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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Çocuk hakları, dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu haklardır.
Bu haklar; çocukları fiziksel, duygusal, cinsel istismar, ihmal ve sömürüden koruma,
ayrımcılığa uğramama ile eğitim, sağlık, barınma gibi temel haklarının tümünü kapsayan
evrensel nitelikli bir kavramdır.
“1990 Dünya Çocuk Zirvesi”nde çocuk masum, duyarlı ve bağımlı bir varlık olarak
tanımlanmıştır. Çocuk aynı zamanda meraklı, canlı ve umut doludur. Kişi, çocukluk
dönemini neşe ve huzur içinde oynayarak yeni şeyler öğrenerek ve gelişerek geçirmelidir. Bu
sayede ileride hem kendisi mutlu olur hem de toplumun mutluluğuna ve refahına katkıda
bulunur.
Bir toplumda çocuklar kötü muamele görüyor, ihmal ve istismar ediliyorsa o toplum
geri kalmış olarak değerlendirilebilir. Çocuklara değer veren, onlara sağlıklı büyüme ve
gelişme olanakları sağlamayı hedefleyen toplumlar çocukların haklarını belirlemiştir. Bunları
uygulamak ve korumak için de yasal düzenlemeler yapmıştır.
Aileler, toplumların temeli olarak görülür. Sağlıklı bir toplum düzeni için sağlam bir
aile yapısının oluşturulması kaçınılmazdır. Kişi, belli bir yaşa ve olgunluğu eriştikten sonra
evlenir. Bu evlenme sonucunda yeni bir aile oluşur ve aile ilişkileri ortaya çıkar. İşte bütün
bu durumlarda ortaya çıkabilecek çeşitli ilişkiler aile hukuku tarafından düzenlenir.
Bu modül ile ulusal ve uluslararası çocuk yasalarını ve aile hukukunu
inceleyebileceksiniz. Bunun sonucunda çocuk hakları ve aile hukuku hakkında bilgi sahibi
olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Yasal uygulamaları dikkate alarak ulusal ve uluslararası çocuk yasalarını
inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin içeriğini çevrenizden,
İnternet ve yazılı kaynaklardan araştırınız.
Ülkemizde uygulanan Çocuk Hakları ve Yasaları ile ilgili araştırma yapınız.

1. ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇOCUK
YASALARI
Çağdaş toplumlarda, çocukların yetiştirilmesinde üç temel ilke benimsenir; her doğan
çocuğun hayata iyi bir başlangıç yapması, nitelikli eğitim alması ve her çocuğun yeteneği
doğrultusunda potansiyelinin geliştirilip sosyalleştirilmesidir. Ne yazık ki dünya ülkelerinin
çoğu, çocuklarına bu ilkelerin belirlediği standartları sunamamaktadır.

Resim 1.1: Masum, duyarlı ve bağımlı bir varlık olan çocuk

Fiziksel, duygusal, zihinsel ve cinsel yönden gelişimlerini tamamlayamayan çocuklar,
her türlü ihmal ve istismara açık olurlar. Çocukların "kötü muameleden" korunması asırlardır
toplumların öncelikleri arasında olmuştur. Tüm çocukları ve özellikle güç koşullarda
yaşayan çocukları korumak ve desteklemek çağdaş toplumların "ideali" hâline gelmiştir. Bu
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nedenledir ki; her toplum çocukları korumak, çocuk ihmal ve istismarının önüne geçmek için
birtakım yasalar ve düzenlemeler oluşturarak uygulamaktadır.

1.1. Çocuk Hakları Sözleşmesi
Uluslararası hukukta, çocuk haklarını koruyan temel yasal metin 20 Kasım 1989
tarihli “Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”dir. Tamamı 54 maddeden
oluşan bu Sözleşme’nin amacı; çocukların korunması için evrensel ilkeler belirlemek, onları
her türlü ihmal, istismar ve kötü muamelelere karşı korumaktır. Bunun yanında Sözleşme,
çocukların potansiyellerinin ve yeteneklerinin gelişmesini sağlayacak programlar için bir
çerçeve oluşturmak amacını da gütmektedir.

1.1.1. Çocuk Hakları Sözleşmesine Taraf Devletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. İlk
kez 1989 yılında onaylanan Sözleşme bugün ikisi hariç (ABD ve Somali) Birleşmiş Milletler
üyesi bütün ülkeler tarafından onaylanmıştır ki bu 191 ülkenin onayı anlamına gelmektedir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi, uluslararası planda uzlaşmaya varılmış, üzerinde pazarlık
yapılması mümkün olmayan standartlar ve yükümlülükleri içermektedir. Belge; nerede
doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine
bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.

1.1.2. Çocuk Hakları Sözleşmesinde Yer Alan Maddeler

Resim 1.2: 18 yaşın altındaki her insanın çocuk sayılması
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Çocuğun tanımı: Ulusal yasalarca daha genç bir yaşta reşit sayılma hariç, 18
yaşın altındaki her insan çocuk sayılır.
Ayırım gözetmeme: Hakların hepsi, istisnasız bütün çocuklar için geçerlidir.
Çocuğun hangi biçimde olursa olsun ayırımcılıktan korunması ve haklarının
savunulması için yapıcı girişimlerde bulunması, devletin yükümlülüğüdür. Bu
haklar, bütün çocuklar içindir; beyaz çocuk, kara çocuk, kız çocuk, erkek çocuk
fark etmez. Bu haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir.
Çocuğun yüksek yararı: Çocukla ilgili bütün girişimlerde çocuğun yüksek yararı
tam olarak gözetilecektir. Ana-babalar ya da sorumluluk taşıyan diğer kişiler bu
sorumluluğu yerine getirmedikleri takdirde devlet, çocuğa yeterli dikkati ve
desteği gösterecektir.
Hakların uygulanması: Devlet, Sözleşme’de yer alan hakların uygulanması için
bütün imkânları kullanmalıdır.
Ana-babanın yönlendiriciliği ve çocuğun yeteneklerinin gelişimi: Devlet, anababaların ve geniş ailenin çocuğun yeteneklerinin gelişmesi açısından uygun
biçimde yönlendiricilik yapma hak ve sorumluluklarına saygı göstermelidir.
Yaşam ve gelişme: Her çocuk temel yaşam hakkına sahiptir. Devlet, çocuğun
yaşamını ve gelişmesini güvence altına almakla yükümlüdür.

Resim 1.3: Temel yaşam hakkına sahip her çocuk






İsim ve vatandaşlık: Çocuk, doğuştan itibaren bir isim alma hakkına sahiptir.
Ayrıca çocuk vatandaşlık edinme, ana babasını mümkün olduğu ölçüde tanıyıp
bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir.
Kimliğin korunması: Devlet, çocuğun kimliğini korumakla gerekiyorsa bu
kimliğin temel ögelerini yeniden oluşturmakla yükümlüdür.
Ana-babadan ayırma: Çocuğun yüksek yararına aykırılığı belirlenmediği sürece
çocuk, kendi ana-babasıyla birlikte yaşama hakkına sahiptir. Ayrıca çocuk
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anasından ve babasından veya bunların herhangi birinden ayırılmışsa ayırıldığı
kişilerle temas, çocuğun hakkıdır.

Resim 1.4: Çocuğun yüksek yararına aykırılığı belirlenmediği sürece her çocuğun kendi anababasıyla birlikte yaşama hakkına sahip olması











Ailenin yeniden birleşmesi: Çocuk ile ana-babası, yeniden birleşme ya da
çocuk/ana-baba ilişkisinin tesisi amacıyla herhangi bir ülkeyi terk edip kendi
ülkelerine dönme hakkına sahiptirler.
Yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarma ve geri döndürmeme: Devlet, çocukların
ana-babadan herhangi biri tarafından ya da üçüncü bir taraf eliyle ülke dışına
kaçırılıp burada alıkonulmasını önlemek ve meydana gelen bu tür olayların
çözümü için yol bulmakla yükümlüdür.
Çocuğun görüşü: Çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren
herhangi bir konu ya da işlem sırasında görüşlerinin dikkate alınmasını isteme
hakkına sahiptir.
İfade özgürlüğü: Çocuk, ülke sınırlarına bağlı olmaksızın görüşlerini ifade etme,
bilgi edinme, sahip olduğu görüşleri ve edindiği bilgileri başkalarına aktarma
hakkına sahiptir.
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü: Devlet, ana-babanın uygun biçimlerde
yönlendiriciliğine tabi olarak çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne
saygı gösterecektir.
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Resim 1.5: Çocuğun ülke sınırlarına bağlı olmaksızın görüşlerini ifade etme, bilgi edinme, sahip
olduğu görüşleri ve edindiği bilgileri başkalarına aktarma hakkına sahip olması






Dernek kurma özgürlüğü: Çocukların arkadaşlarıyla barış içinde toplanabilme,
dernek kurabilme ya da derneklere üye olma hakkı vardır.
Özel yaşamın korunması: Çocukların özel, aile, ev içi yaşamları ile kurdukları
iletişime yönelik dış müdahalelerden, iftira ve haksız suçlamalardan korunma
hakları vardır.
Gerekli bilgilere ulaşma: Devlet, değişik kaynaklardan bilgilerin ve yayınların
çocuklara ulaşmasını sağlayacak kitle iletişim araçlarının çocuklar açısından
sosyal ve kültürel yarar sağlayacak bilgiler yaymasını teşvik edecek, buna
karşılık çocukları zararlı yayınlardan koruyacaktır.

