tekinay; a. g. e. , s. 491; Frey, 86 (Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 286, dn. 759’dan naklen).
447 Berki, a. g. e. , s. 7-8, 67 vd.
448 Baktır Çetiner; Velayet, s. 87.
449 İnan; Çocuk, s. 136; Baktır Çetiner; Velayet, s. 86; Akyüz; Tez, s. 48; Akyüz; Koruma, s. 262.
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açısından geçerli bir hak olduğu için, çocuk ergin olduğu zaman bu hak ortadan

kalkar. Bu nedenle, çocuk ergin olduktan sonra kısıtlanmasını gerektiren durumu

nedeniyle, kısıtlanıp anne ve babasının velayeti altında bırakılsa dahi artık anne ve

babanın çocuğun mallarını kullanma hakkı söz konusu olmayacaktır450. Bir görüşe

göre, kısıtlanan çocuğa anne ve babanın bakım zorunluluğu olmadığı için, velayet

yerine vesayette tercih edilebilir. Eğer velayet tercih edilmişse, vasiler için öngörülen

ücret isteme hakkı kıyasen anne baba için de uygulanabilir451.

Anne ve babanın çocuğun malları üzerindeki yönetme hakkı, velayet

hakkına bağlı hem bir hak hem de görev olduğu için anne ve babanın yönetim

hakkından feragat etmesi söz konusu olamaz. Ancak çocuğun mallarını kullanma,

çocuğun mallarını yöneten, bakım ve eğitim giderlerini karşılayan velisine sadece bir

hak olarak tanındığından, anne ve babanın çocuğun mallarını kullanma hakkından

feragat etmelerinde bir sakınca görülmemektedir452.

Anne ve baba, her ne kadar kendilerine tanınan çocuğun mallarını

kullanma hakkından feragat edebilseler de gerek yönetim hakkı gerekse çocuğun

mallarını kullanma hakkı, anne babanın şahıslarına bağlı haklar oldukları için, bu

hakların başkalarına devredilmesi453 ve anne babanın borçlarından dolayı

haczedilmesi mümkün değildir454.

2.4) Çocuk Mallarının Gelirlerinin Harcanması

TMK m. 355’ e göre, anne ve baba, çocuk mallarının gelirlerini

öncelikle çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için; hakkaniyete uyduğu ölçüde

de aile ihtiyaçlarını karşılamak üzere harcayabilirler. VVMT. m. 5/I hükmünde ise

450 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 285; Tekinay, a. g. e. , s. 492, Öztan; Aile, s. 689; Berki; a. g. e. ,
s. 91.

451 Baktır Çetiner; Velayet, s. 85.
452 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 285; Baktır Çetiner; Velayet, s. 85; karş. Saymen/ Elbir, a. g. e., s.

383, Tandoğan; a. g. e. , s. 188; Akyüz; Koruma, s. 2562.
453 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 284; Saymen/ Elbir, a. g. e. , s. 383, Tandoğan, a. g. e., s. 189;

Zevkliler, Medeni, s. 924, Berki; a. g. e. , s. 237.
454 Velidedeoğlu, a. g. e. , s. 345; Turanboy; a. g. m. , s. 2127; Akyüz; Koruma, s. 262.
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aile ihtiyaçları için hakkaniyet ölçütü olarak, ailenin sosyal ve ekonomik durumu,

çocuğun aileye getirdiği ekonomik yükler gibi sınırlar belirtilmiştir.

Asıl olarak çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli

giderlerden anne ve baba sorumludur (TMK m. 327/I). Bu sorumluluk anne ve baba

olmanın bir getirisidir. Anne babanın varlıklı olması gerekmez. Hatta çocuğun maddi

durumu anne babasından daha iyi olsa da onlar bu sorumluluktan kurtulamazlar455.

Ancak kanun koyucu anne ve babaya bu sorumluluğu yüklerken, maddi bakımdan

mağdur olmalarını engellemek amacı ile çocuk mallarının gelirlerinin öncelikle,

çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için harcanmasına öncelik vermiştir456.

Çocuk mallarının gelirleri öncelikle çocuğun giderleri için

harcandıktan sonraki sırada ailenin ihtiyaçları için harcanması yer almaktadır. Bunun

için hâkimden izin alınmasına gerek yoktur. Ancak ailenin giderleri için harcamanın

ölçütü ise hakkaniyettir. Hakkaniyete uyduğu ölçüde, anne ve baba çocuğun

mallarının gelirlerini, ailenin ihtiyaçları için harcayabilirler. Hakkaniyet somut olaya

uygun bir çözüm tarzı bulunması için hâkime tanınan takdir yetkisidir. Eğer ailenin

çocuğun mallarının gelirlerine ihtiyacı yoksa veya aile ihtiyaçlarına daha fazla

ayırmak için çocuğun giderlerinden kesinti yapılıyorsa hakkaniyetin ölçüsü aşılmış

olur. Ayrıca harcamanın aile içindeki kişisel ihtiyaçları için değil ailenin ihtiyaçları

için yapılması gerekir457.

Eğer gelir fazlası var ise bu fazlalık çocuk mallarına katılır (TMK m.

355/II ve VVMT. m. 5/II). Oysa EMK m. 281’ de çocuğun gelirlerinin arta kalanı,

ailenin giderlerinden sorumlu olan anne veya babaya ait olmaktaydı. Bu adil bir

düzenleme sayılmıyordu458. Çünkü anne baba hem çocuğun mallarından

yararlanacak, hem de çocuğun mallarının gelirlerini alacaklardı. Bu nedenle yeni

Kanun hakkaniyet açısından daha yerinde bir düzenleme getirdiği söylenebilir.

455 Turanboy; a. g. m. , s. 2130.
456 Akıntürk; a. g. e. , s. 432; Turanboy; a. g. m. , s. 2130; Feyzioğlu; a. g. e. , s. 502.
457 Turanboy; a. g. m. , s. 2132.
458 Akyüz; Koruma, s. 262; Baktır Çetiner; Velayet, s. 87.
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2.5) Çocuk Mallarının Kısmen Sarfedilmesi

Medeni Kanun’da olağan ihtiyaçlar için, bu ihtiyaçların gerekli kıldığı

sınırlar içinde, çocuk mallarından sermaye biçiminde ödemeler, tazminatlar ve

benzeri edimlerin çocuğun bakımı için kısmen kullanılabilmesine olanak verilmiştir

(TMK m. 356/I).

TMK m. 356/I hükmü uyarınca sarfedilebilecek mallar çocuk

mallarının gelirleri dışındaki mallardır. Sermaye biçimindeki değerlerden ibaret

olmaları yönünden TMK m. 355’ den ayrılır. Bu ödemelerin kimin tarafından ve ne

amaçla yapıldığının sarfedilmesi yetkisiyle ilgisi yoktur459. Nitekim VVMT. m. 6/I

hükmünde bunların, çocuğa sermaye olarak yapılan ödemeler, uğradığı zararların

karşılığı olarak ödenen tazminatlar ve ikramiyeler ile sosyal yardım ve sosyal

güvenlik kurumları tarafından yapılan ödemeler ve benzeri edimler olduğu

belirtilmiştir.

Kanuna göre, çocuk mallarından sermaye biçiminde ödemeler,

tazminatlar ve benzeri edimlerin kısmen kullanılabilmesi için öncelikle ihtiyacın

olağan bir durumdan kaynaklanması gerekir. Olağan ihtiyaç, sıradan ihtiyaçtan çok

karşılanması gerekli olan ihtiyaçlardır. Kanun koyucu da bu nedenle bunların

mutlaka karşılanması gerektiği düşüncesi ile çabuk ulaşılabilecek bu tür malların

hâkim izni olmaksızın sarfına imkân vermiştir460.

İkinci olarak, bu olağan ihtiyacın çocuğun bakımı ile ilgili olması şartı

aranmaktadır. Bu iki şart bir arada gerçekleştiği takdirde, anne ve baba, her hangi bir

izne bağlı olmaksızın anılan mallardan harcama yapabilirler. Ancak bu mallara

“kısmen” başvurabilirler. Yani tamamını tüketme hakları yoktur.

Kanundaki “kısmen” ibaresi pek açık değildir. Her ne kadar

tamamının kullanılmasını engelleyici bir ibare olsa da çocuğun mallarının büyük bir

kısmının, anne ve baba tarafından hesap vermeksizin ve izin almaksızın kullanılması

459 Turanboy; a. g. m. , s. 2134.
460 Turanboy; a. g. m. , s. 2136.
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sakıncalı sonuçlar yaratabilir. Kalan kısmın değeri pek az da olabilir. Medeni Kanun’

da bu durumun kötüye kullanılmasını engelleyici özel bir düzenleme yapılmamıştır.

Örneğin çocuğun, yanan evi nedeni ile aldığı sigorta tazminatı, çocuğun bakımı adı

altında lüks ev eşyalarına harcansa geri kalan kısım evin değerinin yanında pek hafif

kalabilir. Ancak kısmen sarftan anlaşılması gereken, aynı fıkrada geçen olağan

ihtiyaçların gerektirdiği ölçüde malların kısmen sarfıdır461.

Diğer taraftan TMK m. 356/II hükmü uyarınca, zorunlu bir durum

varsa çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için hâkim, ana ve babaya belirlediği

miktarlarda çocuğun diğer mallarına da başvurma yetkisini tanıyabilir462. Maddenin

ilk fıkrasında olağan bir ihtiyaçtan bahsedilmişken, bu fıkrada olağan dışı, zorunlu

bir durumun varlığı ve hâkimin izni aranmaktadır. Zorunlu ihtiyacın sadece çocuğun

bakımı ile ilgili olması şartı aranmamış; çocuğun yetiştirilmesi ve eğitimini de içine

alacak şekilde genişletilmiştir. Çocuğun diğer malları ile anlatılmak istenilen ise

çocuğun sermaye biçiminde ödemeler, tazminatlar ve benzeri edimlerinin dışında

kalan, çocuğun taşınır ve taşınmaz mallarıdır. Hâkim, zorunluluk varsa, çocuğun bu

mallarına anne ve babanın başvurabileceği miktarı belirleyecek, anne ve baba bu

miktarı çocuğun zorunlu ihtiyacını gidermek için kullanacaktır463. Çocuğun

mallarının kısmen sarf edilmesinin zorunlu olup olmadığına hâkim karar verecektir.

Bu hüküm dahi çocuğun malvarlığının ve menfaatlerinin korunması

için yeterli değildir. Çünkü çocuğun mallarının yönetimi velayetleri çerçevesinde

anne ve babaya ait olup çocuğun yasal temsilcisidirler464 ve vesayet makamının

iznine bağlı hususlar dışında vesayete ilişkin hükümlere tabidirler. Vesayet

makamının iznine bağlı hususlar TMK m. 162’ de sayılmıştır. Bunlar arasında

taşınmaz alım ve satımı, rehnedilmesi, kambiyo taahhüdüne girme gibi işlemler

bulunmaktadır. Yani çocuğun yasal temsilcisi olarak velinin bu işlemleri yapmak için

461 Turanboy; a. g. m. , s. 2135.
462 Bu yönde benzer bir hüküm de soy bağının hükümleri arasında düzenlenen TMK m. 327/2’ de

düzenlenmiştir. Bu hükme göre; ana ve baba, yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu
olağanüstü harcamalar yapılmasını gerektirdiği takdirde ya da olağan dışı herhangi bir sebebin
varlığı halinde, hâkimin izniyle çocuğun mallarından onun bakım ve eğitimine yetecek belli bir
miktar sarfedebilirler.

463 Akıntürk; a. g. e. , s. 434.
464 Bkz. İleride 3. Çocuğun temsili bakımından velinin hak, görev ve yetkileri.
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izin alması gerekmez. Bu durumda şöyle bir çelişki ortaya çıkmaktadır: Eğer TMK

m. 356/II hükmü uyarınca çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için zorunluluk

varsa veli ancak hakim kararı ile çocuğun mallarını satabilecekken çocuğun

temsilcisi sıfatıyla hareken eden velinin hakim kararına ihtiyacı olmayacaktır.

Nitekim bu husus Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde tereddüt yaşanmasına neden

olmuştur. Tapu memuru, çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için çocuğun

mallarını satmak isteyen veliden hâkim tarafından verilen izni talep edecek ancak

çocuğu temsilen hareket ettiğini beyan eden veliden böyle bir izin talep

edemeyecektir465. Ancak tapu memurunun veliye ne amaçla hareket ettiğini sorma

mükellefiyeti yoktur.

Bu tartışmalar üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından

11.06.2002 tarih 2002/7 sayılı genelge yayınlanmıştır. Bu genelgeye göre; TMK m.

327 ve 356 hükümleri uyarınca çocuk mallarının sarfına ilişkin tasarrufi işlemlerde

hâkim izninin alınması zorunlu olduğundan, çocuk mallarına ilişkin tasarrufi

işlemlerde velayet hakkını kullananların yapılacak işlemin TMK m. 327 ve 356

hükümlerindeki amaca ilişkin olmadığı beyan edilmiş ise, buna ilişkin beyanlarının

yazılı olarak alınması gerekir466.

Görüldüğü gibi çocuğun mal varlığı, çocuğunu yeterince düşünmeyen

veya içinde bulunduğu koşullar nedeni ile düşünemeyen anne ve babaların elinde

yeterince güvende sayılmaz. Bu nedenlerle, çocuğun mal varlığının yönetimi için

anne babanın yetkileri kontrol altına alınmalıdır. Nasıl ki vasi, sürekli olarak vesayet

ve denetim makamlarının kontrolü altındadır, veli de benzer şekilde kontrol altında

465 Bu hususta Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nden görüş talep edilmiş ancak
sorunu çözmeye yönelik bir sonuç elde edilememiştir. Bkz. Medeni Kanun İle Getirilen Yeni
Şerh İmkanları Ve Çocuk Malları Üzerinde Ana-Babanın Tasarruf Yetkisi, Tapu Kadastro
Müdürlüğü’nce 22.05.2002 tarihli Medeni Kanun Paneli’nde tebliğ olarak sunulmuştur,
(çevrimiçi) http://www.sahinakinci.com/teblig8.htm, 01.04.2010.

466 Bu yazılı beyanın, işlem sahiplerinin başvurusu üzerine, noter tarafından düzenlenip
düzenlenemeyeceğine ilişkin Noterler Birliği’nin 05.09.2003 tarihli 29 numaralı genelge
yayınlanmıştır. Bu genelgede, her ne kadar amacın, TMK m. 327 ve 356 hükümlerinde
belirtilen amaca yönelik olmadığına dair noterliklerce beyanname-taahhütname düzenlenmesine
mevzuat açısından gerek olmasa da, özel şahısların müracaatı halinde böyle bir beyannamenin
içeriğini iş sahibinin kabul edip huzurda imzaladığının onaylanmasında yasal bir engel
bulunmadığı belirtilmiştir.
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tutulmalıdır467. Bu kontrolün tehlikeye bağlı olmaksızın kural olarak ön görülmesi

gerekir. Ayrıca bu denetimin mahkemeler tarafından yapılması gerekmez. Aileden

sorumlu devlet bakanlığına bağlı kuruluşlar eliyle bu denetimler yürütülebilir.

