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I.TANIM   

Velayet soybağına bağlanan ve ana babanın çocukla ilgili sorumluluğunu belirleyen en 

önemli sonuçlarından biridir. Sözlük anlamı ile “ sevmek ve yardım etmek” olan velayet 

terimi hukuk alanında bir başkasına sözünü geçirmek, onun üzerinde egemenlik ve otorite 

kurma yetkisini ifade etmektedir. Velayetin asıl işlevi, çocuğa bağımsız kişilik kazandırarak 

kendi kendisini zamanla gereksiz hale getirmektir. Velayetin bu işlevi onun aynı zamanda 

kapsam ve sınırlarını da belirler. Çocuk olgunlaştıkça velayetin esnek kapsamı da daralacaktır. 

Bu anlayışın tarihsel arka planı da olabilecek velayetin tarihsel ve hukuki gelişim 

sürecinde velayet mutlak baba otoritesinden, çocuk yararına kullanılması gereken yüküm- 

hak niteliğine dönüşmüştür. Bu değişiklikte velayet kurumunun anlam ve içeriğindeki 

dönüşüm ve farklılaşma etkili olmuştur.1 

II. VELAYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

Türk hukukunda velayet Medeni Kanun’un 335 ila 351. Maddeleri arasında 

düzenlenmiş olmakla beraber kanunda velayetin tanımı yapılmamıştır.  Doktrinde velayetin 

tanımı medeni Kanun’daki kapsamı ve niteliği esas alınarak yapılmıştır. Velayetin tanımı 

hukuki niteliği konusunda ağırlıklı görüş velayetin çift yönlü olduğu, hak ve görevleri 

kapsadığı yönündedir ve gerek ergin olmayan gerekse bazen de kısıtlanmış ergin çocukların 

şahısları ve mallarının korunması ve temsilleri konusunda ana babanın sahip oldukları tüm 

hak ve yükümlülükler olarak tanımlanmaktadır. Yargıtay’ın tanımı da bu yöndedir.2 

Doktrinde velayet hakkı bir kişilik hakkı olarak kabul edilmekle beraber bu tanınan 

kişilik hakkının ana babanın kendi yararlarına olmayıp çocuğun yararına tanınan bir hak 

olarak kabul edilmektedir.3 

Türkiye’nin taraf olduğu ve velayet hususunda düzenlemeler içeren uluslararası 

sözleşmelere baktığımızda karşımıza Çocuk Haklarına Dair Sözleşme çıkar. 1989 tarihli bu 

sözleşmede velayetin kullanılması ile ilgili birtakım ilkeler öngörülmüştür. Bu ilkelerden bir 

tanesi ÇHS madde 18 de düzenlenen çocuğun üstün yararı ilkesidir. Çocuğun üstün yararı 

somut bir durumda çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal sosyal, ahlaki ekonomik ve hukuki 

bakımlardan sağlıklı, dengeli ve özgür biçimde gelişmesidir.  

Bir diğer ilke ise ÇHS madde 12 de yer alan çocuğun görüşlerinin dikkate alınmasıdır. 

Hâkim tüm bunları göz önünde bulundurmak durumundadır. Anayasamızın 90/ son 

maddesinde: “ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Antlaşmalar kanun 
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hükmündedir. “ diyerek bu sözleşmelerin iç hukuk bakımından bağlayıcı olduğu açıkça kabul 

edilmiştir. 

Türkiye tarafından imzalanan 20 Kasım l989 günlü Çocuk Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesinde; çocuk hakkında alınacak her kararda çocuğun görüşünün alınacağı, çocukla 

ilgili her işlemde çocuğun yüksek yararlarının dikkate alınacağı ,çocuğun eşit haklara sahip 

olduğu ,ayrımcılıkla karşı karşıya bırakılmayacağı ve özellikle çocuklara karşı anne-babanın 

sorumluluğunun temel ilke olduğu kabul edilmiştir. Bu sözleşmenin 18/1 maddesinde: “Taraf 

devletler, çocuğun yetiştirilmesine ve gelişmesinin sağlanmasında ana babanın birlikte 

sorumluluk taşıdıkları ilkesinin tanınması için her türlü çabayı gösterirler. Çocuğun 

yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce ana-babaya ya da durum gerektiriyorsa 

yasal vasiler düşer” demektedir. Avrupa Konseyi B.M. Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşmenin 

Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, Türkiye tarafından l8.01,2001 tarihinde kabul 

edilerek 4620 sayılı yasayla yürürlüğe konulmuştur. Bu sözleşmeye göre, çocuğu ilgilendiren 

davalarda; çocuk yeterli idrak yeteneğine sahipse, çocuğun görüşünün alınması gereklidir. 

Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmeyi aile hukukunda boşanma ayrılık, velayet, çocukla kişisel 

ilişki kurulması, babalık davalarında uygulamayı kabul etmiştir.4 

III. YARGITAY KARARLARINDA VELAYET 

Velayet konusunda karar verilirken esas dikkat edilmesi gereken husus çocuğun üstün 

menfaatidir. Hâkim velayete karar verirken çocuğun kimin yanında gelişimini daha sağlıklı bir 

şekilde tamamlayabileceğini, ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkilerini dikkate almalıdır. 

Uluslararası anlaşmalarda da belirtildiği üzere öncelikle çocuğun menfaati göz önünde 

bulundurulmalıdır. Karar verirken çocuğun kişisel özellikleri ve ebeveynleriyle olan ilişkilerini 

esas almalıdır. Çoğunlukla boşanma davasıyla birlikte görülen velayet davalarının konusunun 

aslında boşanmadan farklı olduğu hususu gözden kaçırılmakta ve çocuğun anne babasıyla 

olan ilişkilerinden ziyade eşlerin birbirlerine karşı tutumları ve eş olarak kusurları kararlarda 

temel alınmaktadır. Eşlerin birbirine karşı tutumlarının çocuğa karşı da aynı şekilde olacağı 

önyargısıyla hareket edilmektedir. Aşağıdaki kararda da görüldüğü üzere eşin sadakatsiz 

tutumu velayetin kendisine verilmemesinin gerekçesini oluşturmuştur. Oysaki sadakatsizlik 

eşlerin birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgili bir durum olup örnek kararda eş olarak 

sadakatsizliğin babalık vasfına da genişletilmesi ve iyi bir baba, iyi bir veli olamayacağına 

dayanak olarak gösterilmesi mantıksız ve yanlıştır. 

“Mahkemenin kabulüne göre davalı koca, bir Alman kadını ile birlikte olup, sadakatsiz 

tutum içerisindedir. Kocanın bu yaşam tarzı karşısında ve ayrıca davacı ana yanında 

kalmalarının çocukların bedeni, fikrî ve ahlakî gelişmelerine engel olacağı yolunda ciddi ve 
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inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat 

edilmediği halde çocukların babanın velayetine bırakılması Usul ve Kanun’a aykırıdır.”5 

Velayet konusunda verilmiş olan başka kararlara baktığımızda hâkimlerin yine belli 

varsayım ve önyargılardan hareket ettiğini görmekteyiz. Örneğin çocuk belli bir yaşın 

altındaysa -ki bizim izlemiş olduğumuz davalarda bu yaş genel olarak 5 olarak kabul 

edilmekte idi- çocuğun velayeti anneye verilmekte idi. Buradaki yargı ise ‘bu yaştaki bir 

çocuğun annesine daha çok ihtiyacı vardır’ ve ‘anne bu çocuğa daha iyi bakar’ 

varsayımlarıdır. Bunlar başkaca ölçütleri dikkate almaksızın bir çocuğun velayetinin kime 

bırakılacağına karar verilmesine neden olamayacak kişisel ya da toplumda genel kabul gören 

değer yargılarıdır. Biyolojik zorunluluklar haricinde örneğin çocuğun anne tarafından 

emziriliyor oluşu gibi bir baba da anne kadar çocuğa bakabilme yeteneğine sahiptir. 

Yargıtay’ın 1992 tarihli bir kararında özellikle anne bakım ve şefkati ifadesi geçmektedir. 