Resim 1.6: Anne-babanın çocuğun yetiştirilmesinde ortak ve birinci elden sorumluluk taşıması



Ana-babanın sorumlulukları: Ana-baba, çocuğun yetiştirilmesinde ortak ve
birinci elden sorumluluk taşımaktadır. Devlet, çocuk yetiştirme alanında gerekli
desteği ana-babaya sağlayacaktır.
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Suiistimal ve ihmalden korunma: Devlet, çocuğu ana-babanın ya da çocuğun
bakımından sorumlu başka kişilerin her türlü kötü muamelesinden koruyacak,
çocuk suiistimalini önleyecek ve bu tür davranışlara maruz kalan çocukların
tedavisini amaçlayan sosyal programları hazırlayacaktır.
Ailesiz çocuğun korunması: Devlet, aile ortamından yoksun çocuğu özel olarak
korumak, bu tür durumlarda uygun alternatif aile bulmak ya da kurumlar
aracılığıyla çocuğun bakımını sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün
yerine getirilmesi doğrultusundaki çabalarda çocuğun kültürel kimliğine gerekli
dikkat gösterilecektir.

Resim 1.7: Devletin aile ortamından yoksun çocuğu özel olarak korumak ve bakımını
sağlamakla yükümlü olması







Evlat edinme: Çocuk evlat edinmenin tanındığı ve /veya serbest bırakıldığı
ülkelerde bu uygulama, yalnızca çocuğun yüksek yararına olacak şekilde,
konunun uzmanı yetkililerin izniyle ve çocuk için gerekli güvenceler
sağlandıktan sonra gerçekleştirilebilecektir.
Mülteci çocuklar: Mülteci durumunda olan ya da mülteci statüsüne alınmak
isteyen çocuklara özel koruma sağlanacaktır. Devlet, çocuklara bu anlamda
koruma ve yardım sağlayan yetkili kuruluşlarla iş birliği yapmakla yükümlüdür.
Özürlü çocuklar: Özürlü çocuk, saygınlık içinde eksiksiz ve onurlu bir yaşam
sürdürmek için özel bakım, eğitim ve kurs görme; mümkün olan en üst düzeyde
özgüvene ve sosyal bütünleşmeye kavuşma hakkına sahiptir.
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Resim 1.8: Özürlü çocukların devletin koruma ve güvencesi altında olması





Sağlık ve sağlık hizmetleri: Çocuk, mümkün olan en üst düzeyde sağlık ve tıbbi
bakım standardına ulaşma hakkına sahiptir. Devletler, temel koruyucu sağlık
bakımı, halk sağlığı eğitimi ve bebek ölümlerinin azaltılması konularına önem
verecek, bu amaca yönelik uluslararası iş birliğini teşvik edecek ve etkin sağlık
hizmetlerinden yoksun tek bir çocuk kalmaması için çaba gösterecektir.
Yerleştirme uygulamasının düzenli denetimi: Devlet tarafından gerekli ilgi,
koruma ve bakımın gösterilmesi için belirli bir yere yerleştirilen çocuk, bu
tedbirin sonuçlarının düzenli olarak denetlenmesini isteme hakkına sahiptir.

Resim 1.9: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlamaları



Sosyal güvenlik: Çocuk, her türlü sigorta ve sosyal güvenlik imkânlarından
yararlanma hakkına sahiptir.
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Yaşam standardı: Her çocuk; fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal
gelişmesi açısından yeterli yaşam standardına ulaşma hakkına sahiptir. Çocuğun
yeterli bir yaşam standardına sahip olmasını sağlamak en başta ana-babanın
sorumluluğudur. Devletlerin görevi, bu sorumluluğun yerine getirilmesine
imkân tanıyacak koşulları yaratmaktır. Devletin sorumluluk alanı, ana-babalara
ve çocuklarına maddi yardım yapılmasını da kapsayabilir.
Eğitim: Çocuk, eğitim hakkına sahiptir. Devletin görevi, ilköğretimin zorunlu
ve parasız olmasını sağlamak, her çocuğun yararlanabileceği değişik
ortaöğretim kanallarını teşvik etmek ve yeteneklerine göre herkesi yüksek
öğrenim imkânlarına kavuşturmaktır. Okul disiplini, çocuğun haklarına ve
saygınlığına uyumlu olmalıdır. Devlet, bu hakkın uygulanabilmesi için başka
ülkelerle iş birliği içinde olacaktır.

Resim 1.10: Her çocuğun eğitim hakkına sahip olması









Eğitim hedefleri: Eğitim çocuğun kişiliğinin, becerilerinin, zihinsel ve fiziksel
yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesini hedefleyecektir. Eğitim
çocuğu özgür bir toplumda faal bir yetişkin olarak yaşam için hazırlayacak; anababasına, kültürel kimliğine, kendi dili ve değerleriyle başkalarının kültürel
kimliklerine ve değerlerine saygıyı geliştirecektir.
Azınlıklara ve yerli halklara mensup çocuklar: Azınlık topluluklarla yerli
halklara mensup çocuklar kendi kültürlerinden yararlanma, kendi dinlerinin
gereklerini yerine getirme ve kendi dillerini kullanma hakkına sahiptirler.
Dinlenme, boş zaman değerlendirme ve kültürel etkinlikler: Çocuk,
dinlenme, boş zaman değerlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal
etkinliklere katılma hakkına sahiptir.
Çocuk işçiler: Çocuk sağlığı, eğitimi ve gelişmesi açısından tehlike teşkil eden
işlere karşı korunma hakkına sahiptir. Devlet, işe kabul için asgari bir yaş sınırı
tespit etmek ve çalışma koşullarını düzenlemek zorundadır.
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Resim 1.11: Her çocuğun sağlığı, eğitimi ve gelişimi açısından tehlike teşkil eden işlere karşı
korunma hakkına sahip olması









Uyuşturucu kullanımı: Çocukların uyuşturucu ve psikotrop madde
kullanımından, bu tür maddelerin üretimine ve kaçakçılığına alet olmaktan
korunma hakları vardır. Psikotrop madde ya da psikoaktif madde: Asıl olarak
merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek
algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan
kimyasal maddelerdir.
Cinsel sömürü: Devlet, fuhuş ve pornografi dâhil, çocuğu cinsel sömürü ve
suiistimalden koruyacaktır.
Çocukların satılmaları, kaçırılmaları ve fuhşa zorlanmaları: Çocukların
satışa, kaçırılmaya ve fuhuşa konu olmalarını önlemek üzere her türlü çabayı
göstermek devletin görevidir.
Sömürünün diğer biçimleri: Taraf devletler çocuğu, esenliğine herhangi bir
biçimde zarar verebilecek başka her türlü sömürüye karşı korur.
İşkence ve özgürlükten yoksun bırakma: Hiçbir çocuk işkenceye, zalimce
davranışlara ya da cezaya, yasa dışı tutuklamaya tabi tutulmayacak ve keyfi
biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır. 18 yaşından küçük olanlara,
idam ya da salıverme koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası
verilmeyecektir. Özgürlüğünden yoksun bırakılan herhangi bir çocuk, kendi
yüksek yararı aksini gerektirmedikçe yetişkinlerden ayrı tutulacaktır. Gözetim
altında tutulan çocuğa hukuki ve diğer gerekli yardımlar sağlanacak, çocuk
ailesiyle temas edebilecektir.
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Resim 1.12: Hiçbir çocuğun işkenceye, zalimce davranışlara ya da cezaya tabi tutulamaması