2.6) Çocuğun Serbest Malları

Çocuğun mallarından bir bölümü, kanun koyucu tarafından, çocuğa

bağımsız bir şekilde kendi mal varlığını yönetme yeteneği kazandırmak üzere, anne

ve babanın yönetim ve kullanma hakkının bulunmadığı ya da bunlardan sadece

birinin bulunduğu, çocuğun serbest malları olarak nitelendirilen bir bölüm

ayırmıştır468. Çocuğun, serbest mallarını kullanarak, mal varlığı yönetimi hakkında

tecrübe sahibi olması amaçlanmıştır. Çocuğun serbest malları üzerinde anne ve

babanın yönetim ve/veya kullanma hakkı kanunla ya da sözleşme ile sınırlandırılmış

ya da tamamen kaldırılmıştır.

Medeni Kanun’da çocuğun serbest malları dörde ayrılmıştır:

Kazandırmalar, saklı pay, meslek veya sanat için verilen mallar ve kişisel kazanç.

Anne ve babanın yönetim ya da yaralanma hakkının sınırlandığı bu mallar aşağıda

incelenmiştir.

2.6.1) Kazandırmalar

Anne ve babanın yararlanma hakkının bulunmadığı malların ilk grubu

TMK m. 357/I’de düzenlenen mallardır. Buna göre, faiz getiren yatırımlardan veya

tasarruf hesabı açtırmak suretiyle elde edilen gelirlerden anne ve babanın yararlanma

imkânı yoktur. Eski kanunda “kazandırmalar” yerine “bağış” kelimesi

kullanılmaktaydı (EMK m. 282). Çocuğa yapılan bağışlar anne ve babanın

yararlanma hakkı dışında tutuluyordu. Yeni Medeni Kanun’da bu sınır sadece

467 Gürsel; a. g. m. , s. 979.
468 İnan; Çocuk, s. 137, Akyüz; Koruma, s. 263.
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bağışlarla sınırlı tutulmamış, genel olarak kazandırmalar yararlanma hakkı dışına

çıkarılmıştır.

Kazandırmalar olarak nitelenen mallar, faiz getiren yatırımlar, çocuk

için açtırılan tasarruf hesapları ile açıkça anne ve babanın kullanmaması şartıyla

çocuğa verilen mallardır. Çocuğa doğum gününde yakınlarının açtırdığı hesaplar,

dedesinin vermiş olduğu hazine bonoları bu tür mallara örnek olarak gösterilebilir469.

Faiz getiren yatırımların ya da bankada biriktirilmek üzere çocuğa

verilen paranın, anne babanın kullanma hakkı dışında kalacağının ayrıca

belirtilmesine gerek yoktur. Faiz getirmesi ya da bankada tasarruf hesabı açtırılması

anne babanın yaralanmasına engel olmaya yeterlidir. Zaten bu tür yatırımların

kullanılması veya yararlanılması için tüketilmesi gerekeceği için anne babanın

bunları kullanma hakkı bulunmamaktadır470. Bunların dışında kalan kazandırmalarda

ise anne babanın kullanımının engellenmesi için bu hususun açıkça belirtilmesi

gerekir. Bu irade beyanı her hangi bir şekil şartına bağlı olmamakla beraber açık ve

anlaşılır olması gerekli ve yeterlidir471. Kazandırmayı yapan kişi yalnız anne veya

babayı kullanma hakkından men edebileceği gibi her ikisini de men edebilir472. Eğer

yapılan kazandırmadan sadece çocuğun yararlanabileceği açıksa ayrıca anne babanın

yararlanmasının dışında kalacağının belirtilmesine gerek yoktur. Örneğin çocuğun

kursa yazdırılması için verilen paranın anne babanın kullanımı dışında kalacağı

açıktır473.

Kazandırmayı yapan kişi, bu kazandırmayı anne babanın kullanmasını

istemiyorsa bu iradesini en geç kazandırma işleminin yapıldığı anda beyan etmesi

469 Akıntürk; a. g. e. , s. 435.
470 Turanboy; a. g. m. , s. 2129; Akyüz; Koruma, s. 263; Köprülü/ Kaneti; a. g. e. , s. 255.
471 BGE 63 II 8; SJZ c. 14 (1917-1918), 297, Nr. 89 (Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 287, dn. 762’den

naklen); Turanboy; a. g. m. , s. 2128. Berki anne babanın kullanmamasına ilişkin ibarenin açık
olması gerekmediğini, kullanılmasına engel olucu ibarelerin bulunmasının yeterli olduğunu
belirtir. Berki; a. g. e. , s. 70.

472 Berki; a. g. e. , s. 71.
473 Ancak BK. m. 236/II hükmü uyarınca anne babanın çocuğun temsilcisi olarak, yapılan

bağışlamaları engelleme haklarının bulunduğunu unutmamak gerekir.
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gerekir. Aksi halde bu iradesini sonradan açıklaması ancak anne ve babanın rızası ile

geçerli hale gelir474.

Çocuğa yapılan kazandırmalardan anne baba yararlanamayacak olsa

da bu malları yönetme hakkına sahiptirler. Kazandırmayı yapan kişi, yönetim hakkını

anne babadan kaldırarak, kendisine veya üçüncü bir kişiye de bırakabilir. Fakat

yönetim hakkının anne ve babadan kaldırmasına rağmen yönetecek kişi ile ilgili bir

açıklama yapmamış ise çocuk ayırtım gücüne sahip ise kendisi yönetir. Çocuk

ayırtım gücüne sahip değil ise yönetim için kayyım tayin edilir475. Ancak anne

babanın kullanmaması açıkça belirtilmiş olmasına rağmen yönetimine dair bir kayıt

ileri sürülmemiş ise anne baba, kullanma hakkı olmadığı kazandırmaları da

yönetirler. Yönetimi anne babaya, kullanma hakkı çocuğa aittir. Ancak yönettikleri

bu kazandırmaların gelirlerini anne ve baba kendi menfaatlerine sarf edemezler.

Bunlar çocuğun serbest mallarıdır ve ancak çocuğun yararına kullanılabilir.

Anne babadan yönetim hakkının alınması nedeniyle ayırt etme gücüne

sahip olan çocuk kazandırmaları yönetiyorsa bu kazandırmalar yönünden anne

babanın temsil hakkı yoktur476.

Anne ve babanın, çocuğa yapılan bu kazandırmalardan

yararlanamaması işin niteliğinden ve kanun hükmünden kaynaklanır477. Çünkü

çocuğa gelir sağlamak üzere, çocuk için vadeli bir mevduat hesabı açtırıldığında, bu

paranın faizini anne ve baba aldığı takdirde, işin amacından uzaklaşılır. Çocuğa değil

de anne ve babaya bir menfaat sağlanmış sayılır. Bu nedenle çocuğa yapılan

kazandırmalardan anne ve babanın yararlanamaması yerinde bir uygulamadır.

474 Hegnauer; Art. 294 (Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 287, dn. 764’den naklen); Dural/ Öğüz/
Gümüş; a. g. e. , s. 334; Turanboy; a. g. m. , s. 2129.

475 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 287-288; Akyüz; Koruma, s. 263; Berki; a. g. e , s. 97.
476 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 288.
477 Köprülü/ Kaneti; a. g. e. , s. 258; Turanboy; a. g. m. , s. 2129.
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2.6.2) Saklı Pay

Eski Medeni Kanun’ da yer almamasına rağmen yeni kanunda 358.

Madde ile yapılan düzenlemeye göre ölüme bağlı tasarruf yoluyla çocuğun saklı payı

anne ve babanın yönetimi dışında bırakılabileceği belirtilmiştir. Buna göre, miras

bırakan, isterse çocuğun saklı payını, anne ve babanın yönetmesini engelleyebilir.

Örneğin, miras sözleşmesine böyle bir kayıt koyabilir. Bu kayıt geçerlidir ve anne ile

babayı bağlar. Anne ve babanın yönetimi dışında bırakıl mal da çocuğun serbest malı

haline gelir.

Miras bırakan, anne ve babanın yönetim hakkını engellediği malların

yönetimini üçüncü bir kişiye bırakabilir. Ayrıca bu kişinin belirli zamanlarda sulh

hâkimine hesap vermesini öngörebilir (TMK m. 358/II).

Miras bırakanın, çocuğa bırakacağı malları anne ve babanın yönetimi

altında bırakmak istememesinin nedeni çocuğun mallarını korumaktır. Anne ve

babanın bunları yönetmede başarılı olamayacakları düşüncesi ile bir nevi önlem

olarak başvurabileceği bir yoldur478. Zaten bu hükmün konuluş amacı çocuğu

korumaktır.

2.6.3) Meslek veya Sanat İçin Verilen Mal

Velayet hakkının veliye yüklediği hak ve görevlerden birinin çocuğa

mesleki yönden eğitimini sağlamak olduğunu belirtmiştik. Çocuk, ergin olduğunda

kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomik özgürlüğe sahip bir birey olması için

meslek sahibi olması gerekir. Ayrıca çocuğun yetenekleri yönünde eğitilmesi

gerektiği için çocuğun bir sanata karşı yeteneği varsa bunun da desteklenmesi

gerekir.

478 Akıntürk; a. g. e. , s. 436.
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Anne ve baba, çocuğun yetenekleri ve eğilimleri doğrultusunda, ona

alıştırma yaparak deneyim kazanma, yeteneklerini veya mesleki becerisini geliştirme

amaçları ile çocuğa kendi mallarından bir kısmını verebilirler. Çocuk bu mallarla

kendi yeteneklerini ortaya çıkarmaya, mesleki gelişimini sağlamaya çalışır. Bu

nedenlerle bu mallar çocuğun serbest malları sayılmıştır. Yönetim ve yararlanma

hakkı, kanunla çocuğa verilmiştir. Anne ve baba, çocuğun bir kısım mallarını bu

amaçlarla çocuğa vermişse kendilerinin yönetme ve yararlanma hakkı sona erer

(TMK m. 359/I). Örneğin, anne ve baba, resme ilgi duyan çocuğa resim atölyesi

açmak için çocuğun parasının bir kısmını vermişlerse ya da taşınmazını tahsis

etmişlerse bunlar çocuğun serbest malları haline gelir.

Çocuk kendisine verilen bu mallar yönünden, meslek veya sanatın

gerektirdiği işlemlerle sınırlı olmak üzere fiil ehliyetine sahiptir. Örneğin; atölyenin

tadilat işlerini yaptırabilir, gerekli malzemeleri alabilir. Yoksa bu amacın dışına çıkıp

çocuğun malları elden çıkarma yetkisi yoktur. Örneğin; kendisine verilen atölyeyi

satıp devredemez. Bunun için velisinin izni ya da onayı gerekir. Bu malların, meslek

ve sanat edinilmesi gayesi yönündeki yönetim ve yararlanma hakkı çocuğa aittir479.

Çocuğun, meslek veya sanat edinmek için kendisine verilen mallardan

meydana getirdiği eserler de çocuğun serbest malları arasına katılır. Bir görüşe

göre480; çocuk meydana getirdiği bu malları velisinin rızası olmadan satamaz. Ancak

çocuğa verilen mallarla birlikte bu yetki de birlikte verilmişse velinin rızası aranmasa

da çocuk bu malları bağışlayamaz (BK. m. 235). Eğer TMK m. 449 hükmüne

aykırılık teşkil etmezse yani önemli sayılmayacak derecede ise velisinin rızası ile

bağışlanabilir. Örneğin; çocuk kendi yaptığı masayı ya da tabloyu satabilir ancak

bağışlayamaz.

Çocuk meslek ve sanatın icrası kapsamında medeni haklarını

kullanma becerisi kazanır. Bununla birlikte anne babanın çocuğun faaliyetlerini

gözetleyip denetleme, kontrol etme hakları devam etmektedir. Eğer çocuğun yaptığı

479 Feyzioğlu; a. g. e. , s. 516; Berki; a. g. e. , s. 73; Köprülü/ Kaneti; a. g. e. , s. 255.
480 Berki; a. g. e. , s. 74.
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faaliyetler, kendisine zarar verme tehlikesi taşıyorsa, anne baba çocuğa meslek veya

sanatla uğraşması ile ilgili verdikleri izni geri alabilirler481.

2.6.4) Kişisel Kazanç

Çocuk ergin olmadan önce de, anne babasının rızasıyla, bir takım

işlerde çalışıp gelir elde edebilir. İşte çocuğun kendi çalışmasının ürünü olan

kazançları serbest malıdır. Bunların yönetim ve yararlanma hakkı çocuğa aittir (TMK

m. 359/I). Örneğin çıraklık yapan ya da konser veren çocuğun bu işten elde ettiği

gelirler kendi kişisel kazançlarıdır ve velisinin bunları yönetim ve yararlanma hakkı

yoktur.

Kanun koyucu bu hükümle de çocuğu koruma amacı gütmüştür.

Çünkü EMK m. 283 hükmüne göre çocuk anne babasıyla birlikte yaşadığı sürece,

kişisel kazançları miktarı ne olursa olsun onlara ait olmaktaydı482. Yeni düzenleme

ile çocuğun çalıştırılarak sömürülmesi engellenmek istenmiştir. Zaten günümüzde

kötü niyetli kişiler ya da veliler tarafından çocuklar bir kazanç kapısı olarak

görülmekte, hem maddi olarak hem manevi olarak sömürülmektedir. Burada kanun

koyucu bir da yasal düzenleme ile bunların önünü açmamak için bu malları çocuğun

serbest mallarından olduğunu hükmetmiştir.

Eğer çalışmasını izin verilen çocuk anne ve babasıyla aynı evde

yaşıyor ise anne ve baba ondan kendisinin bakımı için uygun bir katkıda bulunmasını

isteyebilirler (TMK m. 359/II). Burada ailenin ihtiyaçları için değil, sadece çocuğun

kendisinin bakım giderleri için katkıda bulunması istenebilir. Buna dikkat etmek

gerekir. Yoksa çocuğun kendi kazancı ile ailesinin ihtiyaçlarını karşılaması

istenemez. Ayrıca anne ve baba bu istemlerinden çocuk lehine vazgeçebilirler fakat

481 Köprülü/ Kaneti; a. g. e. , s. 255.
482 Bu hüküm doktrinde eleştirilmekte ve anne babanın sadece ihtiyaçları oranında çocuğun

kazancına sahip olabilmesi ileri sürülmekteydi. Bkz. Berki; a. g. e. , s. 75.
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bunu üçüncü bir kişiye temlik edemezler483. Çocuk ailesiyle ayı evde yaşamıyor ise

çocuktan kendisinin bakımı için katkıda bulunmasını isteyemezler.

