SEMPOZYUM TEMA BAŞLIĞI

: MEDENİ HUKUKTA KADINLARIN DURUMU

BOŞANMA SONRASI ORTAK VELAYET SORUNU
Nagehan Çakır
Velayet, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 335 ile 351. maddeleri arasında düzenlenmiş olup

ana ve babanın, küçüklerin istisnai hallerde de kısıtlıların kişi varlıklarının korunması, geliştirilmesi,

iyileştirilmesi ve mallarına özen gösterilmesi; aynı zamanda onların temsil edilmesi konularında sahip

oldukları hak ve yükümlülüklerin tümü olarak ifade edilmektedir. Velayet, TMK m.336/1 gereği evliliğin
devamı süresince kural olarak ana ve baba tarafından birlikte kullanılmaktadır. Evlilik birliğinin devamı

boyunca kural karşımıza çıkan birlikte velayetin boşanma sonrasında da mümkün olup olmadığı son
yıllarda yoğun olarak tartışılmaktadır.

Evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesi halinde ortak velayetin mümkün olup olmadığı

konusunda doktrinde görüş birliği bulunmamaktadır; ancak hâkim görüşe göre konuyu düzenleyen Türk

Medeni Kanunu hükümleri boşanma sonrasında, eşlerden yalnızca birinin velâyet hakkına sahip olacağını

öngörmektedir. Yargıtay da yakın zamana kadar vermiş olduğu kararları ile ortak velayetin Türk

hukukunda mümkün olmadığına hükmetmiştir. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi,6684 sayılı Kanun ile 14

Mart 1985 tarihinde imzalanan ve 25.05.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren “11

Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 Nolu
Protokolün, evliliğin sona ermesi halinde eşlerin eşit haklara sahip olduğuna vurgu yapan 5. Maddesine atıf
yaparak, 2016/15771 E. 2017/1737 K. 20.02.2017 T. sayılı kararı ile bu kez ortak velâyet düzenlenmesinin, Türk
kamu düzenine açıkça aykırı olmadığına ve Türk toplumunun temel yapısı ve temel çıkarlarını ihlal etmediğine
hükmetmiştir.
Çalışmamızda Türk aile hukukunda evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesi halinde ortak velayetin
mümkün olup olmadığını, mümkünse ne surette uygulanabileceğini, ortak velayete izin veren hukuki
düzenlemeleri mevcut yasal düzenlemeler, doktrinde ileri sürülen görüşler ve yargı uygulamaları doğrultusunda
incelerek değerlendirilecektir. İlk olarak genel olarak velayet hakkı kavramı imcelenecek, akabinde ortak velayet
kavramının ortaya çıkış süreci ve Türk aile hukukunda boşanma sonrası ortak velayetin mümkün olup olmadığı
meselesi incelenecektir.
Öneri ve değerlendirmelerin özetlendiği son kısım ile çalışmamız son bulacaktır.
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THE SYMPOSIUM THEME TITLE

: THE STATUS OF WOMEN IN CIVIL LAW

THE PROBLEM OF JOINT CUSTODY AFTER THE DIVORCE
Nagehan Çakır
The custody is regulated between the articles 335 and 351 of the Turkish Civil Code. they are also
referred to as all of their rights and obligations in their representation. Parental responsibilities are regulated by
these articles. The custody is used by mother and father during the continuation of marriage as rule as TMK
m.336/1. In recent years, it is discussed that joint custody is also possible after the divorce.
There is no consensus in the doctrine as to whether joint custody is possible if the marriage union ends
in divorce; however, according to the judicial opinion, the provisions of the Turkish Civil Code stipulate that
only one of the spouses will have a parental right after the divorce. The Supreme Court ruled until recently that
joint custody was not possible according toTurkish law. However, the 2nd Civil Chamber of the Supreme Court
of Appeals signed the order no. 2016/15771 E. 2017/1737 K referring to the Article 5th of the Protocol Protocol
No. 7 to the European Convention on Human Rights with the adoption of at March 10, 2016, and law no. 6684,
which emphasizes that the spouses have parental equal rights and joınt custody is not clearly contrary to Turkish
public order, and it did not violate his fundamental interests.
In this study, we will evaluate that after the marriage ends with divorce the joint custody can be possible
and if possible how can ıt used according to the legal regulations that allow the joint custodian, the existing legal
regulations, the opinions in the doctrine and the judicial practices in Turkish family law. First of all, the concept
of the right to custody will be investigated, then the process of the emergence of the concept of joint custody and
the question of whether or not joint custody is possible after divorce in Turkish family law.
We will conclude our work with the last section where suggestions and evaluations are summarized.