Çocukların yargılanmaları: Yasalara aykırı iş yapan çocuk, saygınlık ve değer
anlayışını geliştiren, yaş durumunu gözeten ve toplumla yeniden bütünleşmesini
hedefleyen tarzda muamele görme hakkına sahiptir. Çocuğa, temel güvencelerin
yanı sıra savunması için hukuki ve diğer türlü yardım sağlanacaktır. Mümkün
olan her durumda, adli kovuşturmadan ve kurumlara yerleştirme yolundan
kaçınılmalıdır.
Silahlı çatışma: Taraf devletler, 15 yaşından küçük çocukların çatışmalara
katılmamalarını sağlamak için mümkün olan her türlü önlemi alacaklardır. 15
yaşından küçük hiçbir çocuk askere alınmayacaktır. Devletler, ayrıca silahlı
çatışmaların etkilediği çocuklara, ilgili uluslararası yasada belirtilen şekillerde
korunma ve bakım sağlayacaklardır.
Yeniden sağlığa kavuşturucu bakım: Devlet silahlı çatışma, işkence, ihmal,
kötü muamele ve sömürü mağduru çocukların sağlıklarına kavuşturulmaları ve
toplumla bütünleşmelerini sağlama amacıyla uygun önlemleri almakla
yükümlüdür.
Üstün standartlara uyma: Çocuğun haklarıyla ilgili olarak geçerli ulusal ve
uluslararası yasalarda yer alan standartların işbu Sözleşme’de yer alanlardan
daha üstün olmaları hâlinde her durumda daha üstün standartlar geçerli
olacaktır.
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Resim 1.13: Devletlerin silahlı çatışmaların etkilediği çocuklara ilgili uluslararası yasada
belirtilen şekillerde korunma ve bakım sağlaması



Uygulama ve yürürlülüğe giriş: 42’den 45’e kadar olan maddelerde yer alan
hükümler, başlıca şu hususları öngörmektedir:

Devletin işbu Sözleşme’de yer alan hakların gerek yetişkinler gerekse
çocuklar tarafından yaygın biçimde bilinmesini sağlama yükümlülüğü
vardır.

Sözleşme’ye taraf devletlerin onaydan iki yıl sonra ve ardından her beş
yılda bir sunacakları raporları incelemekle görevli 10 uzmandan oluşan
bir Çocuk Hakları Komitesi’nin kurulması (Onaycı üye sayısı 20’ye
ulaştığında Sözleşme yürürlüğe girecek dolayısıyla Komite kurulmuş
olacaktır.)


Taraf devletler, hazırladıkları raporları kamuoyuna yaygın biçimde
duyuracaklardır.



Komite, çocuk haklarına ilişkin belirli konularda özel araştırmalar
yapılmasını isteyebilir; değerlendirmelerini taraf devletlerden her birine
ve BM Genel Kurulu’na iletebilir.
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BM’in, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), WHO (Dünya Sağlık
Örgütü), UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu)
ve UNICEF gibi uzmanlaşmış kuruluşları “Sözleşme’nin etkin biçimde
uygulanmasını ve uluslararası iş birliğini sağlama” amacıyla Komite
toplantılarına katılabilirler. Bu kuruluşlar, BM’e ve BM’in örneğin
Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi danışman statüsü taşıyan HDK’lar
dâhil alanında “yetkili” bilinen başka herhangi bir kuruluşla birlikte
Komite’ye bilgi aktarabilirler; gene aynı kuruluşlardan Sözleşme’nin en
iyi biçimde uygulanması konusunda tavsiye görüşler alınabilir.

Resim 1.14: UNİCEF, UNESO, WHO, İLO gibi kuruluşların Çocuk Hakları Komitesi
Toplantıları’na katılabilmesi

1.1. Uluslararası Sözleşmeler
Uluslararası hukukta çocuğun haklarını koruyan önemli sayıda iki taraflı ya da çok
taraflı sözleşme yapılmıştır. Bu sözleşmelerden önemlileri şunlardır:













Kadın ve Çocuk Ticaretinin Kaldırılmasına Dair Sözleşme
Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tespiti
Hakkında Sözleşme
Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme
Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak
Kanuna Dair Sözleşme
Çocukların Evlat Edinilmesine Dair Sözleşme
Küçüklerin Vatana İadesine Dair Sözleşme
Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna ve Nafaka Yükümlülüğü
Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine (Uluslararası Denklik) Dair
Sözleşme
Evlilik Dışında Doğan Çocukların Hukuki Durumuna Dair Avrupa Sözleşmesi
Çocukların Bakım ve Gözetim Yükümlülüğüne İlişkin Kararların Tanınması ve
Tenfizi ile Çocuklara Karşı Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün Düzenlenmesi
Konusunda Avrupa Sözleşmesi
Evlilik Dışı Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme
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Milletlerarası Unsurlu Çocuk Kaçırma Olaylarının Özel Hukuka İlişkin
Veçheleri (Yanları) Hakkında Sözleşme
Uluslararası Evlat Edinme İş Birliği ve Çocukların Korunması Hakkında
Sözleşme
Çocuk Haklarının Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların
Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesi

1.2. Ülkemizdeki Yasalar
Ülkemizde çocuk haklarının tanınması ve korunması ile ilgili yürürlükte bulunan
kanunlar şunlardır:


Güzel Sanatlarda Fevkalâde İstidat Gösteren
Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun (6660)

Çocukların

Devlet

Güzel sanatların herhangi bir alanında (resim, müzik vb.) üstün yeteneği tespit edilen
çocukların eğitiminin devlet tarafından üstlenilmesine ilişkin kanundur. Bu çocuklar,
uzmanlardan oluşan bir komisyonca değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda üstün
yetenekli olduğu kanaatine varılırsa Bakanlık bursu verilerek yurt içi veya yurt dışında en üst
düzeyde eğitim görme olanağı sağlanır (İdil Biret, Suna Kan gibi dünya çapında meşhur
sanatçılarımız da bu burs ile yetiştirilmişlerdir.).


Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner
Sermaye Kurulmasına Dair Kanun (1607)

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda öğrencilere halıcılık,
dokumacılık, trikotaj, terzilik, ayakkabıcılık vb. meslek dallarında mesleki çalışmalar
yaptırmak; açılacak kurslarda çevre halkına yukarıda sayılan mesleki bilgi ve becerileri
kazandırmak amacı ile Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek ile döner sermaye
verilebilir.


Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu (2828)

Bu Kanun’un amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat,
yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetler ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan
teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri
düzenlemektir.
Bu Kanun; sosyal hizmetlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişileri
ve özel hukuk tüzel kişilerini, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli,
sosyal hizmetlerden faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.
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Resim 1.15: SHÇEK’in yetiştirme yurtları, çocuk yuvaları, huzurevleri ve çeşitli toplum
merkezlerini bünyesinde barındırması



Çocuk Koruma Kanunu (5395)

Bu Kanun’un amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların
korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Bu Kanun, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça
sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usul ve esaslarına, çocuk
mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsar.

Resim 1.16: Çocuk Koruma Kanunu’nun çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin
güvence altına alınmasını amaçlaması
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Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun
(5717)

Bu Kanun’un amacı, velâyet hakkı ihlâl edilerek sözleşmeye taraf bir ülkeden diğer
bir taraf ülkeye götürülen veya alıkonulan çocuğun sürekli ikametinin bulunduğu ülkeye
iadesine veya şahsî ilişki kurma hakkının kullanılmasına dair 25.10.1980 tarihli “Uluslararası
Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine (yönlerine) Dair Sözleşme”nin uygulanmasını
sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Kanun, bir kişiye veya bir kuruma tek başına veya birlikte kullanılmak üzere
verilmiş bulunan ve yer değiştirmenin veya alıkonulmanın gerçekleştiği sırada fiilen
kullanılmakta olan velâyet veya şahsî ilişki kurulması haklarının ihlâlinden hemen önce
ikametinin bulunduğu taraf ülkelerden birinde bulunan çocuklara uygulanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nu araştırınız. Elde ettiğiniz bilgilerle dikkat
çekici bir duvar panosu hazırlayınız.

İşlem Basamakları

 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nu
araştırınız.

 Çalışmanızda vurgulamak istediğiniz
hususları belirleyiniz.

 Verilerinizi destekleyecek resim, afiş,
broşür vb. görseller bulunuz.