3) ÇOCUĞUN TEMSİLİ BAKIMINDAN VELİNİN

HAK, GÖREV VE YETKİLERİ

3.1) Çocuğun Ehliyeti ve Velinin Çocuğu Temsil Yetkisi

Herkes doğduğu andan itibaren hak ehliyetine sahiptir. TMK m. 8

hükmünde her insanın hak ehliyetine sahip olduğu belirtilmiştir. Hak ehliyetine sahip

olabilmek için biyolojik olarak insan olmak yeterlidir. Ancak fiil ehliyetine sahip

olabilmek için kanunda ikisi olumlu biri olumsuz üç şart aranır: Ayırt etme gücüne

sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı olmamak ( TMK m. 10). Ayırt etme gücü ise

yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da

bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden

yoksun olmama durumunu ifade eder ( TMK m. 13).

Çocuklar, henüz ergin olmadıkları ve belli bir yaşa kadar ayırt etme

gücünden yoksun oldukları için fiil ehliyetleri sınırlanmıştır. Ancak her ne kadar

henüz ergin olmasalar da ayırt etme gücü, çocuğun yaşına, olgunluğuna ve akli

melekelerine göre erginliğe erişmeden önce oluşmaya başlar. Ancak kanunda ayırt

etme gücünün kazanılması için kesin bir yaş sınırı verilmemiştir. Bu nedenle her

somut olay açısından çocuğun ayırt etme gücü saptanmalıdır. Örneğin, sekiz

yaşındaki bir çocuğun kalem satın almak için ayırt etme gücüne sahip olduğu

söylenebilir. Ancak aynı çocuğun gayrimenkul satın almak için ayırt etme gücüne

sahip olduğu düşünülemez. Ayırt etme göreceli bir kavram olup, her bir davranışın

483 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 288.
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niteliği, önemi ve çocuğun gelişim derecesi göz önünde tutularak belirlenmesi

gerekir484.

TMK m. 343/I’ e göre; velayet altındaki çocuğun fiil ehliyeti, vesayet

altındaki kişinin ehliyeti gibidir. Bu hüküm bir taraftan çocuğun ehliyetinin kısıtlının

ehliyeti gibi olduğunu belirtmektedir. Diğer taraftan aralarında farklar olsa da

çocuğun temsilcisi olarak anne babanın, vasinin kısıtlıyı temsil etmesine ilişkin

kurallara tabi olduğunu genel olarak ifade etmektedir485.

Hukuki açıdan hak ehliyetine sahip olup fiil ehliyetleri ayırt etme

güçlerine göre sınırlandırılmış olan çocukların, gerçek birer kişi olarak temsil

edilmeleri gerekir. Çocuğun yasal olarak temsili ise ya velayet hakkına bağlı olarak

velisi ya vesayet hakkına bağlı olarak vasisi ile ya da belirli işlerde görevlendirilmiş

kayyım vasıtası ile gerçekleştirilir486.

Çocuk velayet altında ise çocuğun üçüncü kişilerle olan işlemlerinde

yasal temsilcisi, velayet hakkı çerçevesinde anne ve babasıdır ( TMK m. 342/I ).

Yasal temsil, velayetin en önemli türevi ve işlevidir çünkü çocuğun kişi varlığı

açısından da mal varlığı açısından da korunup, değerlendirilmesi “yasal temsil” ile

gerçekleşir. Bu nedenle velinin çocuğun temsiline ilişkin hakları ve yükümleri bir

taraftan çocuğun kişi varlığına bir taraftan da çocuğun mal varlığına yöneliktir.

Kısacası çocuğu okulda olduğu gibi bankada da velisi temsil eder487.

Çocuğu temsil etme yetkisi, velayet hakkı çerçevesinde anne ve

babaya verildiği için velayet hakkını kim kullanıyorsa, temsil yetkisini de o kullanır.

Eğer velayeti anne baba birlikte kullanıyorsa çocuğu da birlikte temsil ederler488.

Çocuğun önlem olarak başka bir aile ya da kuruma yerleştirilmesi halinde, anne baba

çocuğu birlikte temsil etmeye devam ederler.

Velayetten doğan temsil yetkisi, sözleşmeden doğan temsil

yetkisinden farklıdır. Velayette anne babanın temsil yetkisinin sınırı çocuğun

484 Oğuzman/ Seliçi/ Oktay- Özdemir; a. g. e. , s. 51.
485 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 293; Akyüz; Koruma, s. 264; Feyzioğlu; a. g. e. , s. 512.
486 Velayetin, vesayet ve kayyımlıkla karşılaştırılması için bkz. yukarıda I. Bölüm, 4.
487 Akyüz; Koruma, s. 264; Serozan; Armağan, s. 392, Serozan; Çocuk, s. 183.
488 Feyzioğlu; a. g. e. , s. 512.
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yararıdır. Anne baba bu yetkiyi bağımsız olarak kullanırlar, kural olarak vesayet

makamından izin almazlar. Sözleşmesel temsilde ise böyle bir uygulama yoktur.

Anne baba, çocuk hesabına bir işlem yaparken bunun çocuk için olduğunu açıkça

belirtmemiş olsalar dahi işlemin içeriğinden çocuk hesabına yapıldığının anlaşılması

yeterlidir. İşlem kimin adına yapılırsa yapılsın, çocuğun hesabına olur. Sözleşmesel

temsilde işlem temsil edilen adına yapılır489. Temsilci temsil edilenin iradesi ile

bağlıdır. Velayette anne baba çocuğun iradesi ile doğrudan bağlı değildir. Daha çok

çocuğun yararı ile bağlıdırlar. Velayetteki temsil yetkilileri sadece anne ve baba

olabilir. Oysa sözleşmesel temsilde ayırtım gücüne sahip olanlar temsilci tayin

edilebilir. Velayette çocuğun temsilcisini seçme şansı yoktur ama sözleşmesel

temsilde temsil edilenin temsilciyi tayinde seçme hakkı vardır.

Çocuğun temsil edilmesi hakkı çerçevesinde anne ve baba değişik

rollerde hukuk sahnesinde yer alırlar. Bu rolleri şu şekilde tasnif edebiliriz490:

i) Temsil ettikleri çocuğun adına ve hesabına dar ve gerçek anlamda

temsilci sıfatı ile aldıkları roller. Bu tür temsil yetkisi, kurucu işlevli temsil olarak

adlandırılır. Örneğin; çocuğun parası ile çocuk adına taşınmaz mal satın alınması.

ii) Çocuğun kendi başına gerçekleştirdiği ya da gerçekleştireceği

işleme, velayet sahibi anne ve babanın, izin (olur) vermek suretiyle temsil etmeleri.

Geniş anlamdaki bu yasal temsil ise tamamlayıcı işlevlidir. Örneğin; velinin ayırt

etme gücüne sahip çocuğun yaptığı borçlandırıcı işleme icazet vermesi.

iii) Velinin, çocuk yararına ancak kendinin borç yüklendiği, BK. m.

111 anlamında “üçüncü kişi lehine” sözleşme kurması. Örneğin; velinin çocuk adına

ancak primlerini kendi malvarlığından karşılayacağı sağlık sigortası yaptırması.

iv) Velinin, çocuğun kişi varlığına yönelik olup ilk bakışta hukuka

aykırı olarak görünen bir işleme olur vermesi ile işlemin hukuka uygun hale

gelmesinin sağlaması. Örneğin, çocuğun okulda düşüp başını yaralaması nedeniyle

hastaneye götürülen çocuğa, velisi gelmeden dikiş atmak suretiyle tıbbi müdahalede

bulunulmasına velinin rıza göstermesi.

489 Özmen, a. g. e. , s. 25.
490 Serozan; Armağan, s. 392, Serozan; Çocuk, s. 183; Berki; a. g. e. , s. 47.



168

Bazı işlemlerde anne ve babanın temsil yetkisini kullanması işlemin

tamamlanması için yeterli değildir. Anne ve baba ile çocuğun birlikte hareket etmesi

gerekir. Anne ve babanın olurunun yanında çocuğun da irade açıklamasına ihtiyaç

duyulur. Örneğin; dava yolu ile yargısal erginlik ya da haklı sebeple isim değiştirme

yahut evlatlık ilişkisi kurulmasında, anne ve babanın iznini yanında çocuğun da

görüşlerine başvurulur. Bazı izinlerin ise veli tarafından yazılı olarak verilmesi

gerekir. Örneğin anestezi altında yapılan ameliyatlarda ve sendika üyeliğinde olduğu

gibi491.

Velayet sahibi anne ve babanın çocuğu temsil yetkisi sadece çocukla

ilgili işlemlerle sınırlı değildir. Çocuğa karşı açılacak ya da çocuk adına açılacak

davalarda da veli çocuğun temsilcisidir. Ancak çocuğun fiil ehliyetinin olduğu

davalarda (TMK m. 357-359), velinin temsil yetkisi yoktur. Çocuk bu davaları bizzat

kendisi yürütür. Mesela, çocuğun meslek veya sanatla ilgilenmesi için verilen

mallarla ilgili davaları ve işleri bizzat yürütebilir492.

Her yetkinin olduğu gibi, velinin çocuğu temsil yetkisinin de bir sınırı

vardır. Velinin velayet hakkından doğan temsil yetkisi, kanunda düzenlenen bazı

işlemlerde, çocuğun kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarının kullanılmasında ve velayetin

amacını aşan işlemlerde ortadan kaldırılmıştır493. Örneğin, veli çocuk adına evlilik ya

da nişanlılık ilişkisi kuramaz, kurulan evlilik ya da nişanlılık ilişkisini bozamaz,

vasiyetname düzenleyemez gibi. Bunların dışındaki işlemlerde, velayet hakkına

sahip anne ve baba, çocuğun yasal temsilcisi olarak işlemi gerçekleştirebilirler.

Veli temsil yetkisini kullanırken çocuğun menfaatlerini göz önünde

tutmakla ve olgunluğu ölçüsünde çocuğun fikirlerini almakla yükümlüdür. Ancak

çocuğun zihinsel gelişimi ve olgunluğunun işlemin mahiyetini anlamaya elverişli

olmaması ya da elverişli olmasına rağmen tecrübesizliği gereği işlemin kapsamı ve

sonuçları hakkındaki öngörülerinin isabetli olmaması durumlarında veli, çocuk adına

491 Tababet Kanunu m. 70 ve Sendikalar Kanunu m. 20.
492 Bkz. yukarıda II. bölüm, 2.6.
493 Velinin temsil yetkisinin ortadan kalkması için bkz. III. bölüm, 3.3.
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yapacağı işlemde, çocuğun menfaatinin gerektirmesi halinde çocuğun fikirlerini göz

ardı edebilir494.

Çocuk, borçlarından dolayı, anne babanın çocuk malları üzerindeki

hakkına bakılmaksızın kendi mal varlığı ile sorumludur (TMK m. 343/II). Kanun

koyucu bu hükmü sadece, anne babanın çocuğu temsil etmesi nedeniyle doğan

borçlar bakımından öngörmemiştir. Bu madde kapsamına çocuğun her türlü borcu

girer. Çocuğun velisinin izni ile yaptığı işlemlerden, haksız fiilinden, serbest malları

üzerindeki işlemlerinden, kendisine intikal eden mirasın tereke borçlarından, nafaka

borçlarından kaynaklanan borçları TMK m. 343/II kapsamında değerlendirilir.

Ancak anne babanın çocuğa bakım ve eğitim masraflarından doğan borçlardan, anne

baba sorumludur. Çocuğun alacaklılarının hakkı, anne babanın çocuk malları

üzerindeki haklarından önce gelir495.

Ergin olmayan çocuklar ayırt etme kabiliyetlerine göre kendi

aralarında ikiye ayrılır. İlk grup, tam ehliyetsiz diye nitelendirilen, ayırt etme gücüne

sahip olmayan çocuklardır. İkinci grup ise sınırlı ehliyetsiz statüsüne giren, ayırt

etme gücüne sahip olan çocuklardır. Bu iki grup çocuğun fiil ehliyetleri bir birinden

farklıdır. Bu farklılıktan dolayı, temsil edilmelerinde de farklılık arz eden durumlar

vardır. Aşağıda öncelikle çocukların ayırt etme güçlerine göre temsillerini daha sonra

çocuğun ayırt etme gücüne bakılmaksızın velisinin temsil yetkisinin ortadan kalktığı

halleri inceleyeceğiz.

494 Öztan; Aile, s. 657, 658.
495 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 295- 296.
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3.1.1) Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Çocuğun

Temsili

3.1.1.1) Genel Olarak

TMK m. 13’ de ayrıt etme gücü tanımlanmıştır. Ayırt etme gücüne

sahip olmayan çocuklar tam ehliyetsizdirler. Sadece yaş küçüklüğü nedeni ile

çocuklar değil, ayırt etme gücüne sahip olmayan kısıtlılar da tam ehliyetsizdirler

ancak biz konumuz açısından sadece çocuklara yönelik değerlendirme yapacağız.

Ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin hukuki eylemleri hukuki sonuç

doğurmazlar. Ancak Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklıdır (TMK m. 15). Bu

nedenle ayırt etme gücü olmayan çocuğun yaptığı işlemler kesin hükümsüzdür. İşlem

ister kazandırıcı nitelikte olsun isterse borçlandırıcı nitelikte olsun sonuç aynıdır.

Ancak miras hakkının kazanılması ayrıdır. Çünkü miras hakkı, miras bırakanın

ölümüne bağlı bir hak olduğundan, kazanılması için hukuki bir işlem yapılması

gerekmez, bu nedenle ayırt etme gücünün varlığı aranmaz496.

Ayırt etme gücü olmayan çocuk tek başına işlem yapamaz. Yaptığı

işlemler kesin hükümsüzdür. Yasal temsilcisinin sonradan onay vermesi ya da

işlemin karşı tarafının iyi niyetli olması sonucu değiştirmez497. Bu nedenle ayırt etme

gücü olmayan çocuğun hukuk sahnesinde yer alabilmesi yasal olarak temsil edilmesi

ile mümkündür. Tam ehliyetsiz çocuğun temsilcisi velayet altında olduğu sürece

anne ve babasıdır. Anne ve babanın birlikte hareket etmesi gerekir. Eşlerden birinin

açtığı davaya diğer eşin katılımı sağlanmaya çalışılması eğer mümkün olmaz ise

dava reddedilir. Eşler çocuk adına birlikte dava açmaya mecbur değildir. Ancak

davanın esasına girilebilmesi için diğer eşin katılma yoluyla veya duruşmada hazır

496 Kendine düşen miras payının reddi için yasal temsilcinin onayı gerekir. Oğuzman/ Seliçi/
Oktay-Özdemir; a .g. e. , s. 59.