Çocuk 1988 doğumludur yani 4 yaşındadır. 4 yaşındaki bir çocuk neden özellikle daha çok ana 

bakımına ihtiyaç duysun ki bu yaştaki bir çocuğun annesine de babasına da eşit derecede 

ihtiyacı vardır. Ancak tarafların artık bir arada bulunamayacak olmaları dolayısıyla çocuğun 

gelişimine en çok katkıda bulunabilecek çocuğun ihtiyaç duyduğu ilgiyi ve hayatı kendisine en 

iyi sunabilecek tarafta kalmasına ve diğer tarafla da gerekli ve yeterli ölçüde iletişim 

kurmasına karar verilmelidir. 

Yabancı unsurlu velayet davalarında ise taraflardan birinin sırf yabancı uyruklu olması 

sebebiyle velayetin kendisine verilmemesi söz konusu değildir. Bu konudaki yargıtay 

kararlarına baktığımızda 

  “4 yaşındaki çocuk ana bakım ve şefkatine muhtaçtır. Ananın Müslüman ve Türk 

olmaması ve yurt dışında yaşaması, münhasıran çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişimine 

engel olucu nitelikte bir sebep olarak kabul edilemez.” 

Denilerek yabancı olmanın velayet açısından olumlu ya da olumsuz bir etkisinin 

olmadığı vurgulanmakla beraber Yargıtay’ın bu kararı bir bozma kararı olup ilk derece 

mahkemesinin vermiş olduğu karar tam aksi yöndedir. Mahkemenin gerekçesinde ise; 

“Çocuğun uzun süreden beri Türkiye'de baba yanında Türk gelenek ve göreneklerine 

uygun olarak büyüdüğü, bu konularda belirli alışkanlıklar ve bilgiler edindiği, içinde büyüdüğü 

ortamın değiştirilmesinin çocuğun maddi manevi gelişmesini olumsuz yönde etkileyeceği 

vurgulanarak velayetin babaya tevdii uygun görülmüş ve anne yararına hakka ve hukuka 

uygun kişisel ilişki düzenlenmesi yapılmıştır.”  Şeklinde yer almıştır. 

Buraya kadar olan kısım bakımından yargıtayın görüşü haklı olarak kabul edilebilirse 

de aynı kararda yer alan aşağıdaki ifadeler bizim yukarıda da belirttiğimiz önyargılı yaklaşımın 

bir sonucudur: 
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“Hemen belirtmek gerekir ki, müşterek çocuk doğum tarihi itibariyle, ana bakım ve 

şefkatine muhtaç yaştadır. Özel Dairenin velâyet tevdimde bu hususu özenle göz 

önünde bulunduran devamlılık kazanmış ilke niteliğindeki uygulaması, Hukuk Genel 

Kurulunun birçok kararlarında da aynen benimsenmiştir. İ.bu olmakla birlikte, 

müşterek çocuğun velâyetinin, ana veya babadan birine bırakılırken, küçüğün 

menfaatlerinin gözönünde bulundurulacağı da kuşkusuzdur. 

Somut olayda, müşterek çocuğun, velâyetinin anaya bırakılarak onun yanında 

kalmasının fiziki, fikri ve ahlâki gelişmesine engel olabileceği yolunda ciddi ve 

inandırıcı bir delil getirilemediği gibi, ileride de çocuk yönünden bu konularda 

tehlikelerin doğabileceği kanıtlanabilmiş değildir.”6 

İfadeleri bir karara gerekçe olması hususu bakımından problemlidir. Belli yaşın 

altındaki çocukların anneye verilmesinin adeta bir karine olarak kabul edilişi ve babaya 

verilmesi sadece anneye verilmesi halinde çocuğun gelişim ve varlığının ciddi tehlike ve 

zarara uğrayacağı kanaati halinde mümkün görülmektedir. Yani anne ve babanın durumları 

kıyaslanarak hangisinin çocuğa daha faydalı olacağı değil de ‘zararı yoksa annede kalsın’ gibi 

bir anlayış hâkimdir. Oysaki kararlarda gerekçe olarak yer alması gereken husus çocuğun 

yüksek menfaati olmalıdır.  