 Kullanacağınız araç gereçleri önceden
temin ediniz.

 Öncelikle vurgulamak istediğiniz ögeyi
tablonun en dikkat çekici yerine
yerleştiriniz.
 Diğer ögeleri sizin öncelik sıranıza göre
vurgulamak istediğiniz şekilde
yerleştiriniz.

Öneriler
 İnternetten araştırma yapabilirsiniz.
 Bu alanda yazılmış kitap, dergi vb.nden
faydalanabilirsiniz.
 Sosyal hizmet kuruluşlarını ziyaret
ederek bilgi alabilirsiniz.
 Edindiğiniz bilgileri dosyalayınız.
 Analiz ve sentez yaparak vurgulamak
istediğiniz konuların altını çizerek
sadeleştirebilirsiz.
 Yaptığınız sentezi öğretmeninize
göstererek görüş alabilirsiniz.
 Resimleri İnternetten araştırabilirsiniz.
 İlgili kitap, dergi, gazete, broşür vb.
yayınlardan yararlanabilirsiniz.
 Vurgulamak istediğiniz öge ile ilgili zıt
konulu resimler kullanarak öge üzerine
dikkat çekebilirsiniz.
 Ekonomik davranarak elinizdeki artık
materyallerden yararlanabilirsiniz.
 Okunmuş dergi, gazete vb.nden
yararlanabilirsiniz.
 Renkli ve zıt renkli kâğıtlar, kartonlar,
şekilli kesen makaslar vb. kullanarak
panonuzun daha dikkat çekici olmasına
özen gösterebilirsiniz.
 Ögenin sizin için neden öncelik ifade
ettiğini düşünebilirsiniz.
 Bir taslak hazırlayabilirsiniz.
 Önceliklerinizi dikkate alarak bir
kompozisyon oluşturabilirsiniz.
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 Her öge ile ilgili destekleyicileri yanına
yerleştiriniz.
 Panonuza uygun bir başlık yazınız.
 Panoyu asınız.

 Resim, güzel söz, yazı ve vecizelerden
vb. materyallerden yararlanabilirsiniz.
 İlişkili olanları yan yana getirebilirsiniz.
 İlişkili olanları yan yana getirebilirsiniz.
 Dikkat çekici olmasına özen
gösterebilirsiniz.
 Herkes tarafından rahatlıkla fark
edilecek bir yer seçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( ) Fiziksel, duygusal, zihinsel ve cinsel yönden gelişimlerini tamamlayamayan
çocuklar, her türlü ihmal ve istismara açık olurlar.
( ) Uluslararası hukukta, çocuk haklarını koruyan temel yasal metin 20 Kasım 1989
tarihli “Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”dir.
( ) Ulusal yasalarca daha genç bir yaşta reşit sayılma hariç, 18 yaşın altındaki her
insan çocuk sayılır.
( ) Çocuğun yüksek yararına aykırılığı belirlenmediği sürece çocuk, kendi anababasıyla birlikte yaşama hakkına sahiptir.
( ) Devletler, çocuğun yaşamını ve gelişmesini güvence altına almakla yükümlü
tutulamaz.
( ) Çocukların başkalarıyla bir araya gelme, dernek kurma ve kurulu derneklere
katılma hakları yoktur.
( ) Devlet, aile ortamından yoksun çocuğu özel olarak korumakla yükümlüdür.
( ) Azınlık topluluklara mensup çocuklar; kendi kültürlerini yaşama, kendi dinlerinin
gereklerini yerine getirme ve kendi dillerini kullanma hakkına sahiptirler.
( ) Devletler, zorunlu hâllerde 15 yaşından küçük çocukları da askere alabilir.
( ) Devlet; özürlü çocukların bakımları, eğitimleri ve iş sahibi olmaları için gerekli
kurumları oluşturur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Çocuk hakları konusunda bir seminer düzenleyeceğinizi varsayarak katılımcılara
konunun önemini, içeriğini vurgulayan, onları konuyu öğrenmeye istekli hâle getirecek bir
broşür hazırlayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Çocuk haklarının önemini araştırdınız mı?

2.

Çocuk hakları ile ilgili doküman topladınız mı?

3.

Konuyu araştırırken uzman kişilerden yardım aldınız mı?

4.

Çalışmanız ile ilgili daha önceden yapılmış örnekler bulup
incelediniz mi?

5.

Çocuk hakları ile ilgili resimler topladınız mı?

6.

Güzel sözler araştırarak vurgularınızı desteklediniz mi?

7.

Hazırlayacağınız broşürün taslağını hazırladınız mı?

8.

Broşür hazırlamak için gerekli araç gereci hazırladınız mı?

9.

Çocuk hakları ile ilgili broşürü hazırladınız mı?

10.

Broşürü çoğaltarak dağıttınız mı?

11.

Çevrenizde bulunan ve konuyla ilgili kişilerden broşürünüz ile
ilgili yorumlar aldınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Yasal uygulamaları dikkate alarak aile hukukunu inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Aile hukukunun söz, nişan, hediye ve hediye iadesi ile ilgili bölümünü medeni
kanunumuzu inceleyerek araştırınız.
Aile hukukunda yer alan söz, nişan, hediye ve hediye iadesinin çevrenizde nasıl
uygulandığını araştırınız.
Söz, nişan, hediye ve hediye iadesi ile ilgili uygulamaların medeni kanuna
uygun olup olmadığını karşılaştırınız.
Çalışmalarınızı raporlaştırınız.

2. AİLE HUKUKU
Aile hukuku, Türk hukuk sisteminde bir anlamda resmî evliliklerin hukukudur;
evlenen kişilerin tabi olduğu hukuktur. Evlenme, boşanma, evlat edinme gibi konulara bakar.
Türk Medeni Kanunu'nda "İkinci Kitap"ta düzenlenmiştir.

2.1. Söz, Nişan, Hediye ve Hediye İadesi
Türk Medeni Kanunu’nun 118. maddesinde “Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur.
Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.” hükmü
yer alır.

Resim 2.1: Nişanlanmanın evlenme vaadiyle olması

Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Evlenmeden kaçınma hâli
için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez ancak yapılan ödemeler de
geri istenemez (madde 119). Nişanın bozulmasının sonuçları şunlardır:
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Maddi tazminat: Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu
veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde;
kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme
amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakârlıklar karşılığında
uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında
da uygulanır. Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar
gibi davranan kimseler de aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun
bir tazminat isteyebilirler (madde 120).
Manevi tazminat: Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan
taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir
para ödenmesini isteyebilir (madde 121).
Hediyelerin geri verilmesi: Nişanlılık, evlenme dışındaki bir sebeple sona
ererse nişanlıların birbirine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların
diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler
tarafından geri istenebilir. Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa
sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır (madde 122). Sebepsiz zenginleşme,
bir kimsenin mal varlığında haklı bir nedene dayanmaksızın başkasının zararına
meydana gelen zenginleşmedir.

Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl
geçmekle zaman aşımına uğrar (madde 123).

Resim 2.2: Dava haklarının nişanlılığın sona ermesinin üzerinden bir yıl geçmesiyle zaman
aşımına uğraması
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2.2. Evlenme
Türk Medeni Kanunu’na göre kişinin evlenebilmek için bazı şartları taşıması
gereklidir. Bu şartlara evlenme ehliyeti denir. Evlenme ehliyetinin koşulları şunlardır:




Yaş: 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 verebilir. Olanak bulundukça karardan
önce ana ve baba veya vasi dinlenir (madde 124).
Ayırt etme gücü: Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez. Ayırt etme
gücü; yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk
ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma
yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu yeterliliğe sahip kabul edilir (madde
125).

Tablo 2.1: Evlenmek isteyen kişilerin evlenme ehliyet belgesi alması
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Yasal temsilcinin izni

18 yaşından küçük olanlar, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez
(madde 126).

Kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez (madde 127).
Kısıtlılık; bir kimsenin kanunda yazılı nedenlerden dolayı mahkeme
kararı ile davranış özgürlüğünden mahrum bırakılmasıdır. Kişi; akıl
hastalığı veya zayıflığı, madde bağımlılığı, davranış bozukluğu,
özgürlüğü bağlayıcı ceza alması (en az 1 yıl) gibi sebeplerden dolayı
kısıtlı hâle gelebilir.

Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi
dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine
izin verebilir (madde 128).