497 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 293; Öztan; Aile, s. 654.
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bulunup icazetini bildirmek suretiyle yahut icazetini gösteren noter tasdikli belge ile

rızasını bildirmesi gerekir498.

Ayırt etme gücü olmayan çocuğun dava ehliyeti yoktur ancak davada

taraf olma ehliyeti hak ehliyetinin bir görünümü olduğundan ayırt etme gücü

olmayanlar davada taraf olabilirler499. Davada taraf olan çocuğu temsil etme yetkisi

velayetleri çerçevesinde anne babasına aittir.

Tam ehliyetsiz çocuğu velayet hakkına bağlı olarak anne ve babası

temsil eder. Çocuk adına bütün hukuki işlemleri veli sıfatı ile hareket eden kişiler

yapar500. Ancak anne ve babanın da çocuk adına yapamayacağı işlemler vardır.

Bunları temsil yetkisinin bulunmadığı durumlar ile kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır.

Velinin kanunda temsil yetkisinin ortadan kalktığı durumlarda çocuğu

temsil edemeyeceği açıktır. Ancak kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar yönünden konu

tartışmalıdır.

3.1.1.2) Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar Yönünden

Kural olarak, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların, bu haklar sahip olan kişi

tarafından bizzat kullanılması gerektiği, bu hakların yasal temsilci vasıtasıyla

kullanılmasının mümkün olmadığı kabul edilir501.

Tam ehliyetsiz kimseden başkasının, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları

kullanamayacağının kabul edilmesi, korunmaya muhtaç tam ehliyetsizi korumaktan

uzaklaşıp, aksine tam ehliyetsizi mağdur edebilir. Bu olumsuz sonuçla

karşılaşmamak için kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarda mutlak ve nisbi anlamda bir

498 Y 2. HD. 02.03.2006 gün ve 2006/ 565 E., 2006/ 1632 K. (Çevrimiçi)
http://www.diaport.com.tr/PublicPages/DiaDetails.aspx?diaf=, 11.01.2010 ; Y 18. HD. ,
16.02.2009 t. , 2008/11427 E. , 2009/1111 K.; Y 18. HD. , 20.03.2008 t. , 2008/1995 E. ,
2008/3262 K. , Meşe Meşe Yazılım İçtihat ve Mevzuat Bankası – Ver: 2.0.0.49.

499 Öztan; Aile, s. 655, 657.
500 Öztan; Aile, s. 654.
501 Oğuzman/ Seliçi/ Oktay Özdemir; a. g. e. , s. 62; Öztan; Aile, s. 657, 658; Öztan; Medeni, s.

67; Kemal Oğuzman; Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul, 1994, s. 94 vd.
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ayrım yapılması gerektiği ve yasağın sadece mutlak anlamda kişiye sıkı sıkıya bağlı

hakları kapsaması gerektiği savunulmaktadır.

Mutlak anlamda kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar, nişanlanma, evlenme,

evlat edinme, çocuğun tanınması, babalık davası açma, ölüme bağlı tasarruf yapma

veya bunu geri alma gibi haklardır. Mutlak anlamda kişiye sıkı sıkıya bağlı bu

hakların bizzat hak sahibi tarafından kullanılması gerekir. Bu tür haklar yasal

temsilci vasıtasıyla kullanılamazlar. Örneğin, veli çocuk adına evlenme akdi

yapamaz, vasiyetname düzenleyip geri alamaz, sigortada lehtar atayamaz, nesep

durumunu değiştirici işlem yapamaz ve dava açamaz, organ bağışı gibi kişilik

değerleri üzerinde ciddi tasarruflarda bulunamazlar502.

Nisbi anlamda kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar ise kişilik haklarının

korunması, adın korunması ya da tanımaya itiraz gibi kişiliğin ve saygınlığın

korunmasına yönelik haklardır. Bu tür haklar yönünden yasal temsilin önünün

açılması en başta tam ehliyetsizin korunması ve menfaatleri açısından gerekli

görülmektedir. Eğer tam ehliyetsiz çocuğun bizzat kullanamadığı bu hakları velisi de

kullanamayacaksa, korunması nasıl düşünülebilir? Bu nedenle nisbi nitelikteki

hakların çocuğun velisi tarafından kullanılabileceği kabul edilir503.

Doktrinde bir görüşe göre, mutlak nitelikte kişiye sıkı sıkıya bağlı

hakların kapsamının geniş tutulması, tam ehliyetsiz çocuğu hak ehliyetinden yoksun

hale getirir. Bu nedenle kanunda aksine hüküm olmayan hallerde kişiye sıkı sıkıya

bağlı haklar, velisi tarafından kullanılabilmelidir504.

Başka bir görüşe göre; bazı istisnai durumlarda, eğer çocuğun yararı

gerektiriyorsa, çocuğun kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarını, kural dışı olarak, yasal

temsilcisi olarak velisi kullanabilir505. Manevi ve duygusal yönü ağır basan, mutlak

surette kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar açısından ne kesin temsil yasağı uygulanmalıdır

ne de yasal temsilcinin serbestçe bu hakları kullanmasına izin verilmelidir. Orta yol,

502 Oğuzman/ Seliçi/ Oktay Özdemir; a. g. e. , s. 63, Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 359.
503 Oğuzman/ Seliçi/ Oktay Özdemir; a.Y , Dural, a. g. e. s,. 80; Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 360;

Akyüz; Koruma, s. 172.
504 Özsunay, a. g. e. , s. 59; Arpacı, a. g. e. , s. 52-45; Zevkliler/ Acabey/ Gökyayla, a. g. e. ,s. 348;

İnan; Medeni Hukukta, s. 76.
505 Öztan; Medeni, s. 67.
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Alman Hukukunda olduğu gibi şu şekilde olmalıdır: Ön planda tutulması gereken

husus çocuğun iyiliği ve dolayısıyla menfaati olduğundan, çocuğun menfaati gerekli

kıldığı takdirde, hâkimin onayı ile velisi çocuk adına bu hakları kullanabilmelidir506.

İsviçre Federal Mahkemesi, ayırtım gücüne sahip olmayan çocuğa

karşı, Aile Hukuku alanına giren kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili bir dava

açılması halinde, velisinin bu davada çocuğu temsil edebileceğini kabul etmektedir.

Mahkemeye göre, her ne kadar çocuğun açacağı bu tür bir davada yasal temsilcisinin

çocuğu temsil hakkı yoksa da çocuğa karşı açılacak bu türden bir davada yasal

temsilcisi çocuğu temsil edebilir507.

3.1.2) Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Çocuğun Temsili

3.1.2.1) Genel Olarak

Ayırt etme gücüne sahip olup ergin olmayan çocuklar ile ayırt etme

gücüne sahip kısıtlılar, fiil ehliyeti bakımından sınırlı ehliyetsiz kategorisinde

değerlendirilirler. Bunlar ehliyetsizdirler ancak bazı konularda ehliyetsizlikleri

sınırlandırılmıştır. Yani bazı konularda tek başlarına işlem yapabilme ehliyetine

sahiptirler. Sınırlı ehliyetsizler, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi

işlemleriyle borç altına giremezler. Ancak karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya

bağlı hakları kullanmada, kanundaki istisnalar dışında, bu rıza gerekli değildir (TMK

m. 16/I).

Ayırt etme gücüne sahip olup henüz ergin olmayan, velayet altında

bulunan çocuğun yasal temsilcisi yine velisidir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan

çocukta olduğu gibi veli, velayetten doğan temsil hakkı çerçevesinde çocuk adına ve

hesabına işlem yapma yetkisine sahiptir. Bunun için her hangi bir kurumdan ya da

506 Hatemi/ Serozani a. g. e. , s. 359-360.
507 BGE 78 II 99, ATF 114 Ia 350, BGE 116 II 393, Oğuzman/ Seliçi/ Oktay Özdemir; a. g. e. , s.

63, dn. 196’dan naklen.
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çocuktan izin almasına gerek yoktur. Çocuk ayırt etme gücüne sahipse, anne ve

babanın yasal temsilci olarak iki seçimlik hakları vardır: İşlemi doğrudan doğruya

yasal temsilci sıfatı ile gerçekleştirmek veya çocuğun gerçekleştirdiği işleme onay

vermek508.

Velinin çocuk tarafından yapılan hukuki işlemlere rıza vermesi, her ne

kadar velayetten doğan bir hak olsa da çocuğun temsili olarak kabul edilmez. Çünkü

yasal temsilci, temsil ettiği kişinin hukuki işlemlerini onaylayamaz509.

Ancak her ne kadar velisi çocuğun yasal temsilcisi olmaya devam etse

de, ayırtım gücüne sahip çocuk da bazı işlemleri tek başına yapabilir. Ayırtım gücüne

sahip olmayan çocuğun hiçbir işlemi sonuç doğurmazken, ayırtım gücüne sahip

çocuğun yaptığı bazı işlemler tam geçerli kabul edilirken bazıları askıda

hükümsüzdür. Yani velisinin onayına kadar hüküm doğurmaz510. Ancak çocuğun

velisinin rızası ile yaptığı işlemler geçerlidir.

Ayırtım gücüne sahip çocuğun tek başına yaptığı karşılıksız

kazanımına yönelik işlemler, yani ivazsız işlemler tam geçerlidir. Çocuğun işlemi

yapması ile işlem sonuç doğurur. Örneğin çocuk kendisine yapılan bir bağışlamayı

kabul edebilir, kendi borcu için ibra sözleşmesi yapabilir, ölüme bağlı tasarruftan

yararlanan taraf olabilir. Ancak burada BK. m. 236/II hükmüne dikkat etmek gerekir.

Eğer velisi çocuğu bağışlamayı kabulden men etmişse veya verilmiş şeyin iade

edilmesini emretmişse bağışlama hükümsüzleşir. Bu hükmün amacı çocuğun

hediyelerle kandırılması engellenmektir. Çocuğun korunması açısından da velinin bu

hakkını kullanması yadırganamaz511.

TMK m. 16/I hükmünde de belirtildiği gibi ayırt etme gücüne sahip

çocuk kendi işlemi ile borç altına giremez. İşlemin geçerli olabilmesi için velisinin

rızası gerekir. Veli rızasını çocuk işlem yapmadan önce (izin) verebileceği gibi işlem

yapıldıktan sonra da (icazet) verebilir. Hatta veli işlem sırasında da rızasını

508 Köprülü/ Kaneti, a. g. e. , s. 253; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 293.
509 Öztan; Medeni, s. 655. Yasal danışmanlıkta onay vardır ancak yasal danışmanlık sadece ergin

kişiler içindir (TMK m. 429).
510 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 295.
511 Oğuzman/ Seliçi/ Oktay Özdemir; a. g. e. , s. 76, Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 363. Bkz. Berki;

a. g. e. , s. 30 vd.
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açıklayabilir(katılma). Bu hüküm çocuğu (sınırlı ehliyetsizi) korumak amacı ile sevk

edilmiştir. TMK m. 451/I hükmünden yola çıkılarak, borçlandırıcı işlemlerle tasarruf

işlemlerinin TMK m. 16 kapsamında olduğu kabul edilir512. Velayet altındaki

çocuğun fiil ehliyeti vesayet altındakiler gibi olduğu için TMK m. 451 burada da

uygulama alanı bulabilmektedir.

Velisinin rızasını almaksızın yapılan çocuğu borçlandırıcı işlemlerin

askıda hükümsüzlüğü velinin rızasına kadardır. Ancak velinin rızasını verebileceği

süre sınırsız değildir. TMK m. 451/II hükmü uyarınca bu süre diğer tarafın ya da

başvurusu üzerine hakimin takdir ettiği kadardır. Bu süre içinde velinin onayı

gelmezse diğer taraf işlemle bağlı olmaz.

Ayırt etme gücüne sahip çocuğun tek başına yaptığı borçlandırıcı ya

da tasarruf işlemlerinde rızayı birlikte velayet söz konusu ise anne ve baba birlikte

vermelidir. Eğer velayet sadece biri tarafından kullanılıyor ise onun rızası yeterlidir.

Rıza verilip işlem tamamlandıktan sonra alınması mümkün değildir. Ancak işlem

tamamlanıncaya kadar alınması mümkündür513.

Velinin işleme rıza vermemesi halinde taraflar verdiklerini geri

isteyebilir. Ancak çocuk aldığı şeyi tüketmiş ise iade sorumluluğu, kendi yararına

harcanan veya geri verme zamanında mal varlığında mevcut olan zenginleşme

tutarıyla sınırlıdır514. Ayrıca iyi niyetli olmaksızın elden çıkardığı kısım da

sorumluluğu dahilindedir (TMK m. 452/I). Çocuk kendisini fiil ehliyetine sahip

olarak göstermiş ve karşı tarafı bu şekilde yanıltmış ise yapılan işlem geçersiz

olmakla birlikte çocuk karşı tarafın uğradığı tüm zarardan sorumlu olur (TMK m.

452/II).

Küçüğün yaptığı işlem henüz velisi tarafından onaylanmadan, çocuk

ergin olursa işlem kendiliğinden geçerli hale gelmez. Ancak evlenme ve evlat

edinme durumu bunlardan ayrıdır. İşlem kendiliğinden geçerli hale gelmese de ergin

512 Zevkliler/ Acabey/ Gökyayla, a. g. e. ,s. 313, Öztan; Medeni, s. 92, Oğuzman/ Seliçi/ Oktay
Özdemir; a. g. e. , s. 68,69, Hatemi/ Serozan; a. g. e., s. 362.

513 Zevkliler/ Acabey/ Gökyayla, a. g. e. ,s. 313, Öztan; Medeni, s. 92, Oğuzman/ Seliçi/ Oktay
Özdemir; a. g. e. , s. 69.

514 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 295; Berki; a. g. e. , s. 49.
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olan çocuk kendi işlemine icazet verebilir. Çocuğun evlat edinilmesine icazet, çocuk

ergin olmadan velisi tarafından, ergin olduktan sonra kendisi tarafından verilmez ise

askıda hükümsüz olan işlem kesin hükümsüz olur515.

Bazı durumlarda küçüğün ehliyetinin genişlediği kabul edilir. Çünkü

çocuk her ne kadar kural olarak, on sekiz yaşını doldurmasıyla ergin olacaksa da

erginlik bir süreçtir. Bu süreç içerisinde zamanla ayırt etme gücünü kazanır ve

ehliyeti erginliğe doğru ilerleyerek devam eder. Bu nedenle erginlik öncesinde bir

takım olgularla ehliyeti genişler.

