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Boşanma sonrası ortak velayet, Türk hukukunda uzun yıllardır tartışılan bir kavramdır. Sözkonusu 

tartışmalar, özellikle boşanma sonrası ortak velayetin fayda ve sakıncaları ile Türk Medeni Kanunu’nun ilgili 

hükümleri karşısında bu türden bir velayetin kabul edilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkindir. Ancak 

20.02.2017 tarih 2016/15771E. 2017/1737 K. sayılı kararıyla Yargıtay’ın boşanma sonrası ortak velayeti Türk 

kamu düzenine aykırı görmeyerek konuya ilişkin bir yabancı mahkeme kararının tanınmasına hükmetmesi; 

akabinde, uluslararası sözleşme hükümlerinden hareketle Türk Mahkemelerinin de boşanan eşlere ortak velayet 

tanıyabileceğini kabul etmesi, sözkonusu tartışmaları sona erdirmiştir. Bundan sonra, Türk hukukunda boşanma 

sonrası ortak velayetin kabul edilebilirliğine ilişkin tartışmaların yerini, boşanan eşlere velayetin ortak 

verilmesinin anlam ve sonuçlarına, koşullarına ve hatta işlevselliğine ilişkin tartışmalar almalıdır.  

Bu tebliğde ortak velayetin, kavramsal ve soyut bir yaklaşımla izahının ötesinde, teknik bir yaklaşımla 

somutlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, çocuk ve ana baba arasında salt soybağının varlığından doğan 

hükümler ile velayetin neticesi olan hükümlere dikkat çekilmektedir. Velayetin içerdiği hak ve yükümlülüklere 

yakından bakılarak, bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde boşanma sonrası ortak velayetten beklenen faydaların 

elde edilmesinin mümkün olup olamayacağı, başka bir deyişle Türk velayet hukuku bakımından boşanan eşlere 

tanınan ortak velayetin işlevselliği sorgulanmaktadır.   

 

FUNCTIONALITY OF JOINT CUSTODY AFTER DIVORCE WITHIN THE FRAME 
OF RIGHTS AND LIABILITIES COVERED BY CUSTODY 

 
Joint custody after divorce is a concept discussed through long years in Turkish law. The discussions are 

on whether it is possible to accept such custody or not in view of the relevant provisions of the Turkish civil law 

together with the benefits and drawbacks of joint custody, especially after divorce. However, the Supreme Court 

didn't consider the joint custody after divorce, contrary to the Turkish public order with its decision numbered 

2016/15771E. 2017/1737K. on 20.02.2017 and subsequently accepted that joint custody might be given to the 

divorced spouses following the international convention provisions. Thus, the aforementioned discussions have 

ended. Therefore, the discussion on the admissibility of joint custody after divorce in Turkish law must be 

exchanged by discussions on the meaning, results, conditions, and also the functionality of the joint custody of 

divorced spouses. 

In this paper, it is aimed to reify the joint custody with a technical approach beyond the explanation with 

a conceptual and abstract approach. With this purpose, attention is drawn on the provisions arising due to the 

existence of pure paternity between the parents and child and the provisions as a result of custody. The possibility 

to obtain the benefits expected from the joint custody after divorce within the framework of the rights and liabilities 

is questioned by taking a close look at the rights and liabilities covered by the custody. In other words, the 

functionality of the joint custody given to divorced spouses is interrogated from the point of Turkish guardianship 

law.   