Resim 2.3: Evlenmek isteyen kişilerin belli şartlar taşıması

Türk Medeni Kanunu’na göre evlenmeye engel olarak kabul edilen durumlar şöyledir:

Hısımlık (madde 129): Aşağıdaki kimseler arasında evlilik yasaktır;

Üstsoy ile altsoy arasında, kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze
ile yeğenleri arasında,

Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile
eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,

Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi
arasında evlilik yasaklanmıştır.


Önceki evlilik

Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu
ispat etmek zorundadır (madde 130).

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar
verilmedikçe yeniden evlenemez (madde 131). Gaip olma durumu: Bir
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kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması ya da kendisinden uzun süre
haber alınamaması sonucu yargıç kararıyla kişiliğine son verilmesidir.
Evlilik sona ermişse kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz
gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki
evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin
yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi
kaldırır (madde 132).



Akıl hastalığı: Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmî
sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler (madde 133).
Türk Medeni Kanunu’na göre evlenme başvurusu ve evlenme törenini düzenleyen
hükümler şu şekildedir:















Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yerin
evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. Evlendirme memuru, belediye
bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur,
köylerde muhtardır (madde 134).
Başvuru, evlenecekler tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır (madde 135).
Erkek ve kadından her biri, nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneğini, önceki
evliliği sona ermiş ise buna ilişkin belgeyi, küçük veya kısıtlı ise ayrıca yasal
temsilcisinin imzası onaylanmış yazılı izin belgesini ve evlenmeye engel
hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporunu evlendirme memurluğuna
vermek zorundadır (madde 136).
Evlendirme memuru, evlenme başvurusunu ve buna eklenmesi gereken
belgeleri inceler. Başvuruda bir noksanlık görürse bunu tamamlar veya
tamamlattırır. Başvurunun usulüne uygun olarak yapılmadığı veya
evleneceklerden birinin evlenmeye ehil olmadığı ya da evlenmeye yasal bir
engel bulunduğu anlaşılırsa evlenme başvurusu reddolunur ve durum
evleneceklere yazıyla hemen bildirilir (madde 137).
Evleneceklerden her biri evlendirme memurunun ret kararına karşı mahkemeye
başvurabilir. İtiraz, evrak üzerinde incelenip kesin karara bağlanır. Ancak,
mutlak butlan sebeplerden birinin bulunduğuna ilişkin ret kararlarına karşı
açılan davalar, basit yargılama usulüyle ve Cumhuriyet Savcısı’nın hazır
bulunmasıyla görülür (madde 138).
Evlendirme memuru, evlenme koşullarının varlığını tespit ederse veya ret kararı
mahkemece kaldırılırsa evleneceklere evlenme gün ve saatini bildirir veya
isterlerse evlenme izni belgesini verir. Evlenme izni belgesi, verildiği tarihten
başlayarak altı ay içinde evleneceklere herhangi bir evlendirme memuru önünde
evlenebilme hakkı sağlar (madde 139).
Evlenme koşullarının bulunmadığının anlaşılması veya belgelerin
verilmesinden başlayarak altı ayın geçmesi hâlinde, evlendirme memuru
evlenme törenini yapamaz (madde 140).
Evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme
gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Ancak tören
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evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer
yerlerde de yapılabilir (madde 141).
Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip
istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri
anda oluşur. Memur, evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile kanuna uygun
olarak yapılmış olduğunu açıklar (madde 142).
Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.
Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Evlenmenin
geçerli olması dini törenin yapılmasına bağlı değildir (madde 143).
Evlenme işlemi, evlenme kütüğü, evlenmeye ilişkin yazışma ve evlenme ile
ilgili diğer konular yönetmelikle düzenlenir (madde 144).

Resim 2.4: Evlenmenin geçerli olmasının dinî törenin yapılmasına bağlı olmaması (madde 143)

Mutlak butlan, kamu düzenine ilişkin hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan
işlemlerdeki sakatlık demektir. Batıl olan (şartlarında eksiklik bulunan) evlenmeler şunlardır:


Mutlak butlan, evlenmenin kesin hükümsüzlükle geçersiz olma durumudur.
Mutlak butlan sebepleri (madde 145);

Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması,

Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme
gücünden yoksun bulunması,

Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı
bulunması,

Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunmasıdır.

Mutlak butlan davası, Cumhuriyet Savcısı tarafından resen açılır. Bu dava, ilgisi olan
herkes tarafından da açılabilir (madde 146). Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki
evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyi
niyetli ise bu evlenmenin butlanına karar verilemez (madde 147).
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Nispi butlan, evlenmenin iptal edilebilir olma durumudur. Nispi butlanda eşlerin
dava hakkı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk: Evlenme sırasında geçici bir
sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş, evlenmenin iptalini dava
edebilir (madde 148).

Yanılma: Evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi
düşünmediği hâlde yanılarak razı olmuşsa evlenmenin iptalini dava
edebilir (madde 149).

Aldatma: Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun
tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak
evlenmeye razı olmuşsa davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır
tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse evlenmenin iptalini
dava edebilir (madde 150).

Korkutma: Kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı veya
namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak
evlenmeye razı edilmiş eş, evlenmenin iptalini dava edebilir (madde 151).

Hak düşürücü süre: İptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği
veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her
hâlde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer (madde 152).

Yasal temsilcinin dava hakkı: Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin
izni olmadan evlenirse izni alınmayan yasal temsilci evlenmenin iptalini
dava edebilir (madde 153). Bu suretle evlenen kimse sonradan on sekiz
yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı olmaktan çıkar veya kadın
gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez.
Butlan, hukuki işlemlerin geçersizliği (hükümsüzlüğü) hâllerinden biridir. Butlanı
gerektirmeyen sebepler şu şekilde düzenlenmiştir:

 Bekleme süresine uymama: Kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi,
evlenmenin butlanını gerektirmez (madde 154).
 Şekil kurallarına uymama: Evlendirmeye yetkili memur önünde yapılmış
olan bir evliliğin kanunun diğer şekil kurallarına uyulmaması sebebiyle
butlanına karar verilemez (madde 155).
Batıl bir evlilik, ancak hâkimin kararıyla sona erer. Mutlak butlan hâlinde bile
evlenme, hâkimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur (madde 156).
Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, ana ve baba iyi
niyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar. Çocuklar ile ana ve baba arasındaki
ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır (madde 157).
Evlenmenin butlanına karar verilirse evlenirken iyi niyetli bulunan eş, bu evlenme ile
kazanmış olduğu kişisel durumunu korur. Eşler arasındaki mal paylaşımı, tazminat, nafaka
ve soyadı hakkında boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır (madde 158).
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Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar açılmış
olan davayı sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasında iyi niyetli olmadığı anlaşılan
sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi daha önce yapılmış olan ölüme bağlı
tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder (madde 159). Evlenmenin butlanı
davasında, yetki ve yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır
(madde 160).

2.3. Boşanma, Nafaka, Velayet
Boşanma sebepleri şunlardır:


Zina: Eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir (madde 161).



Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış: Eşlerden her biri diğeri
tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da
ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası
açabilir (madde 162).

Resim 2.5: Eşlerden her birinin kendisine onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle
boşanma davası açabilmesi





Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme: Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç
işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte
yaşaması diğer eşten beklenemezse bu eş her zaman boşanma davası açabilir
(madde 163).
Terk: Eşlerden biri, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla
terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde,
ayrılık en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim
tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise terk edilen eş, boşanma davası
açabilir (madde 164).
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Akıl hastalığı: Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş
için çekilmez hâle gelirse hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık
kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir (madde
165).
Evlilik birliğinin sarsılması: Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri
kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her
biri boşanma davası açabilir (madde 166).

Boşanma davası açmaya hakkı olan eş dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir
(madde 167).
Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri
veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir (madde
168).
Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan,
özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım
ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır (madde 169).
Boşanma sebebi ispatlanmış olursa hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Dava
yalnız ayrılığa ilişkinse boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya ilişkinse ancak ortak
hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir (madde
170).
Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Bu süre, ayrılık
kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar (madde 171).
Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer. Ortak hayat yeniden
kurulmamışsa eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Boşanmanın sonuçları
düzenlenirken ilk davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde ortaya çıkan durumlar
göz önünde tutulur (madde 172).
Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur ancak
evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden
bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. Kadının, boşandığı kocasının
soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği
ispatlanırsa istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların
değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir (madde 173).
Boşanma sonucunda tazminat ve nafaka işlemleri şu şekilde düzenlenmiştir.