Velisi çocuğa kendini temsil etme veya parasını idare edebilme

yeteneği kazandırabilmek için bazı durumlarda çocuğa kendini veya aileyi temsil

etme imkânı verirler. Bu gibi durumlarda, velinin hareketinden izninin varlığı belli

oluyor ise yani açıkça ya da üstü kapalı bir şekilde toptan izin verilmişse ayrıca sözlü

ya da yazılı olarak izin verilmesine gerek yoktur. İşlem çocuğun gerçekleştirdiği

anda sonuç doğurur. Örneğin, veli okula giden çocuğuna harçlık vermişse veya

bakkaldan ekmek almaya göndermiş ise çocuğun okulda bu para ile simit alması

veya bakkaldan ekmek alması halinde çocuk yetkili kabul edilir. Çocuk iznin veriliş

amacına uygun hareket ettiği sürece işlem geçerlidir. Ancak veriliş amacı dışına

çıkıldığında ya da şartlı verilen izinde şarta uyulmadığında önceden verilen izin

geçerliliğini kaybeder. Örneğin çocuk, okulda harcaması için verilen harçlığı ile

taksitli araç alım sözleşmesi yapamaz ya da yüz lirayı geçmemek üzere paten

almasına izin verilmesi halinde, çocuk yüz elli liralık paten alırsa işlem velinin

icazeti ile geçerli olur 516.

Velisi, çocuğa bir meslek veya sanatla uğraşması için izin vermiş ise

bu meslek veya sanatın gerektirdiği işlemleri de çocuğun yapabileceğini kabul

etmiştir. Zaten TMK m. 453 hükmünde de çocuğun böyle bir durumda yetkili olduğu

açıkça belirtilmiştir (TMK m. 343 dolayısıyla).

515 Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 362.
516 Oğuzman/ Seliçi/ Oktay Özdemir; a. g. e. , s. 71; Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 365; Berki; a. g.

e. , s. 48.



177

Çocuğun ehliyetinin genişlediği başka bir durum ise, velinin çocuğa

başka bir yerde yaşamaya izin vermesi halidir. Aile haricinde yaşayan çocuk kendi

parasını harcama yetkisine sahiptir (TMK m. 359). Çocuk ailesinden ayrı bir yerde

oturuyorsa, orada okuyor veya çalışıyorsa, çocuk kendi başına hukuki işlem

yapabilir, çalışarak kazandığı parayı harcayabilir (TMK m. 455).

3.1.2.2) Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar Yönünden

Ayırtım gücüne sahip küçüğün, ayırtım gücüne sahip olmayan

küçükten en büyük avantajı, TMK m. 16 hükmü gereği, ayırtım gücüne sahip

küçüğün, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanma ve karşılıksız kazanma sağlayan

işlemleri yasal temsilcisinin rızasını almadan, tek başına yapabilmesidir. Ayırt etme

gücü olan çocuk kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarını tek başına kullanabilir517. Bu

bağlamda, vasiyetname düzenleyip (15 yaşını doldurmuş ise) geri alabilir, kişiliğini

koruyan davaları bizzat açabilir, nişanı bozabilir ya da resim çektirme, saçını

kestirme ya da kulağını deldirme gibi kişilik değerleri üzerinde basit tasarruflarda

bulunabilir518.

Mutlak nitelikteki kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları ayırt etme gücüne

sahip çocuğun kullanabileceği açıktır. Bu hakları velisi, yasal temsilci sıfatı ile ayırt

etme gücüne sahip çocuğun adına kullanamaz. Bu haklar bakımından velinin yasal

temsil yetkisinden söz edilemez.

Ancak, bazı haklar vardır ki, ayırtım gücüne sahip olan küçük bile

bunları tek başına kullanamaz; mutlaka anne ve babasının izni ile kullanabilir.

Bunlar, nisbi anlamda kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır. Bu türlü hakları veli ile

ayırtım gücüne sahip çocuğun birlikte kullanması gerekir. Örneğin, yargısal erginlik

istemi, nişanlanma, evlenme veya başka bir aileye evlatlık olma, haklı sebeplerle

isim değiştirme gibi işlemlerde veli ile çocuğun birlikte hareket etmesi gerekir. Tek

517 İnan; Medeni Hukukta, s. 76.
518 Oğuzman/ Seliçi/ Oktay Özdemir; a. g. e. , s. 74, 75; Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 363.
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başına velinin ya da çocuğun rızası yeterli olmaz. Velayetin anne ve baba tarafından

birlikte kullanılması durumunda da anne ile babanın birlikte rıza vermeleri gerekir.

Çünkü evlat edinme, evlenme gibi işlemler velayet hakkını ve buna bağlı olarak

velinin temsil yetkisini sona erdiren irade beyanlarıdır.

Nisbi anlamda kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarda velinin işleme

sonradan icazet vermesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Veli ile küçüğün

beraberce hareket etmeleri gerekir. Hatta bazı durumlarda velinin rızasını yazılı

olarak beyan etmesi gerekir519. Çocuğun anestezi altında ameliyat edilmesinde

olduğu gibi520.

3.1.2.3) Velinin Haklı Sebep Olmaksızın Rıza

Vermemesi

Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun, kural olarak karşılıksız

kazandırmaları ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları bizzat, diğerlerini de velisinin rızası

ile kullanabileceğini yukarıda açıkladık. Eğer çocuğun velisinin izni ile yapabileceği

bir işlemde, velisinin haklı bir sebebi yokken bu izni vermemesi durumunda

hukuksal olarak ne tür bir yol izlenebilir?

Çocuğun menfaatine olan ve tek başına yapmasında sakınca

bulunmayan işlemlerde, velisinin düşüncesiz ve ilgisiz hareketleri nedeniyle izin

vermemesi, velayet hakkının kötüye kullanıldığına işaret eder. Medeni Kanunun 2.

maddesi gereği yapılan işlemlerde iyi niyet esastır. Herkes haklarını kullanırken

dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Velinin haklı bir neden olmaksızın rıza

vermediği bir durumla karşılaşıldığı zaman, kanunda açıkça bir yol gösterilmediği

takdirde (TMK m. 128 gibi), velinin izin vermesini sağlamak için TMK m. 2/II

gereği hakkın kötüye kullanılmasından ya da TMK m. 345’ in kıyasen uygulanması

ile anne baba ile çocuk arasındaki çıkar çatışmasında hakimin ve kayyımın araya

519 Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 363.
520 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası Hakkında Kanun’un 70. maddesi.
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girmesi kuralından yararlanılması düşünülebilir521. Ayrıca haklı bir sebep olmaksızın

çocuğun evlenmesine izin vermeyen veli hakkında sevk edilen TMK m. 128’in kıyas

yoluyla uygulanması söz konusu olabilir. TMK m. 2/II gereği kötü niyet kanunen

korunmayacağından, çocuğun, velisinin izin vermeden yaptığı işlem, izin verilmiş

gibi geçerli olacak ve tarafları bağlayacaktır. Ayrıca TMK m. 128’in kıyasen

uygulanması ile kendisine izin verilmeyen çocuk için, hakime başvurulduğu takdirde

hakim, işlemi çocuğun menfaatlerine uygun görürse bizzat izin verebilir522.

Diğer bir yol ise TMK m. 346 hükmünden yararlanılmasıdır. Çocuk,

kendisine verilmeyen izin nedeniyle, menfaatinin ve gelişmesinin tehlikeye düştüğü

iddiası kapsamında hâkime başvurarak gerekli izni hâkimden talep edebilir. Ancak

hangi kanun hükümden yaralanılarak ulaşılacak sonuç aynı olacaktır. Eğer hâkim

talebi uygun bulursa yasal izni çocuğa bizzat verecektir523.

Serozan, anne babanın izin vermemesi durumunda son çare olarak,

zorunluluk hali ile vekâletsiz iş görme hükümlerine başvurulabileceğini

belirtmektedir524.

3.2) Eşlerden Birinin Tek Başına Çocuğu Temsil Etmesi

Halinde İşlemin Geçerliliği Sorunu

Kural olarak anne ve baba, evlilik birliği devam ederken velayet

yetkisine birlikte sahip olduklarından, çocuğu temsil etme yetkisi de her ikisine aittir.

Ancak eşlerden, hayatın olağan akışı içerisinde sürekli olarak beraber hareket

etmeleri beklenemez. Bir eşin iş için şehir dışına çıkmış olması, hastanede yatarak

tedavi görüyor olması ya da tutuklu olması vs. gibi hallerde ikisinin birlikte çocuk

adına işlem yapması mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda eşlerden biri,

diğerinin bilgisi dahilinde, önceden anlaştıkları şekilde ve mümkün olduğunca diğer

521 Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 364; Serozan; Çocuk, s. 284.
522 Serozan; Çocuk, s. 284; Serozan; Armağan, s. 396; Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 47-48.
523 Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 48.
524 Serozan; Çocuk, s. 284.
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eşi bilgilendirerek, işlemi tek başına yapabilir. Hatta eşler aynı yerde bulunuyor

olsalar da çocuğun olağan ihtiyaçlarını gidermek için tek başlarına temsil yetkisini

kullanabilirler525. Örneğin; çocuğun kırtasiye, çorap, gömlek vs. gibi ihtiyaçlarını tek

başlarına alabilirler.

Velayet hakkının anne ve baba tarafından birlikte kullanıldığı

durumlarda, eşlerden birinin üçüncü bir kişi ile çocuk adına işlem yapması halinde,

TMK m. 342/II hükmü gereği iyi niyetli üçüncü kişiler, eşlerden her birinin diğerinin

rızasıyla işlem yaptığını varsayabilirler. Kanun koyucu, işlemin muhatabı olan

üçüncü kişinin, işleme katılamayan anne veya babanın yapılan işleme rızasının

olduğu yönünde iyi niyetin varlığını karine olarak kabul etmiştir. Eski Kanun

döneminde de her ne kadar birlikte velayette babanın görüşü belirleyici unsur olsa da

annenin çocuk adına tek başına temsil yetkisini kullanması halinde, işlemde üçüncü

kişi iyi niyetli ve yapılan işlem çocuğun menfaatineyse yani velayetin kapsamı

içindeyse geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılıyordu526.

TMK m. 342/II hükmünün sonucu olarak, velayet hakkı çerçevesinde

eşlerden biri, çocuğu temsilen tek başına bir işlem yaptığı takdirde, diğer eşin rızası

olmasa bile, yapılan iş çocuğun menfaatlerine uygun ve üçüncü kişi iyi niyetli ise

(diğer eşin rızası olmadığını bilmemesi ve bilecek durumda olmaması halinde) diğer

eşin rızası var sayılır ve işlem geçerli kabul edilir527.

Eşlerden birinin, çocuğu temsilen tek başına gerçekleştirdiği işlemde,

üçüncü kişi iyi niyetli olduğunun kabul edilmesi genel bir kural değildir. İyi niyete

dair bir karinedir ve bu karinenin gerçekleşip gerçekleşmediğini her somut olay

açısından ayrı ayrı ele almak gerekir. Özellikle çocuğun menfaatine olan ve derhal

yapılması gereken işlemlerin diğer eşin rızasıyla yapıldığının kabulü daha kolay iken,

acil olarak yapılması gerekmeyen ya da çocuğun menfaati açısından önem arz eden

525 Berki; a. g. e. , s. 85.
526 Ancak Yargıtay babanın rızası dışında hareket eden annenin yaptığı işlemi, çocuğun menfaatine

ve üçüncü kişi iyi niyetli olsa bile geçersiz saymaktaydı. Bkz. Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 357.
527 Oğuzman/ Barlas; a. g. e. , s. 211, Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 46.
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işlemlerde diğer eşin rızasının olup olmadığı hususunun belirlenmesi daha dikkatli

bir şekilde araştırmayı gerektirir528.

Şu hususu da belirtmek gerekir ki, yapılan işlemin geçerli olabilmesi

için velinin tek başına ya da birlikte, iyi niyetli üçüncü kişi ile işlemi gerçekleştirmiş

olması yeterli değildir. İşlemin temsil edilen çocuğu bağlaması için, çocuğun

menfaatine uygun olması şarttır. Bu nedenle velayet hakkına sahip eşlerden birinin,

diğerinin rızasını almadan çocuk adına yaptığı işlem, üçüncü kişi iyi niyetli olsa da

çocuğun menfaatine uygun değilse geçerli olmaz. Burada üçüncü kişinin iyi niyeti

işlemin geçersizliğini etkilemez ancak temsil yetkisinin sınırlarını aşan velinin, kötü

niyetle hareket ettiğinden bahisle isteyebileceği tazminat miktarında etkili olur529.

Eğer velilerden birinin iyi niyetli üçüncü kişi ile yaptığı işlemde diğer eşin rızası

olmasa da yapılan işlem çocuğun menfaatineyse ve gecikmesi ya da yapılmaması

çocuğun menfaatini tehlikeye düşürecekse işlem geçerlidir ve temsil edilen çocuğu

bağlar.

Benzer şekilde, çocuk adına diğer eşin rızasını almadan hareket eden

eş, TMK m. 345 ve 426/b-2 hükümlerine aykırı olarak gerekli mahkeme onayını

almamışsa, üçüncü kişi iyi niyetli olsa da, yasal temsil yetkisinin sınırları aşılmış

olduğundan, yapılan işlem çocuğu bağlamaz530.  Hatta velayet sahibi eşler birlikte

hareket ederek TMK m. 345 ve 426/b-2 hükümlerindeki koşulları yerine getirmeden

iyi niyetli üçüncü kişi ile işlem yapmaları halinde de aynı geçersizlik yaptırımı söz

konusu olacaktır531. Her iki şekilde de bir işlem yapılması söz konusu olursa, yetkisi

528 Öztan; Aile, s. 659.
529 Serozan; Çocuk, s. 274, N. 123.
530 Doktrindeki bazı yazarlar,  tür bir işlemde üçüncü kişinin, çocuk ile işlemi yapan velisi

arasındaki menfaat çatışmasını bilmiyor ya da bilecek durumda değilse, yapılan işlemin çocuğu
bağlayacağı ancak işlemi yapan velinin çocuğa karşı sorumlu olacağı kabul ederler, Hegnauer,
282, N. 38 vd.. Aynı yönde Honsell/Vogt/Geiser (Schwenzer) Art. 306, N. 6 (Elçin Grassinger;
a. g. e. , s. 46, dn. 155’den naklen). Oysa Türk doktrininde Serozan’ a göre, veli ile çocuğun
menfaatlerinin çatıştığı bir işlem nedeni ile çocuk borç altına giriyor ise üçüncü kişinin
menfaatinin hiç bir şekilde çocuğun menfaatinden üstün tutulamayacağından, yapılan işlem
hiçbir şekilde çocuğu bağlamaz, işlemi yapan veli de BK. m. 39 kapsamında üçüncü kişinin
zararından sorumlu tutulur. Bkz. Serozan; Çocuk, s. 274.