Ki bu yargıtayın tek kararı da değildir. Çeşitli yıllara ait aşağıdaki yargıtay kararlarında 

görüleceği üzere yargıtayın bu konudaki uygulaması aynı cümlelerle kararlarında gerekçe 

olarak yer almıştır. 

  “Ana yanında kalmalarının, çocukların bedeni, fikri ve ahlaki gelişmelerine engel 

olacağı yolunda ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek 

tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği halde ana bakım ve şefkatine muhtaç müşterek 

çocuğun babanın velayetine bırakılması Usul ve Kanun’a aykırıdır.”7 

“ Ana yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı 

yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin 

varlığı da ispat edilmediği halde ana bakım, şefkatine muhtaç A'nın Türk Medeni Kanununun 

182, 336/2 maddeleri uyarınca babanın velayetine bırakılması usul ve kanuna aykırıdır.”8 

Biri 1983 biri 2007 yılına ait bu kararlarda neredeyse noktasına bile dokunulmamış, bu 

gerekçe yargıtayın yerleşik bir içtihadı haline gelmiştir. 

Yargıtayın aşağıda yer alan kararlarında ise velayetin verilmesi hususunda Çocuk 

Haklarına Dair Sözleşme uyarınca gözetilmesi gereken “ çocuğun görüşlerinin dikkate 

alınması” ilkesinin bir yansımasını görmekteyiz. Bu iki kararda yer verilmekle birlikte bu ilkeye 

yargı kararlarında çok rastlamıyoruz. İzlediğimiz davalarda da genel olarak bu ilke göz ardı 
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edilmekte çocuğun görüşleri sorulmadan kararlar verilmektedir. Çocuğun görüşü direkt etkili 

olmasa da en azından dikkate alınabilecek bir konumda olmalıdır. 

“Tarafların ortak çocuğunun velayetinin boşanma kararı ile davalı-davacı anneye 

verilmiş olmasına karşılık; toplanan delillerden, çocuğun sürekli babasıyla birlikte yaşadığı, 

velayetinin babasına verilmesini talep ettiği ve annenin bu çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı 

anlaşılmaktadır. İdrak çağında olan bu çocuğun açıkladığı görüşüne değer verilmemesini 

gerektirebilecek ve çocuğun üstün yararı olabilecek nitelikte bir durum mevcut değildir. 

Velayetin davacı-davalı babaya verilmesi gerekir.9 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. Çocuk Haklarının Kullanılmasına 

ilişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddelerine göre idrak çağında bulunan çocukların 

dinlenilmesi ve onların ifade edeceği görüşlere de önem verilip gerekirse 4787 Sayılı Aile 

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanununun 5. maddesi uyarınca 

uzman veya uzmanlardan rapor alınıp, deliller birlikte değerlendirilerek sonucu uyarınca 

karar verilmesi gerekirken velayet konusunda eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru 

bulunmamıştır.”10 

Velayet ile ilgili diğer bir önemli husus da velayetin toplumdaki algılanış biçimiyle ilgili 

problemdir. Velayet çocuğun nerede kalacağını belirleme, eğitim, gözetme ve bakım 

hususlarında ebeveynlerin hak ve sorumluluklarını belirleyen bir haktır. Taraflar kendi 

aralarında anlaşamadıklarında hâkim çocuğun menfaatini gözeterek velayeti taraflardan 

birine verir böylece velayeti alan taraf çocuğun kanuni temsilcisi olur. Yani velayetin önemi 

hukuk alanında birtakım işlemlerin gerçekleştirilmesindedir esasen. Kendisine velayet verilen 

taraf çocuğun birtakım haklardan yararlanmasını sağlamakla ve çocuğun zararına olabilecek 

işlemlerin yapılmasını da önlemekle yükümlü olacaktır. Yoksa velayeti alan tarafın çocuğun 

diğer tarafla olan ilişkisini engellemek ve hiçbir haklı sebep olmadan sırf intikam ya da kişisel 

duygularına göre hareket ederek çocuğu diğer tarafa karşı “ doldurmak” için değildir. 