Maddi ve manevi tazminat: Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma
yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan
uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden
kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat
olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir (madde 174).
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Yoksulluk nafakası: Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru
daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında
süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz (madde
175).
Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi: Maddi tazminat ve yoksulluk
nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre aylık düzenli miktarda
ödenmesine karar verilebilir. Manevi tazminatın aylık düzenli taksitler hâlinde
ödenmesine karar verilemez. Tarafların mali durumlarının değişmesi veya
hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde miktarın artırılması veya azaltılmasına karar
verilebilir. Hâkim, istem hâlinde, düzenli olarak ödenmesine karar verilen
maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik
durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir (madde 176).
Yetki: Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının
yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir (madde 177).
Zaman aşımı: Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava
hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zaman
aşımına uğrar (madde 178).
Mal paylaşımı: Boşanma hâlinde; mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı
olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır (madde 179). Ayrılığa karar verilirse
mahkeme ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleşmeyle
kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir (madde 180).
Miras hakları: Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar
ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine
sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler. Boşanma davası
devam ederken ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi
ve davalının kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü
uygulanır (madde 181).
Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları: Mahkeme boşanma veya
ayrılığa karar verirken ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise
vasinin düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan
kişisel ilişkilerini düzenler. Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin
çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve
ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim
giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Hâkim, istem hâlinde düzenli
biçimde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların
sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara
bağlayabilir (madde 182). Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir
yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim,
resen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır (madde
183).
Boşanmada yargılama usulü: Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı
kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na tabidir (madde 184).

Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına
vicdanen kanaat getirmedikçe bunları ispatlanmış sayamaz.
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Hâkim, bu olgular hakkında gerek resen gerek istem üzerine taraflara
yemin öneremez.
Tarafların bu konudaki her türlü sözlü teminatları hâkimi bağlamaz.
Hâkim, kanıtları serbestçe takdir eder.
Boşanma veya ayrılığın diğer sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim
tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
Hâkim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına
karar verebilir.

2.4. Evlat Edinme
Küçüklerin evlat edinilmesi Türk Medeni Kanunu’nda şu şekilde belirtilmiştir.
Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve
eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. Evlat edinmenin her durumda küçüğün yararına
bulunması ve evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde
zedelenmemesi de gerekir (madde 305).
Eşler, ancak birlikte evlat edinebilirler. Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler.
Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.
Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş
bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebilir (madde 306).
Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlat edinebilir. Otuz yaşını
doldurmuş olan eş, diğer eşin 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 etmesi hâlinde tek başına evlat edinebilir (madde 307).

Resim 2.6: Evlat edinme, her durumda küçüğün yararına

Evlat edinilenin, evlat edinenden en az on sekiz yaş küçük olması şarttır. Ayırt etme
gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlat edinilemez. Vesayet altındaki küçük, ayırt
etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlat
edinilebilir (madde 308).
Evlat edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir. Rıza, küçüğün veya ana ve
babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa
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geçirilir. Verilen rıza, evlat edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlat edinenler henüz
belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir (madde 309).
Rıza, küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden önce verilemez. Rıza,
tutanağa geçirilme tarihinden başlanarak altı hafta içinde aynı usulle geri alınabilir. Geri
almadan sonra yeniden verilen rıza kesindir (madde 310).
Aşağıdaki hâllerde ana ve babadan birinin rızası aranmaz (madde 311);


Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt
etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa,

Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa ana ve
babadan birinin rızası aranmaz.
Küçük, gelecekte evlat edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana ve babadan
birinin rızası eksik olursa evlat edinenin veya evlat edinmede aracılık yapan kurumun istemi
üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesi bu
rızanın aranıp aranmamasına karar verir. Diğer hâllerde, bu konudaki karar evlat edinme
işlemleri sırasında verilir. Ana ve babadan birinin küçüğe karşı özen yükümlülüğünü
yeterince yerine getirmemesi sebebiyle rızasının aranmaması hâlinde, bu konudaki karar
kendisine yazılı olarak bildirilir (madde 312).
Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi, Türk Medeni Kanunu’nda şu şekilde
belirtilmiştir: Evlat edinenin altsoyu bulunmaması koşuluyla ergin veya kısıtlı aşağıdaki
hâllerde evlat edinilebilir (madde 313);




Bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlat
edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise,
Evlat edinen tarafından küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve
eğitilmiş ise,
Diğer haklı sebepler mevcut ve evlat edinilen en az beş yıldan beri evlat edinen
ile aile hâlinde birlikte yaşıyor olsa dahi evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla
evlat edinebilir.

Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer. Evlatlık, evlat
edinenin mirasçısı olur. Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen isterse
çocuğa yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlatlık, evlat edinilme sırasında dilerse evlat
edinenin soyadını alabilir. Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip
olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılır.
Evlatlığın miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için
evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ
kurulur. Ayrıca evlatlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir.
Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık
istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz (madde 314).
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Evlat edinme kararı, evlat edinenin oturma yeri, birlikte evlat edinmede eşlerden
birinin oturma yeri mahkemesince verilir. Mahkeme kararıyla birlikte evlatlık ilişkisi
kurulmuş olur. Evlat edinme başvurusundan sonra evlat edinenin ölümü veya ayırt etme
gücünü kaybetmesi, diğer koşullar bundan etkilenmediği takdirde evlat edinmeye engel
olmaz. Başvurudan sonra küçük ergin olursa koşulları daha önceden yerine getirilmiş olmak
kaydıyla küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler uygulanır (madde 315).
Evlat edinmeye her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından,
evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün
alınmasından sonra karar verilir. Araştırmada özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve
sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları araştırılır. Evlat edinenin altsoyu varsa
onların tavır ve düşünceleri de değerlendirilir (madde 316).
Evlatlık ilişkisinin kaldırılmasının sebepleri şunlardır:






Rızanın bulunmaması: Yasal sebep bulunmaksızın rıza alınmamışsa rızası
alınması gereken kişiler, küçüğün menfaati bunun sonucunda ağır biçimde
zedelenmeyecekse hâkimden evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilirler
(madde 317).
Diğer noksanlıklar: Evlat edinme esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biriyle
sakatsa Cumhuriyet Savcısı veya her ilgili, evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını
isteyebilir. Noksanlıklar bu arada ortadan kalkmış veya sadece usule ilişkin olup
ilişkinin kaldırılması evlatlığın menfaatini ağır biçimde zedeleyecek olursa bu
yola gidilemez (madde 318).
Hak düşürücü süre: Dava hakkı, evlatlık ilişkisinin kaldırılması sebebinin
öğrenilmesinden başlayarak bir yıl ve her hâlde evlat edinme işleminin
üzerinden beş yıl geçmekle düşer (madde 319).

Küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin aracılık faaliyetleri ancak Bakanlar Kurulunca
yetki verilen kurum ve kuruluşlarca yapılır. Aracılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin
hususlar tüzükle düzenlenir (madde 320).

2.5. Miras
Miras, ölen bir kimsenin yakınlarına bıraktığı her türlü mal, mülk, para veya servete
denir. Miras paylaşımı, Türk Medeni Kanunu’na göre aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.


Kan hısımları

Altsoy: Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.
Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan
çocukların yerini, her derecede halefiyet (bir başkasının yerine geçme)
yoluyla kendi altsoyları alır (madde 495).
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Resim 2.7: Miras paylaşımının Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi









Ana ve baba: Altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, ana ve
babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş
olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet (başkasının yerine
geçme) yoluyla kendi altsoyları alır. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı
takdirde bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır (madde 496).
Büyükana ve büyükbaba (madde 497): Altsoyu, ana ve babası ve
onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyükana ve
büyükbabalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan
önce ölmüş olan büyükana ve büyükbabaların yerlerini, her derecede
halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Ana veya baba tarafından olan
büyükana ve büyükbabalardan biri altsoyu bulunmaksızın miras
bırakandan önce ölmüşse ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.
Ana veya baba tarafından olan büyükana ve büyükbabaların ikisi de
altsoyları bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşlerse bütün miras
diğer taraftaki mirasçılara kalır. Sağ kalan eş varsa büyükana ve
büyükbabalardan birinin miras bırakandan önce ölmüş olması hâlinde
payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyükana ve
büyükbabaya; bir taraftaki büyükana ve büyükbabanın her ikisinin de
ölmüş olmaları hâlinde onların payları diğer tarafa geçer.
Evlilik dışı hısımlar (madde 498): Evlilik dışında doğmuş ve soybağı,
tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi
hısımlar gibi mirasçı olurlar.