531 TMK m. 345 ve 436/b-2 hükümlerine uyulmadan yapılan işlemler geçersizdir, Y 2. HD.
28.03.1994 tarih, 3096/4052 sayılı karar; Y 2. HD. 02.12.1961 tarih, 6541/7485 sayılı karar,
Yetik, a. g. e. , s. 210-211.
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dışında çocuk adına hareket eden veli, üçüncü kişi iyi niyetli ise BK. m. 39 hükmü

gereği üçüncü kişinin zararından sorumu olur532.

3.3) Temsil Yetkisinin Ortadan Kalkması

Velayet sahibi anne ve babanın çocuğu temsil yetkisi mutlak bir yetki

değildir. Bazı durumlarda velinin, velayet hakkı devam etse bile çocuğu temsil

yetkisi yoktur533. Velayet yetkisi kalkmamış olmasına rağmen, velinin çocuğu temsil

etme yetkisinin olmadığı durumları şu şekilde belirtebiliriz;

3.3.1) İşlemin Çocuğun Menfaatine Aykırı Olması

Velayet hakkına sahip anne ve baba çocuğun yasal temsilcisi olarak

çocukla ilgili işlemleri, kanuni sınırlar içerisinde çocuk adına gerçekleştirir. Ancak

veli bu hakkını ve ödevini yerine getirirken TMK m. 342/I. hükmü uyarınca hareket

etmekle yükümlüdür. Bu hüküm gereği veli, velayet hakkı çerçevesinde çocuğu

temsil edecektir. Velayet hakkının kapsamı ise TMK m. 339’da çizilmiştir. Bu

hüküm uyarınca, veli, velayet hakkı gereği çocuğu temsil ederken, çocuğun üstün

yararı ile menfaatlerini ön planda bulundurmak ve olgunluğu ölçüsünde çocuğun

düşüncesine başvurmakla yükümlüdür.

Veli velayet hakkını kullanırken, çocuğun menfaatini gözetmekle

yükümlüdür. Bu yüküme rağmen veli, çocuğun menfaatine aykırı olarak temsil

yetkisini kullanırsa, bu işlem velayet hakkının ve yetkisinin sınırlarını aştığı için

çocuğu bağlamaz. Bu şekilde, çocuğun menfaatine olmayan işlemler açısından

velinin her hangi bir yetkisi olmadığından, işlem yetkisiz temsil hükümlerine tabi

532 Berki; a. g. e. , s. 17.
533 Ramm’a göre, velinin çocuğu temsil etme yetkisi tamamen kaldırılmalıdır. Yazara göre, temsil

yetkisinin sağladığı gereksinimler ise üçüncü kişi (çocuk) yararına sözleşmeler, üçüncü kişiyi
(çocuğu) koruyucu etkili sözleşmeler ve vesayet hukukunun katkılarıyla karşılanmalıdır
(Serozan; Çocuk, s. 392’den naklen).
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tutulmaktadır. Gerçekleştirilen işlemler, yetkisiz temsil gereği çocuğu bağlamaz. Her

ne kadar işlem çocuğu bağlamazsa da üçüncü kişinin durumunu da değerlendirmek

gerekir. Buna göre, işlemin tarafı olan üçüncü kişi bu işlemin geçersiz sayılması

nedeni ile her hangi bir zarara uğramaz ise bir sorun yoktur. Ancak üçüncü kişi zarar

görürse bu zararını işlem çocuğu bağlamadığı için çocuktan talep edemez. O halde,

BK. m. 39 hükmü kıyasen uygulanarak yetkisiz temsilci konumundaki veli üçüncü

kişinin uğradığı zarardan sorumlu tutulur. Velinin karşılamakla yükümlü olduğu bu

zarar BK. m. 100 hükmü kanalıyla da olsa çocuğa yansıtılamaz. Her ne kadar üçüncü

kişi iyi niyetli olsa da üçüncü kişinin çıkarı ile çocuğun çıkarı karşı karşıya

geldiğinde, ehliyetsiz çocuğun çıkarları daha üstün tutulur, zararı da yetkisiz temsil

hükümlerince giderilir534.

Velayet hakkına sahip olan anne ve/veya baba, velayet hakkı

çerçevesinde çocuğu temsil ederken, çocuğun kişilik haklarına saygı göstererek,

amacının çocuğun menfaatlerini korumak ve çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamak

olduğunu unutmamalıdır. TMK m. 23 çerçevesinde, çocuğun hak ve fiil

özgürlüklerini, onuru ve şerefini, bedeni bütünlüğünü, sağlığını, ekonomik

geleceğini, hayatını hukuka ve ahlaka aykırı olacak şekilde sınırlandıran sözleşmeler,

ister TMK m. 16/I-2. cümle gereği bizzat çocuk tarafından ister velisi tarafından

isterse de TMK m. 426/b-2 gereği temsil kayyımı tarafından yapılsalar da BK. m. 19-

20 hükümleri gereği geçerli olamazlar.

3.3.2) Veli ile Çocuğun Menfaatinin Çatışması

Çocuğun menfaatinin korunmasının, velayet hukukuna hakim

ilkelerden biri olduğunu yukarıda açıklamıştık. Anne babanın çocuğu temsil etme

yetkisi sınırsız değildir. Buna göre çocuğu temsilen hareket eden veli ile çocuğun

menfaatlerinin çatıştığı durumlarda veli çocuğu temsil yetkisine sahip değildir535.

Bunun iki nedeni bulunmaktadır. Biri, prensip itibariyle bir  sözleşmede aynı

534 Serozan; Çocuk, s. 273, N. 123, Hatemi/ Serozan; a. g. e. , s. 356, 357.
535 Öztan; Aile, s. 663; Berki; a. g. e. , s. 54 vd.
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kimsenin hem yasal temsilci hem taraf olamamasıdır (Çifte temsil)536. Diğeri ise

çocuğun istimar edilmesinin önlenmesidir537.

Velayet hakkına sahip anne ve baba ile çocuğun menfaatlerinin

çatışması kanunda düzenlenen iki sebepten kaynaklanabilir. Bu sebeplerden biri

TMK m. 345’de diğeri ise TMK m. 426/b-2’de düzenlenmiştir.

3.3.2.1) TMK m. 345 Hükmüne Göre Menfaat Çatışması

TMK m. 345’de çocuk ile anne ve babası arasındaki hukuki

işlemlerde uygulanacak esaslar belirtilmiştir. Buna göre;  çocuk ile anne baba

arasında ya da anne babanın menfaatine olarak çocuk ile üçüncü kişi arasında

yapılacak bir hukuki işlemle çocuğun borç altına girebilmesi, bir kayyımın

katılmasına ve hâkimin onayına bağlıdır.

İlk durumda, veli ile çocuğun aynı sözleşmenin karşılıklı tarafları

olması söz konusudur. Böyle bir sözleşmede velayet sahibi anne ve/veya baba,

çocuğu adına temsilci sıfatı ile kendisi adına asaleten hareket ederek, çocuğu

borçlandırıcı ya da tasarrufi bir işlem yapmaktadır538. Bu tür işlemlere örnek olarak,

çocuk ile veli arasında çocuğu borç altına sokan işlemler, çocuk ile veli arasında

şirket sözleşmesi yapılması, kefalet sözleşmesi yapılması, veli yararına çocuk ile veli

arasında şufa sözleşmesi yapılması, velinin çocuğa menkul ya da gayri menkul satası,

çocuğun velisinden olan alacak hakkından feragat sözleşmesi yapılması

gösterilebilir. Hatta veli çocuğuna, beş yüz liralık malı elli liraya satmak istese de

durum değişmez.

536 Temsilcinin bir sözleşmeyi hem temsil edilen tarafın temsilcisi hem de bizzat karşı taraf
(üçüncü kişi) ya da karşı tarafın da temsilcisi olarak yapması mümkündür. Ancak bunun için
temsilciye bu hususta özel yetki verilmiş olması ya da yapılacak işlemin, hukuki niteliği
itibarıyla temsil olunana zarar verecek mahiyette olmaması gerekir. Y 19. HD. , 1.2.2007 t. ;
6832/692 sY karar. Nihat Yavuz; Vekilin; Müvekkil Adına Veya Hesabına Bizzat Kendisi
İle İşlem Yapabilmesi (Kendisiyle Sözleşme Yapması) Ve Sözleşmenin İki Tarafını Temsil
Edebilmesi (Çifte Temsil) Sorunu, GÜHFD, C. XII, S. 1-2, 2008, Ankara, s. 1297. Çifte
temsilin TMK m. 343 kapsamında olduğu kabul edilmektedir. Öztan; Medeni, s. 661.

537 Berki; a. g. e. , s. 55, 56.
538 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 269; Berki; a. g. e. , s. 54; Öztan; Medeni, s. 660.
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Çocuk ile velisinin temsilcisi arasında ivazlı bir sözleşmenin

geçerliliği çocuğa kayyım tayin edilmesine bağlıdır. Bu işleme velinin izin ya da

onay vermesi sonucu değiştirmez. Çünkü çocuk her ne kadar velisi ile işlem

yapmamış olsa da karşı taraf velinin menfaatine hareket eden bir vekildir, velinin

menfaatine işlem yapmaktadır539. Sonuçta işlemi yapan da menfaat sağlayan da

velidir. Çocuğu temsilen işlemi yapmakta, karşı tarafta kendisini temsil etmektedir.

İkinci durumda ise veli çocuğun yasal temsilcisi olarak üçüncü kişi ile

çocuğu borçlandırıcı işlem yapılmakta ancak çocuğu borç altına sokan bu işlemden,

yasal temsilci sıfatı ile hareket eden veli yarar sağlamaktadır. Velinin sağlayacağı

yararın doğrudan olması gerekmediği gibi işlemden bir kısım yarar sağlaması

yeterlidir540. Bu türden işlemlere; çocuğun velisinin lehtar olduğu sigorta sözleşmesi

yapması ya da lehtarı yine veli olan çocuk adına hayat sigortası sözleşmesi

yapılması541, velinin borcuna karşılık çocuğun taşınmazları üzerinde ipotek

sözleşmesi yapılması örnek olarak gösterilebilir.

Yukarıda anlatıldığı gibi velayet sahibi çocuk ile velisi, velisinin

vekili ya da üçüncü kişi arasında yapılacak sözleşmede çocuk borçlu, veli alacaklı ya

da menfaat sahibi ise velinin temsil yetkisi ortadan kalkmış olacaktır. Ancak bunun

aksine çocuk ile velisi arasındaki sözleşmede veli çocuk adına bir borç altına giriyor

ise, yapılan sözleşme çocuğun menfaatine ise TMK m. 345 kapsamında olmaz ve

velinin temsil yetkisinin olmadığından söz edilemez. Örneğin; velinin çocuk ile

çocuk yararına bağış sözleşmesi yapması, çocuğun borcunu velinin yüklenmesini

içerir sözleşme ya da çocuğun menfaatine üçüncü kişi ile yapılan çocuğu borç altına

sokan sözleşmede velinin çocuğa kefil olması hallerinde velinin temsil yetkisi vardır

ve yapılan işlem çocuğun menfaatine olduğundan TMK m. 345 uygulanmaz542.

539 Berki; a. g. e. , s. 54.
540 Öztan; Medeni, s. 662; Berki; a. g. e. , s 55.
541 Bu durum sigorta primlerini çocuğun ödemesi halinde söz konusu yasak kapsamına girer.
542 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 297; Köprülü/ Kaneti, a. g. e. , s. 252; Tekinay, a. g. e. , s. 496;

Berki; a. g. e. , s. 56. Y HGK 14.11.1975 t. , 2-749/ 1249 sayılı kararında, davacı babanın
çocuklarına mal bağışlama işleminde, annenin tek başına çocukların temsilcisi sıfatı ile bu bağış
sözleşmesini gerçekleştiremeyeceğini, bu nedenle çocuğa kayyım tayin edilmesi gerektiğini
belirtmiştir. Ancak TMK m. 16 hükmü gereği çocuk bu sözleşmede bağışlanılan taraftır ve
herhangi bir borç altına girmemektedir. Ayrıca bağışlama yükümlüsü bizzat çocuğun babası
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Eğer veli ile çocuk arasındaki işlemde ya da velinin temsilci sıfatı ile

üçüncü kişiyle yapılan sözleşme çocuğa her hangi bir borç yüklememekle beraber

sadece çocuğun menfaatine ise işlem kayyım tayin edilmeksizin geçerlidir. Ancak bu

tür bir işlem çocuğun yararına olsa bile, çocuğa borç yüklüyorsa yine TMK m. 345

hükmü kapsamında sayılır543.

Peki, eşlerden sadece biri velayet hakkına sahip olurda, velayet hakkı

sahibi taraf, diğer taraf ile çocuğu temsilen bir işlem yaparsa bu durumda TMK m.

345 hükmü uygulanabilir mi?  Doktrinde bu soruya hem olumlu hem de olumsuz

cevap veren görüşler mevcuttur.

Bir görüş544 böyle bir durumda TMK m. 345 hükmünün uygulanma

alanının söz konusu olmadığı yönündedir. Çünkü böyle bir sözleşmede velayet sahibi

taraf sadece çocuğun temsilcisi sıfatı ile hareket ederek işlem yapmaktadır, hem

temsilci hem de karşı taraf sıfatı ile hareket etmediğine göre TMK m. 345

uygulamaz. Ancak söz konusu işlemle çocuğun menfaatlerine aykırı bir durum

oluşturuluyorsa, bu durumda TMK m. 360 ve 363 hükümlerinin uygulanması söz

konusu olur. Diğer yandan, bu soruya olumlu yanıt veren görüşe göre545, bu tür bir

işlem TMK m. 345 hükmünün uygulama alanı içindedir ve velinin velayet hakkını

ortadan kaldıran bir durum söz konusudur.

Kanaatimizce, veli, çocuk adına velayet sahibi olmayan ebeveyn yahut

üçüncü bir kişi ile yapacağı işlemde sadece sözleşmenin karşı tarafının sıfatının

önemi yoktur. Eğer velayet hakkı sahibi, çocuğu temsilen yapacağı bu sözleşmede,

velayeti altındaki çocuğun menfaatlerini koruyabilecek konumda değilse ya da

sözleşmenin karşı tarafına karşı objektif yaklaşabilecek durumda değilse yani etkiye

olduğundan BK. m. 236/2 hükmünün bu sözleşmede uygulanması söz konusu olamaz. Çocuğun
menfaatine babayı borç altına sokan bağış sözleşmesinde TMK m. 345 hükmüne bir aykırılık
söz konusu değildir. Bu nedenlerle karar yerinde değildir (Özmen, a. g. e. , s. 290).