Genelde şöyle bir kanı hâkimdir boşanmada kusuru olmayan ya da daha az kusuru bulunan 

eş velayeti almayı da hak eder ancak daha önce de belirttiğimiz üzere aynı anda görülse bile 

boşanma ve velayet ayrı hususlardır ve gerçekte evlilik birliğinin yürütülmesinde yaşanan 

sorunlar ile velayet hakkının kime verileceği arasında doğrudan bir bağlantı kurulamaz 

kurulmaması gerekir. Çünkü baba olmak ile koca olmak ya da anne olmak ile karı olmak 

birbirinden çok farklı şeylerdir ve bir evliliği yürütemeyen bir eşten bir çocuğa bakamayacağı 

ya da çocuğunu görmeyi hak etmediği ailesini kendi isteğiyle dağıttığı çocuğunu düşünseydi 

zaten bu şekilde hareket etmezdi gibi çıkarımlarda bulunmak tamamen saçma ve de 

mantıksızdır. Eşine karşı örneğin sadakatsiz tutumlar sergileyen bir erkek belki de çocuğun 

bakımında daha başarılı olabilir karısından. Tabii ki evliliğin esas olarak yıkımına sebep olan 

eşin çocuğa karşı ilgisiz olması da muhtemeldir. Ancak bunları genelleyerek birtakım yargılara 

başvurmak oldukça yanlıştır. Dolayısıyla boşanma ile sona eren eşlerin birbirleriyle karı koca 
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olma durumlarıdır. Yoksa anne baba yani çocukları ile olan ilişkiler devam eder ve etmek 

zorundadır da. Kendisi ayrıldığı ya da artık sevmediği için çocuğunun da aynı şekilde anne 

veya babasını silmesini beklemek, onu kullanarak karşı tarafa eziyet etmek doğru değildir.  

Velayet hususunda toplumda yerleşmiş bulunan bu algının da düzeltilmesi gerekir. Bunların 

kararlara neden gerekçe olamayacağını yukarıda açıklamıştık. Ancak sadece hukuki anlamda 

değil çocuğun menfaati gereği toplumda da bu yanlış algılar ve önyargıların düzeltilmesi 

gerekir. 

IV. SONUÇ  

Gerek incelemiş olduğumuz yargıtay kararlarında gerekse izlemiş olduğumuz 

davalarda velayet hususuyla ilgili gerekçelendirmedeki problemleri göz önüne sermeye 

çalıştık. Bu problemleri incelerken velayetin sadece hukuki boyutta değil toplumsal anlamda 

da problemli bir yapısının olduğu sonucuna vardık. Velayetin çocuğun tapusu olarak 

algılanması ve çocuğa adeta bir eşya gözüyle bakılması menfaatini düşünmek yerine karşı 

tarafa acı çektirmek için bir cezalandırma aracı olarak kullanılması velayet kurumunun amacı 

aşarak çocuk göz ardı edilerek adeta bir “onur” meselesine dönüştürülmesi bu problemli 

algıyı gözler önüne sermektedir. Çocuğun her şeyden önce sağlıklı ve güvenli bir çevrede 

gelişimini tamamlaması gereken bir birey olduğu unutulmamalı ve ebeveynler bu konuda 

bilinçlendirilerek gerekli eğitim vasıtalarıyla bu sorunun çözümüne gidilmelidir. 

Hukuki boyuttaki soruna gelince gerekçelerin, hukukun amacı ve rasyonel mantık 

kuralları çerçevesinde önyargı ve kişisel değerlerden sıyrılarak, Türkiye’nin tarafı olduğu 

uluslararası anlaşmalarla uyumlu ve her şeyden önce çocuğun menfaatini gözetir şekilde 

olması gerekmektedir. 

 

 

 

 



 

KAYNAKÇA 

1. Sevgi Usta, Çocuk Hakları ve Velayet,2012 XII Levha Yayıncılık  

2.Burak Huysal, Devletler Özel Hukukunda Velayet, 2005, Legal Yayıncılık 

3. www.kazancı.com 

4. www.kararevi.com 

5.Prof.Dr. Emine Akyüz, Velayet ve Çocuğun Korunması, Prof.Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, 

2009, s.111, Seçkin Yayıncılık 

6. www.turkhukuksitesi.com 

http://www.kazancı.com/