Sağ kalan eş: Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana
aşağıdaki oranlarda mirasçı olur (madde 499);

Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte biri,

Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirasın
yarısı,

Miras bırakanın büyükana ve büyükbabaları ve onların çocukları ile
birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı
eşe kalır.

35





Evlatlık: Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar.
Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve
hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar (madde 500).
Devlet: Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası devlete geçer (madde 501).

2.6. Kişilik Hakları Hukuku
Medeni hukuk dalı olarak kişiler hukuku Medeni Kanun'un birinci kitabında
düzenlenmiştir. Kişi haklarıyla ilgilidir. Kişi, gerçek kişi (insan) ve tüzel kişi (hükmi şahıs)
olarak ikiye ayrılır.

2.6.1. Genel Hususlar
Hukuk açısından bütün insanlar (hakiki şahıslar) kişidir. Kişilik, doğumla kazanılır
ölümle biter. Her insan hak ehliyeti açısından eşittir. Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna
göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada
eşittirler (madde 8). Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç
altına girebilir (madde 9). Koşulları şunlardır:


Genel olarak: Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil
ehliyeti vardır (madde 10).

Erginlik: Erginlik on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin
kılar (madde 11).

Ergin kılınma: On beş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla
mahkemece ergin kılınabilir (madde 12).

Ayırt etme gücü: Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl
zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun
biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanun’a göre ayırt
etme gücüne sahiptir (madde 13).
Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur (madde
14). Kanun’da gösterilen ayrık durumları saklı kalmak üzere ayırt etme gücü bulunmayan
kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz (madde 15).
Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça
kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı
hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar
haksız fiillerinden sorumludurlar (madde 16). Kişiler Hukuku’na göre hısımlık ilişkileri şu
şekilde düzenlenmiştir:

Kan hısımlığı: Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum
sayısıyla belli olur (madde 17). Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoyaltsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler
arasında yansoy hısımlığı vardır.
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Kayın hısımlığı Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden
kayın hısımları olur (madde 18). Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren
evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.
Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri: Kişiler hukukuna göre her kişinin bir
yerleşim yeri bulunmalıdır. Bu durum, kişilerin birbirleriyle ve devletle olan münasebetleri
için gereklidir. Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir
kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural, ticari ve sınai kuruluşlar
hakkında uygulanmaz (madde 19).
Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır. Önceki yerleşim
yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı hâlde Türkiye'de henüz bir
yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin hâlen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır (madde 20).
Yasal yerleşim yeri; velâyet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının;
ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın
yerleşim yeridir. Diğer hâllerde çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır (madde 21).
Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu
yerdir.
Kurumlarda bulunma; bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya
da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu
doğurmaz (madde 22).

2.6.2. Kişiliğin Korunması
Kişiliğin korunması, kişilere kanunlarla tanınan temel hak ve özgürlüklerinin
korunmasıdır.

Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı: Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden
kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları
hukuka ya da ahlâka aykırı olarak sınırlayamaz (madde 23). Yazılı rıza üzerine
insan kökenli biyolojik maddelerin alınması, aşılanması ve nakli mümkündür.
Ancak, biyolojik madde verme borcu altına girmiş olandan edimini yerine
getirmesi istenemez; maddi ve manevi tazminat isteminde bulunulamaz.

Saldırıya karşı: Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse,
hâkimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir (madde 24).
Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal
yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı
kılınmadıkça kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.
Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son
verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini
isteyebilir. Davacı bunlarla birlikte düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya
da yayımlanması isteminde de bulunabilir. Davacının, maddi ve manevi tazminat istemleri
ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme
hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır.
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Manevi tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; miras
bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez. Davacı, kişilik haklarının
korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir
(madde 25).


Ad üzerindeki haklar şu şekilde korunur ve düzenlenir:

Adın korunması: Adının kullanılması çekişmeli olan kişi, hakkının
tespitini dava edebilir. Adı haksız olarak kullanılan kişi buna son
verilmesini; haksız kullanan kusurlu ise ayrıca maddi zararının
giderilmesini ve uğradığı haksızlığın niteliği gerektiriyorsa manevi
tazminat ödenmesini isteyebilir (madde 26).

Adın değiştirilmesi: Adın değiştirilmesi ancak haklı sebeplere
dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt
ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın
değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak
bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir (madde27).

2.6.3. Kişiliğin Başlangıcı ve Sonu
Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer.
Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde
eder (madde 28).
Bir hakkın kullanılması için bir kimsenin sağ veya ölü olduğunu veya belirli bir
zamanda ya da başka bir kimsenin ölümünde sağ bulunduğunu ileri süren kimse, iddiasını
ispat etmek zorundadır. Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat
edilemezse hepsi aynı anda ölmüş sayılır (madde 29).

Resim 2.8: Kişilik hakkının çocuğun sağ olarak doğduğu anda başlaması ve ölümle sona ermesi

Doğum ve ölüm, nüfus sicilindeki kayıtlarla ispat olunur. Nüfus sicilinde bir kayıt
yoksa veya bulunan kaydın doğru olmadığı anlaşılırsa gerçek durum her türlü kanıtla ispat
edilebilir (madde 30).

38

Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa
cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır (madde 31).
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 mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir. Yetkili mahkeme,
kişinin Türkiye'deki son yerleşim yeri; eğer Türkiye'ye hiç yerleşmemişse nüfus sicilinde
kayıtlı olduğu yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer
mahkemesidir (madde 32).
Gaiplik kararının istenebilmesi için ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son
haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir. Mahkeme, gaipliğine karar
verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için
usulüne göre yapılan ilânla çağırır. Bu süre, ilk ilânın yapıldığı günden başlanarak en az altı
aydır (madde 33).
Gaipliğine karar verilecek kişi, ilân süresi dolmadan ortaya çıkar veya kendisinden
haber alınırsa ya da öldüğü tarih tespit edilirse gaiplik istemi düşer (madde 34).
İlândan sonuç alınamazsa mahkeme gaipliğe karar verir ve ölüme bağlı haklar, aynen
gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır. Gaiplik kararı, ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya
son haberin alındığı günden başlayarak hüküm doğurur (madde 35).

2.6.4. Kişisel Durum Sicili


Genel olarak kişisel durum: Bu amaçla tutulan resmî sicille belirlenir. Bu
sicilin tutulmasına ve zorunlu bildirimlerin yapılmasına ilişkin esaslar, ilgili
kanunda gösterilir (madde 36). Kişisel durum sicili, devletçe atanan memurlar
tarafından tutulur. Sicil kayıtlarını tutmak ve örnek vermek bu memurların
görevidir. Yabancı memleketlerdeki Türkiye temsilcilerine, Dışişleri
Bakanlığının önerisi, İçişleri Bakanlığının katılması ve Başbakanlığın onayı ile
nüfus memurluğu yetkisi verilebilir (madde 37). Kişisel durum sicilinin
tutulmasından doğan zararlar, kusurlu memura rücu edilmek (ödettirilmek)
kaydıyla devletçe tazmin edilir. Tazminat ve rücu davaları, kişisel durum
sicilinin tutulduğu yer mahkemesinde açılır (madde 38). Mahkeme kararı
olmadıkça kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz (madde
39). Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak
mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak iznin
verilebilmesi için istem sahibinin on sekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli
olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı
açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun
bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu
raporuyla belgelemesi şarttır. Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî
yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmî
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sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde mahkemece nüfus sicilinde
gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir (madde 40).
Doğum kütüğü: Doğumlara ilişkin bildirimler ve kimliği bilinmeyen bulunmuş
çocuklar hakkındaki işlemler ilgili kanun hükümlerine göre yapılır (madde 41).
Kişisel durumdaki değişiklikler, özellikle evlilik dışı bir çocuğun tanınması
veya hâkimin babalığa karar vermesi, soy bağının düzeltilmesi, evlat edinme ya
da bulunmuş bir çocuğun soy bağının belli olması, ilgili kanun hükümlerine
göre kütüğe işlenir (madde 42).
Ölüm kütüğü: Ölümlere ilişkin bildirimler ilgili kanun hükümlerine göre
yapılır (madde 43). Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren
durumlar içinde ortadan kaybolursa cesedi bulunamamış olsa bile o yerin en
büyük mülki amirinin emriyle kütüğe ölü kaydı düşürülür. Bununla birlikte her
ilgili, bu kişinin ölü veya sağ olduğunun mahkemece tespitini dava edebilir
(madde 44). Gaiplik kararı, hâkimin bildirmesi üzerine ölüm kütüğüne
kaydolunur (madde 45). Tescile esas olan bir bildirimin doğru olmadığının
tespit edilmesi veya kime ait olduğu bilinmeyen cesedin kimliğinin belli olması
ya da gaiplik kararının kaldırılması sebepleriyle zorunlu olan değişiklikler,
ilgilinin kütükteki kaydının düşünceler sütununa yazılarak yapılır (madde 46).