543 Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 42.
544 Öztan; Medeni, s. 661; Hegnauer-BK. Art. 282, N. 10 (Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 42, dn.

132, naklen).
545 Hegnauer- BK. Art. 282, N. 10; Egger, Art.282, N. 7; BGE 86 II 212 sayılı kararda, mahkeme

velayet sahibi annenin, babanın çocuğa karşı nafaka ödeme hakkından koşulsuz olarak feragat
etmesine ilişkin baba ile yaptığı sözleşmenin vesayet makamının onayına tabi olmadığını,
çünkü bu şekil bir feragatin geçersiz olduğuna karar vermiştir (Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 42,
dn. 132, naklen); Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 297.
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açıksa TMK m. 426/b-2 hükmü uygulaması düşünülebilir. Yani TMK m. 345

hükmünün burada uygulanması düşünülemez546.

Çocuk ile çocuğu adına temsilci sıfatıyla hareket eden velinin,

yapılacak bir işlemde menfaatlerinin çatışması durumunda, çocuğun menfaatlerinin

tehlikeye düşebilmesi, velinin kendi çıkarlarının çocuğun çıkarlarından üstün

tutabilmesi ihtimaline binaen çocuğun menfaatlerinin koruması için velisinin temsil

yetkisi kalkar, çocuğa işlemi gerçekleştirmek üzere kayyım tayin edilir. Söz konusu

işlemi kayyım olarak tayin edilen kişi çocuk adına gerçekleştirir ve işlem hâkimin

onayı ile geçerlilik kazanır.

Hâkimin, kayyımın çocuk adına yaptığı işlemi onaylaması ile işlem

taraflar açısından bağlayıcı hale gelir. Burada hâkimin onayı kurucu yenilik doğuran

bir etkiye sahiptir. Hâkimin onayı olmadan kayyımın yapacağı işlem geçersizdir547.

Çocuk ile velisi arasında menfaat çatışması olan bir işlemde, kayyım atanmamış olsa

da, velinin temsil yetkisi ortadan kalkmış olacağından, velinin yaptığı işlem çocuk

açısından bağlayıcı olmayacaktır548.

Kayyımı atayacak ve kayyımın çocuk adına yaptığı işlemi

onaylayacak olan hâkim, çocuğun yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki vesayet

makamı yani sulh hukuk mahkemesi hâkimidir. Vesayet makamı, acil olan işlerde,

kayyım tayin etmeden de, çocuğun menfaatine olan basit işlemleri bizzat yapmasında

bir sakınca olmamalıdır549.

546 Mustafa Alper Gümüş; Türk Medeni Kanununda Kayyımlık, İstanbul, 2006, s. 45.
547 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 299.
548 Serozan; Çocuk, s. 274.  Ancak Hegnauer burada üçüncü kişi açısından hareketle olayı değişik

bir yorum getirmektedir. Yazara göre, çocuk adına üçüncü kişi ile yapılan ve veliye dolaylı
olarak menfaat sağlayan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişi, velinin dolayı olarak
yararlandığını bilmiyorsa yapılan işlem geçerli sayılacak fakat veli çocuğun mal varlığını gereği
gibi idare edememekten dolayı (1976 tarihli değişiklik ile İMK m. 318/3 gereği) sorumlu
tutulacaktır.  Eğer üçüncü kişi velinin yapılan işlemden dolaylı olarak fayda sağladığını biliyor
ya da bilecek durumda ise üçüncü kişi korunmayacaktır, bkz., Hegnauer-BK. Art. 282, N. 28
vd. Aynı yönde Honsell/Vogt/Geiser (Schwenzer) Art. 306, N. 6. BGE 89 I 92 sayılı karara
göre, TMK m. 426/b-2 hükmü gereği çocuğa kayyım tayin edilmesi gereken bir işlemde, velisi
olarak çocuğun annesinin işleme onay vermesi halinde, çocuğa tayin edilen kayyım, çocuğun
menfaatlerini dikkate alarak, daha evvel velisinin onayına itiraz edebilir (Elçin Grassinger; a. g.
e. , s. 42, dn. 135, naklen).

549 Hegnauer-BK. Art. 282, N. 49; Honsell/Vogt/Geiser (Schwenzer) Art. 306, N. 7 (Elçin
Grassinger; a. g. e. , s. 43, dn. 136, naklen).
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Kayyım, çocuk ile velisinin menfaatlerinin çatıştığı bir işlem için

atanabileceği gibi birbiriyle bağlantılı belli işlemler için de atanabilir. Ancak ileride

yapılacak olan ve kapsamı belli olmayan işlemler için genel bir temsil kayyımı

atanamaz550. Çünkü kayyım, çocuk ile velinin menfaatlerinin çatıştığı somut bir

işlem için atanmaktadır. Yoksa velinin diğer işlemlerde çocuğu temsil yetkisi devam

etmektedir.

Çocuğun temsil edilmesinin düzenlendiği, kaynak İMK. m. 306/II

hükmü ile velinin hangi durumlarda çocuğu temsil edemeyeceği belirlenmiştir:

Çocuk ile veli arasında menfaat çatışması olan durumlarda velinin temsil yetkisi

ortadan kalkar551. Kanun koyucu, İMK. m. 306/II hükmünün uygulama alanı içine

girebilecek durumları sınırlayıcı bir şekilde saymaktan kaçınmış, olaya objektif bir

ölçüt getirmekle yetinmiştir. Her somut olay açısından, yapılan işlemde, maddi veya

manevi olarak, veli ile çocuğun menfaatlerinin çatışıp çatışmadığını belirlemek

gerekli ve yeterli olacaktır.

TMK ve kaynak İMK.’ nun bu hükümleri sevk etmekteki asıl amacı

çocuğun yararı ve mal varlığının korunmasıdır. Bu nedenle velinin velayeti altındaki

çocuğun menfaatine bir işlem yapması ve çocukla çıkarlarının çatışmaması halinde,

çocuğu adına temsilci sıfatı ile kendi adına asaleten sözleşmeyi gerçekleştirmesi

halinde TMK m. 345 hükmüne bir aykırılık söz konusu olmadığından kayyım

tayinine ve hakim onayına gerek bulunmadığı kabul edilmelidir552.

3.3.2.2) TMK m. 426/b-2 Hükmüne Göre Menfaat

Çatışması

550 Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 299.
551 Ayrıntılı bilgi için bkz. Honsell/Vogt/Geiser (Schwenzer) Art. 306, N. 4 vd.; BGE 107 II 105;

118 II 101 (Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 43, dn. 140 dan naklen).
552 Öztan; Aile, s. 661; Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 297; Hegnauer-BK. Art. 282, N. 12 (Elçin

Grassinger; a. g. e. , s. 42, dn. 135, naklen).
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Çocuk ile velisi arasında menfaat çatışması nedeni ile velinin velayet

yetkisinin ortadan kalkacağı diğer bir hükümde TMK m. 426/b-2’de düzenlenmiştir.

Maddeye göre, bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının

menfaati çatışıyorsa, vesayet makamı resen veya ilgilisinin isteği üzerine temsil

kayyımı atar.

Kanun koyucu, korunmaya muhtaç küçüğün veya kısıtlının

menfaatlerini koruma amacı ile bu hükmü tahsis etmiştir. Peki, çocuğun

menfaatlerinin korunması bakımından TMK m. 345 hükmü varken TMK m. 426/b-2

uygulanabilir mi? Bu soruya olumlu cevap vermek gerekir. Çünkü her iki hükmün

amacı aynı olsa da uygulanama alanları bakımından farklılık gösterirler.

Her hüküm arasındaki en belirgin fark, TMK m. 426/b-2’ nin

uygulanması için çocuk ile velisi arasında ya da çocuk ile üçüncü bir kişi arasında,

velinin yararına çocuğu borçlandırıcı bir işlemin yapılması aranmaz. Şayet bu tür

durumlarda uygulanacak olan hüküm yukarıda anlattığımız TMK m. 345 olacaktır.

Çocuk ileveli arasında ya da veli yararına çocukla üçüncü kişi arasında çocuğu

borçlandırıcı bir işlem olmaksızın, somut bir olayda çocuk ile velayet sahibi anne

ve/veya babasının menfaatlerinin çatışması durumunda ise TMK m. 426/b-2

uygulanma alanı bulacaktır. Bu nedenle uygulanma alanları bakımından TMK m.

345’de çocuk ve velisi arasında ya da veli yararına çocuk ile üçüncü kişi arasında

hukuki bir ilişkinin varlığı gerekli iken, TMK m. 426/b-2’ de çocuk ile velisinin

menfaatlerinin çatıştığı bir işlem ya da aynı davanın karşılıklı tarafları olma durumu

söz konusudur553.

Örneğin; ergin olmayan çocuğun, velayet kendisine bırakılmış

babasına karşı açacağı nafaka davası554, hukuken babası olan kişiye karşı açacağı

nesebin reddi davası, çocuğun kendisini tanıyan babaya karşı açacağı tanımanın iptali

davası, hukuken babası görünmeyen kişiye karşı babası olduğu iddiası ile açacağı

babalık davası, çocuk ile velisinin sahip olduğu paylı mülkiyet hükümlerine tabi

553 Gümüş, a. g. e. , s. 41.
554 Y 2. HD. 02.04.1984 t. , 2958/3123 sY K. (İBD C. 59, S. 1-3, 1985, s. 209-210).
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taşınmaz hakkında açılan ortaklığın giderilmesi davası555 açılması halinde TMK m.

426/b-2 uyarınca çocuk ile velinin menfaatlerinin çatıştığı söylenebilir.

Çocuğun anne veya babasından birinin ölümü halinde, sağ kalan eşin,

çocuğun yasal temsilcisi sıfatı ile çocuğa kalan mirası reddetmesi durumunda, sağ

kalan eş bundan menfaat sağlayacağından arada menfaat çatışması vardır. Çocuğu

borçlandırıcı bir işlem olmadığı halde veli ile çocuğun menfaatleri çatıştığından

burada TMK m. 426/b-2 uygulanacaktır.

Çocuk adına üçüncü bir kişi ile yapılacak olan işlemde, çocuğu temsil

edecek veli ile üçüncü kişi arasında ilişki nedeni ile velinin çocuğu ile karşı taraf

arasında, çocuğunun menfaatlerini gözetememe tehlikesi nedeni ile çocuğu velisi

değil, TMK m. 426/b-2 hükmü gereği atanacak kayyım temsil edecektir556. Örneğin

velayeti tek başına kullanan annenin çocuğu adına iş vereni ya da erkek arkadaşıyla

işlem yapmasında, annenin çocuğun menfaatini gözetememe, karşı tarafın etkisi

altında kalma tehlikesi vardır.

3.3.3) Kanun Gereği Yasaklanmış İşlemler

Anne baba velayet hakkına bağlı olarak çocuğun mallarını yönetme

yetkisine sahip olsalar dahi TMK m. 449 hükmü gereği çocuk adına kefalet

sözleşmesi yapamazlar, vakıf kuramazlar, önemli bağışlarda bulunmazlar. Ayrıca

çocuk aleyhine rekabet yasağını kabul edemezler (BK. m. 348/III). Velayet sahibi

anne ve/veya baba, çocuğun yasal temsilcisi sıfatı ile çocuk adına sayılan işlemleri

gerçekleştiremez, bu açıdan velinin çocuğu temsil yetkisi yoktur.

Doktrinde Serozan, TMK m. 449’da sayılan işlemleri ve sonucunu

eleştirir. Yazar’a göre, veli hâkimin onayı ile olsa bile, kamuya yararlı bir kurumuna

önemli bir miktarda bağış yapamazken, çocuğu ömür boyu borç altına sokacak bir

hukuki işlemi pekâlâ yapabilecektir. Hatta veli çocuk adına mirastan feragat

555 Y 2. HD. 12.04.1979 tarih, 2874/3037 sayılı kararı (İKİD 1980, yıl 20, S. 229, s. 7509).
556 Egger, s. 282, N. 7 (Elçin Grassinger; a. g. e. , s. 45, dn. 146 dan naklen). Bu hususta bkz. ve

krş. Oğuzman/ Dural; a. g. e. , s. 297.
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edebilecek, mirası kabul veya reddedebilecek, ortaklık kurup dağıtabilecek, dava

açıp davadan feragat edebilecek, davayı kabul ya da sulh beyanı ile

sonuçlandırabilecektir. Bu tür işlemler düşünüldüğünde, TMK m. 449’da sayılan

işlemlerin ne kadar yetersiz, işlemlerin yapılması halinde ise öngörülen yaptırımın

tutarsız olduğunu savunur557.

Yazar’a göre, TMK m. 449’da sayılan yasak işlemlerden birinin

yapılması halinde, işlemim baştan hükümsüz sayılası yerine, hakimin gerekli

görülecek izni vermesine kadar askıda hükümsüz sayılması daha doğru bir yaklaşım

olurdu. İşlemi baştan itibaren hükümsüz bırakmanın amacını aşan tutarsız bir

yaptırım olduğunu belirtir.558

3.3.4) Temsil Kabul Etmeyen İşlemler Yönünden

Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların ancak hak sahibi tarafından

kullanılabileceğini ve bu hakların temsil düşmanı olduğunu yani temsili kabul

etmediklerini yukarıda ilgili konu başlıkları altında açıklamıştık. Bu nedenle kişiye

sıkı sıkıya bağlı işlemler yönünden velinin çocuğu temsil etme yetkisi yoktur559.

3.3.5) Çocuğun Serbest Malları Yönünden

557 Bkz. Serozan; Çocuk, s. 276 ve 278; Serozan; Armağan, s. 393; Hatemi /Serozan; a. g. e. , s.
358.

558 Serozan; Armağan , s. 394.
559 Öztan; Aile, s. 664. Ayrıca bkz. I. Bölüm, 1.7. Çocuğun Nişanlanmasına, Evlenmesine ve

Tanımasına Rıza Verilmesi; III. Bölüm, 3.1. Çocuğun Ehliyeti ve Velinin Çocuğu Temsil
Yetkisi bakımından yapılan açıklamalar.
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Velinin çocuğun mal varlığına yönelik hak ve görevleri kapsamında

çocuğun serbest mallarına ilişkin açıklama yapmıştık560. Bunlar tekrar etmeyeceğiz.

Ancak anne babanın yönetim hakkının olmadığı çocuğun serbest malları bakımından

temsil yetkisine sahip olmadıklarını belirtmekle yetineceğiz.