2.7. Ailenin Korunmasına Dair Kanun
Madde 1: Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak eşlerden
birinin, çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin aile içi
şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bildirmesi hâlinde
aile mahkemesi hâkimi reysen meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak aşağıda
sayılan tedbirlerden bir ya da bir kaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başkaca
tedbirlere de hükmedebilir. Kusurlu eşin;

Diğer eşe veya çocuklara veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine
karşı şiddete veya korkuya yönelik davranışlarda bulunmaması,

Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer eşe ve varsa çocuklara tahsisi ile
diğer eş ve çocukların oturmakta olduğu eve veya iş yerlerine yaklaşmaması,

Diğer eşin, çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinin
eşyalarına zarar vermemesi,

Diğer eşi, çocukları veya aynı çatı altında yaşayan aile bireylerini iletişim
vasıtalarıyla rahatsız etmemesi,

Varsa silah ve benzeri araçlarını zabıtaya teslim etmesi gerekir.
Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanmış olarak ortak konuta yukarıdaki
hükümlerin uygulanması amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda hükmolunan
tedbirlere aykırı davranılması hâlinde tutuklanacağı ve cezaya hükmedileceği kusurlu eşe
bildirilir. Hâkim bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini göz önünde bulundurarak tedbir
nafakasına hükmeder. Birinci fıkra hükmüne göre yapılan başvurular harca tabi değildir.
Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulur.
Cumhuriyet Başsavcılığı, koruma kararının uygulanmasını zabıta marifetiyle izler (madde 2).
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Koruma kararına uyulmaması hâlinde zabıta, mağdurların şikâyet dilekçesi vermesine
gerek kalmadan reysen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda Cumhuriyet
Başsavcılığı’na intikal ettirir.
Cumhuriyet Başsavcılığı, koruma kararına uymayan eş hakkında sulh ceza
mahkemesinde kamu davası açar. Bu davanın duruşması, yer ve zaman kaybına
bakılmaksızın 3005 sayılı Meşhut (suçüstü yapılan) Suçların Muhakeme Usulü Kanunu
hükümlerine göre yapılır.
Fiili başka bir suç oluştursa bile koruma kararına aykırı davranan eşe ayrıca üç aydan
altı aya kadar hapis cezası hükmolunur.
Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer (madde 3).
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür (madde 4).
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UYGULAMA FAALİYETİ
UUYGULAMA FAALİYETİ
YGULAMA FAALİYETİ
Yaşadığınız çevrede son beş yıla ait boşanma sebeplerini araştırınız. Elde ettiğiniz
verileri grafik hâline getiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Aile mahkemelerine başvurabilirsiniz.

 Yaşadığınız çevrede son beş yıla ait
boşanma sebeplerini araştırınız.

 Anket hazırlayabilirsiniz.

 Kullanacağınız grafik türünü
belirleyiniz.

 Basit ve anlaşılır bir grafik türünü tercih
edebilirsiniz.

 Grafik için dikkat çekici uygun bir
zemin hazırlayınız.

 Grafiğiniz için
kullanabilirsiniz.

 Grafiğinizin canlı ve çekici olmasına
önem veriniz.

 Edindiğiniz bilgileri not alabilir ya da
dosyalayabilirsiniz.

renkli

 Araç
gerecinizi
hazırlayabilirsiniz.

fon

kartonu
önceden

 Grafiğinizi
hazırlarken
boşanma
sebeplerine göre farklı renklerde kalem
kullanabilirsiniz.

 Son beş yıla ait boşanma nedenleri
değerlerini grafiğinize işleyiniz.

 Boşanma sebeplerini her bir yıl için ayrı
olarak gösterebilirsiniz.

 Çalışmalarınızın sonucu ile ilgili bir
rapor hazırlayınız.

 En
çok
hangi
yılda
boşanma
görüldüğünü, en sık rastlanan boşanma
sebeplerini belirtebilirsiniz.

 Hazırladığınız grafiği uygun bir yere
asınız.

 Çevrenizdekilerin çalışmanız hakkındaki
değerlendirmelerini öğrenebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Ayırt etme gücüne Türk Medeni Kanunu'nda evlenme, boşanma, evlat edinme gibi
konulara ………. hukuku bakar.

2.

Nişanlılığın sona ermesinden doğacak davalarda zaman aşımı süresi …... yıldır.

3.

Türk Medeni Kanunu’na göre erkek veya kadın ……. .……. yaşını doldurmadıkça
evlenemez.

4.

Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ………….
etmek zorundadır.

5.

Evlenmenin dini töreni ………..

6.

Evlenmek isteyen kişiler, evlenmeye engel bir hastalıklarının bulunmadığını ………..
………… ile kanıtlamak zorundadırlar.

7.

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan eş, diğer eşten maddi gücü oranında
…………. isteyebilir.

8.

Evlat edinmek isteyen evli çiftlerin en az ……. yıldan beri evli olmaları gerekir.

9.

Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası …………. kalır.

10.

Sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin …….......... ehliyeti vardır.

……….. gösterilmeden yapılamaz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.
“Hakların hepsi, istisnasız bütün çocuklar için geçerlidir.” ifadesi, Çocuk
Hakları Sözleşmesi’nin hangi ilkesine uyar?
A)
B)
C)
D)

2.

Çocuğun yüksek yararı
Yaşam ve gelişme
Ayırım gözetmeme
İsim ve vatandaşlık

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni kabul edip imzalayan ülke sayısı kaçtır?
A)
B)
C)
D)

190
191
193
194

3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocukların çalıştırılma şartlarından biri
değildir?
A) Aile istediği zaman çocuğu çalıştırabilir.
B) Çocuk sağlığı, eğitimi ve gelişmesi açısından tehlike teşkil eden işlere
karşı korunma hakkına sahiptir.
C) Devlet, işe kabul için asgari bir yaş sınırı tespit etmek zorundadır.
D)
Devlet, çalışma koşullarını düzenlemek zorundadır.
4.
Aşağıdaki BM kuruluşlarından hangisi, çocuk hakları ile ilgili çalışmalarda
ve toplantılarda yer almaz?
A) UNICEF
B) IMF
C) UNESCO
D) WHO
5.

Aşağıdakilerden hangisi, evlenmek için gereken yasal şartlardan biri değildir?
A) Yaş
B) Ayırt etme gücü
C) 18 yaşından küçükler için yasal temsilcinin izni
D) Yeterli maddi imkâna sahip olma
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6.

Evlenme izin belgesi, alındığı tarihten itibaren ne kadar süre geçerlidir?
A)
B)
C)
D)

7.

Aşağıdakilerden hangisi evlat edinme şartlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)

8.

1 ay
3 ay
6 ay
1 yıl

Evli olmayan çiftlerin de birlikte evlat edinebilmesi
Çocuğun, evlat edinecek kişi tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış
olması
Evlat edinmek isteyen eşlerin en az beş yıldan beri evli olması
Tek başına evlat edinmek isteyen kişinin en az otuz yaşını doldurmuş
olması

“…………. yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla
mahkemece ergin kılınabilir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)

9.

Aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisinin nikâh kıyma yetkisi yoktur?
A)
B)
C)
D)

10.

21
18
17
15

Belediye başkanı
Muhtar
Hâkim
Evlendirme memuru

Altsoyu (eş ve çocuğu) bulunmayan biri öldüğünde mirası kime/kimlere
kalır?
A)
B)
C)
D)

Kardeşlerine
Anne ve babasına
Devlete
Akrabalarına
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
D
D
Y
Y
D
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

aile
bir
on yedi
ispat
aile cüzdanı
sağlık
raporu
nafaka
beş
devlete
fiil

6
7
8
9
10

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
B
A
B
D
C
A
D
C
B
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27 Ocak 1995 tarihli ve 22184 sayılı Resmî Gazete
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