3.3.6) Velinin Görevini Yerine Getirememesi

TMK m. 426’da hangi hallerde, vesayet makamının temsil kayyımı

atayacağı düzenlenmiştir. Bu hallerden birine de maddenin b-3. Bendinde yer

verilmiştir. Buna göre, yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa,

kayyım tayin edilir. Çocuk anne ve babasının velayeti altında kalmaya devam etse

de, söz konusu işlemi kayyım çocuk adına gerçekleştirir.

Velinin çocuğu temsil etmesinin sebebi, ergin olmamış küçüğün

yapacağı işlemlerde menfaatlerinin korunmasının sağlanmasıdır. Bu nedenle, çocuk

adına temsilci sıfatı ile hareket edecek veli, işlemin icrası ile ilgili bilgiye sahip

değilse ya da bu işlemi yapmaya muktedir değilse velinin temsil hakkı ortadan

kalkar.

Ayrıca veli akıl hastalığına yakalanmış ise yine velayetten doğan

temsil görevini yerine getiremez. Hakkında kısıtlanmasına karar verilen veli, velayet

hakkını kaybeder. Çünkü vesayete tabi olan kişi başkasına ne veli ne de vasi sıfatı ile

temsilci olamaz.

Akıl hastalığına tutulan kişi ayırt etme gücünü kaybeder. Ayırtım gücü

olmayanın fiilleri de hukuki sonuç doğurmaz çünkü fiil ehliyeti ortadan kalkar. Bu

durumda ne kendi adına ne de çocuğu adına işlem yapabilir. Yapılan işlemler

hükümsüzdür, ne akıl hastalığına yakalanan veliyi ne de temsil edilen çocuğu

bağlamaz. Üçüncü kişinin iyi niyetinin de işlemin geçersizliğine etkisi yoktur, sadece

kusursuz sorumluluk hükümleri çerçevesinde zararının ödenmesini isteyebilir.

Velayet hakkı akıl hastası ebeveyn açısından kendiliğinden sona erer, mahkemeden

560 Bkz. yukarıda aynı bölüm, 2.6. Çocuğun Serbest Malları ile ilgili açıklamalar.
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velayet hakkının sona erdiğine ilişkin karar alınmasına gerek yoktur. Akıl hastalığı

nedeniyle velinin kısıtlanması kararı, durumu resmileştirmek ve ayırtım gücünün

ortadan kalktığını üçüncü şahıslara ilan etmek içindir561. Akıl hastalığından başka

nedenlerle kısıtlanan kişinin velayet hakkı, kısıtlanma kararının kesinleşmesi ile sona

ereceği için, bu zamana kadar yaptığı işlemler, üçüncü kişi iyi niyetli ise geçerlidir.

Çocuğun menfaatin tehlikeye düşmesi halinde, velayet hakkı sahibi

anne ve babası duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun

korunması için uygun önlemleri alır. Bu nedenle, veli velayet hakkı çerçevesinde

temsil yetkisini kötüye kullanır ya da çocuğun menfaatlerini tehlikeye düşürecek

şekilde kullanırsa, şartları oluştuğu taktirde TMK m. 346 vd.’da yer alan koruma

tedbirlerinin uygulanması söz konusu olur562.

SONUÇ

561 Berki; a. g. e. , s. 16-17.
562 Hegnauer- BK. Art. 238, N. 56; Tschümperlin, s. 140 (Elçin Grassinger, Gülçin; a. g. e. , s. 47,

dn. 157 den naklen).
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Yüksek lisans tezi olan bu çalışma kapsamında velinin velayetten

doğan hak, görev ve yetkileri incelenmiştir. İçerik planı açısından mümkün olduğu

ölçüde TMK’nun sistematiğine uyum sağlanmaya çalışılmıştır.

İncelemeye velayet kavramından başlanmıştır. Velayetin tanımı

yapılmış ve velayetin hak mı yoksa yüküm mü olduğu tartışmalarına değinilmiştir.

Değerlendirmeler neticesinde velayetin ne sadece bir hak ne de sadece bir yüküm

olmadığı, içerisinde hak ve yükümü bir arada barındıran bir yapıda olduğu tespit

edilmiştir. Çocuk açısından bakıldığı vakit, anne baba velayetin amacı doğrultusunda

çocuğa karşı velayetten doğan hak ve görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Çocuğa bunları borçlanmış sayılabilirler. Çünkü bunlar gereği gibi yerine

getirilmediği vakit çocuk alacaklı olarak anne ve babasının karşısına çıkar. Üçüncü

kişiler açısından bakıldığında velayetin anne babanın hakkı olduğunu söyleyebiliriz.

Çünkü velayet sadece anne ve baba tarafından kullanılabilir, üçüncü kişiler buna

müdahale edemezler, etseler dahi anne babanın talebiyle karşı karşıya kalırlar. Anne

babadan, haklı sebep olmadıkça velayet alınamaz, kullanmaları engellenemez. Böyle

bakıldığında da hak tarafı ağır basar.

Velayetin hukuki niteliğinin tam olarak tespit edilememesinin

zorluklarına değinilmiş ve klasik haklar şeması içerisinde velayete bir yer aranmıştır.

Velayet tam anlamıyla salt bir hak olmadığı için bu şemada yerini tam olarak

bulamamış ancak benzer yönler itibari ile haklarla karşılaştırması yapılmış, ayrıldığı

noktalara değinilmiştir. Sonuçta velayetin anne baba tarafından çocuğa karşı

yüklenilmiş sorumluluklardan ibaret olması, çocuğun yararı ile sınırlanması ve

gereği gibi yerine getirilmediği takdirde çocuğun alacaklı olarak anne babanın

karşısına çıkması ve devlet otoritesinin müdahalesi ile karşı karşıya kalınması

nedeniyle görev yanının ağır bastığı kanaatine ulaşılmıştır.

Velayetin kullanılması bölümünde, veli sıfatını taşıyabilecek kişiler

tespit edilmiştir. Anne baba ve evlat edinen(ler). Üvey anne ve babanın yardımcı

rolüne de değinilmiştir. Velayetin, evlilik içinde, evliliğin sona ermesinde ve evlilik

dışı ilişkide kimin ya da kimlerin tarafından kullanılabileceği açıklanmıştır. Kuralın,
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evlilik içinde eşlerin birlikte kullanması olduğu ancak evliliğin sona ermesinden

sonra da anne babanın istekli ve çocuğun menfaati gerektirdiği takdirde birlikte

velayetin evliliğin sona ermesi halinde de kullanılmasının mümkün olması gerektiği

belirtilmiştir. Çünkü her çocuğun anne ve babaya ihtiyacı vardır. Çocuk bunlar

arasında tercih yapmak zorunda bırakılmamalıdır. Hatta velayetin birlikte

kullanılması için illa ki devam eden bir evlilik birliği aramaya gerek yoktur. Evlilik

birliği hiç kurulmamış olsa dahi birlikte velayet kurulabilmelidir. Çünkü evlilik

sözleşmesi eski önemini kaybetmeye başlamıştır. Nitekim anne baba ve çocuktan

oluşan topluluğa aile denilmektedir. Bu tanımda evli olup olmama ile aile arasında

bir ilişki kurulmamıştır.

Evlilik dışı ilişkide ise velayetin kullanılmasında annenin birinci

sırada geldiğini, annenin velayeti kullanamayacağı durumlarda babanın velayetinin

söz konusu olabileceğini belirttik. Velinin yeniden evlenmesinin velayetin

değiştirilmesi veya kaldırılması için başlı başına bir neden olmadığını, sadece

değişen şartların çocuğun menfaatini olumsuz etkilemesi halinde söz konusu

olabileceği izah edilmiştir. Evlat edinmede ise evlat edinen öz anne ve babanın

haklarına ve görevlerine sahip olacaklarından velayeti de aynı esaslarla kullanırlar.

Diğer yandan, cinsiyet değişikliği halinde velayetin kullanılmasına ayak basılmıştır.

Özellikle evli ve çocuklu olmasına rağmen de facto olarak cinsiyet değiştirmede,

velayet hususuna ve cinsiyet değiştiren tarafa velayetin verilmemesi gibi bir ön

yargının sakıncalarına değinilmiştir. Zira sadece cinsiyet değişikliği, bir tarafa

velayetin verilmemesi sebebi kabul edilemez.

Velinin velayete ilişkin hak, görev ve yetkileri üçe ayrılarak

incelenmiştir: Çocuğun kişi varlığı, çocuğun mal varlığı ve çocuğun temsili

bakımından velinin hak görev ve yetkileri. Temsil, her iki alanda ayak bastığı içi ayrı

olarak değerlendirilmiştir. Çünkü veli çocuğunu okula kayıt ettirirken çocuğu eğitme

amacı ile hareket ettiği için burada çocuğun kişi varlığı temsil edilmektedir. Aynı

veli çocuğun bankadaki parasını çekip gayrimenkul aldığında ise çocuğu mal varlığı

bakımından temsil etmektedir. Özellikle çocuğun tanımasında, nişanlanmasında ve
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evlenmesinde velinin rızası temsil olmadığı için bunlar çocuğun kişi varlığı alanında

değerlendirilmiştir.

Velinin özellikle çocuğun kişi varlığına yönelik haklarını kullanırken

dikkat edeceği husus çocuğun menfaatini yanında ölçülülük ilkesi olmalıdır. Hak ve

görevlerini ölçülülük ilkesi dahilinde yerine getirmesi gerekir. Her ne kadar çocuğun

mal varlığına yönelik hak ve yetkilerin de aynı esaslarla kullanılması gerekli olsa da

mal varlığı kayıplarının telafisi mümkün olabilirken, kişi varlığına yönelik olumsuz

davranışların telafisinin mümkün olduğunu söylemek kolay değildir.

Velinin, çocuğun kişi varlığına yönelik hakları kapsamında, çocuğun

menfaatlerinin dikkate alınmasını, çocuk ile birlikte yaşanmasını, çocuğun adının

konmasını, olanaklar ölçüsünde çocuğun eğitiminin sağlanmasını, çocuğun dini

eğitimini, velinin rızasının arandığı bazı kişiye sıkı sıkıya bağlı işlemleri ve velinin

hak ve görevlerinin tamamlayıcısı olan çocuğun velisinin sözünü dinlemesini

anlattık. Velinin çocuğun kişi varlığına yönelik bu hak ve görevleri, velayetin asıl

amacına ulaşması için doğrudan etkili hususlardır. Çocuğa olgun, sağlıklı bir kişilik

kazandırmak için bu aşamaların bir bir yerine getirilmesi gerekir. Veli, kendi eğitim

seviyesi ve hayat tecrübesi ne olursa olsun çocuğu en iyi şekilde yetiştirmeye,

eğitmeye çalışmalıdır. Her ne kadar nişanlanma, evlenme, tanıma gibi işlemler kişiye

sıkı sıkıya bağlı olup temsil kabul etmeseler de ayırtım gücüne sahip çocuğun bu

işlemleri yapabilmesi velisinin rızasına bağlanmıştır. Ancak buradaki rızanın

çocuğun temsil edilmesi anlamına gelmeyeceği konu ile ilgili açıklamalarda izah

edilmiştir.

Çocuğun mal varlığına yönelik haklar ise çocuğun mallarının

yönetilmesi ve bu malları kullanma hakkıdır. Ancak yönetim hakkının sınırları geniş

tutulmuştur. Anne baba malların yönetimi adı altında her türlü tasarrufta

bulunabilirler. Sadece yasak işlemler denilen, kefalet, vakıf kurma ve önemli bağış

işlemleri ile çocuğun menfaati ilkesi gibi genel sınırlar konulmuştur. Bunun yanında

çocuğun mallarının kısmen sarfı, olağan üstü hallerde ve hâkimin onayı ile mümkün

görülüştür. Sonuç olarak anne baba, yönetim adı altında istediği gibi malları alıp

satabilecek iken olağan üstü durum adı altında olursa hâkimin iznine ihtiyaç
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duyacaklardır. Yani anne baba hâkimden izin alma yolunu işletmemek için doğrudan

yönetim adı altında hareket edebilirler. Bu riskin önüne geçebilecek bir hüküm

mevcut değildir. Ancak çocuğun ya da ilgili birinin, anne babanın çocuğun

menfaatini tehlikeye soktuğu iddiası ile hâkime müracaat etmesi halinde durum

değerlendirilecektir. Ne yazık ki somut olaylar bu tehlikelerle baş etmede kanunların

yetersiz kaldığını göstermektedir. Bunun önüne geçilmesi için, velinin yönetim

yetkisinin sınırları daha düzgün belirlenmeli ve hiç olmazsa yılda bir defa çocuğun

mal varlığı ile ilgili hesap verme yükümü yüklenmelidir.

Çocuğun temsili ise çocuğun ayırtım gücü bakımında ayrılarak

değerlendirilmiştir. Ayırtım gücüne sahip olan çocuk kural olarak kişiye sıkı sıkıya

bağlı haklarının bizzat kullanabilir. Ayırtım gücüne sahip olmayan çocuk ise bu

hakları kullanamaz, hatta çocuğun bu haklarının yasal temsilcisi olarak velisi de

kullanamayacağı için kullanılamaz hale gelir. Ancak bu hakkın ne veli ne de ayırtım

gücüne sahip olmayan çocuk tarafından kullanılamaması nedeni ile çocuk zarar

görecek ise velinin kullanımının istisnai durumlarda kabul edilmesi gerekir. Kanunda

bu konuda bir düzenleme yapılması isabetli olacaktır.

Sonuçta velayet, çocuğun yararına sevk edilmiş ve aynı yararla

donatılıp sınırlandırılmış bir bütündür. Velayetin amacı çocuğu yetişkin bir birey

olarak topluma kazandırmaktır. Hem aile düzeni açısından hem de kamu düzeni

açısından çocukların iyi bir şekilde yetiştirilmesi gerekir. Kamu düzeninden sorumlu

olan devlet otoritesi çocukların yetiştirilmesi ile bire bir ilgilenemez. Bu görev en iyi

yapacak kişiler çocuğun dünyaya gelmesine neden olan ya da olmasa bile çocuğu

kendi parçası gibi kabul eden, benimseyen kişilere verilmiştir. Çocuğun iyi bir

şekilde yetiştirilmesi, bakılması, eğitilmesi, korunması, mallarının idare edilmesi,

temsil edilmesi vs. gibi hususlar bakımından çocuk için en iyisi ne ise onun

belirlenip uygulanması velinin hem hakkı hem de görevidir. Veli bu şartlarda

görevini yerine getirmediği takdirde velayet hakkını kaybetmeye kadar gidecek

tedbirlerle karşı karşıya kalır.
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