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Evli olmayan ebeveynler için
velayet hakkı ile ilgili bilgilendirme yazısı
Ebeveynler evli değilse, velayet hakkı kimindir?


Ebeveynler bir velayet beyanı vermediyse, reşit olan anne tek başına velayet hak sahibidir.



Evli olmayan ebeveynler ortak velayet talep ediyorsa, bir velayet beyanı vermeleri gerekir, yani velayeti paylaşmak
istediklerine dair bir beyanat verirler. Bunun için ebeveynlerin birlikte yaşaması gerekmiyor.



Her iki ebeveynin bir velayet beyanatı vermesi gerekir. Bu beyanlar her iki ebeveynin huzurunda aynı anda veya ayrı
ayrı da verilebilir. Eğer ebeveynler beyanı ayrı ayrı verirse, ortak velayet, ikinci velayet beyanı verilmeden geçerli olmaz.
O zamana kadar bir ebeveynin vermiş olduğu beyanı iptal edilebilir. Ancak bu noter aracılığı ile yapılmalı ve noter
tarafından onaylanmalıdır.



Eğer anne, baba velayet beyan verdikten sonra velayet beyanı vermeyi ret ederse, baba, aile mahkemesine
başvurabilir. Mahkeme ayrıca, eğer çocuğun yararına olacaksa, ortak velayetin tamamen veya kısmen tesis edilmesi
talimatını verebilir.



Çocuk ile şahsi münasebet kurma hakkı mevcut velayet ilişkisinden etkilenmez (velayetin tek başına annede olması
veya ortak velayet).

Velayet beyanı verirken nelere dikkat edilmelidir?


Velayet beyanının geçerliliği yasal olarak kanıtlanmış bir babalık şartına bağlıdır.



Velayet beyanları ebeveynler tarafından şahsen verilmelidir.



Velayet beyanı çocuk doğmadan önce de verilebilir.



Velayet beyanı resmi olarak onaylanmış olmadır. Belge genel olarak gençlik dairesinden ücretsiz olarak veya noter
aracılığı ile çıkartılabilir.



Velayet beyanına herhangi bir şart veya zaman sınırı eklenemez. Ortak velayet ebeveynler tarafından, örneğin ikamet
yerinin tespit edilmesi hakkı veya başka bir bölüm tek bir ebeveynde kalarak bölünemez. Velayet beyanı – ortak velayet
yürürlüğe girer girmez iptal edilemez ve sadece bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir.



Eğer mahkeme kararıyla velayet hakkı düzenlenmiş ise, velayet beyanı geçersiz olur.

Önemli uyarı:
Ortak velayet düzenlemesi mahkeme tarafından değiştirilebilir.

Eğer ebeveynlerden biri vefat ederse, velayet kimde olur?


Ortak velayet tesisinde ebeveynlerden birinin vefatı halinde velayet hakkı hayatta kalan ebeveyne geçer.



Eğer ortak velayet tesisi belgelenmemiş ise, mahkeme, annenin vefatı durumunda talep üzerine velayeti babaya verir,
şayet bu çocuğun menfaatine aykırı değil ise.

Ortak velayet pratikte nasıl uygulanır?


Her iki ebeveyn de çocuğun refahından eşit derecede sorumludur.



Çocuk açısından büyük önem taşıyan konularda ebeveynlerin karşılıklı rızası gereklidir.



Örneğin anaokuluna yazılmak, okul ile ilgili konular, ikamet değişikliği, sağlık sorunları gibi temel konulardaki kararlar
karşılıklı anlaşma yoluyla alınmalıdır.



Günlük hayatla ilgili tüm kararlarda, karar verme hakkı çocuğun birlikte yaşadığı ebeveyne aittir.



Her ebeveyn, çocuk yanındayken çocuğu büyütmekten tek başına sorumlu olur. Elbette karşılıklı danışma tavsiye edilir.
Diğer ebeveynin çocuğun yetiştirilmesi konusundaki memnuniyetsizlikleri çocuk için bir yüktür.



Fikir ayrılıklarında, yanlış anlaşılmalarda veya farklı temel tutumlarda, gençlik dairesinden ve eğitim danışmanlık
merkezlerinden tavsiyeler alınabilir.

Önemli uyarı:
Ebeveynler, çocuk için büyük önem taşıyan konularda anlaşamıyorsa, aile mahkemesine başvurabilirler. Mahkeme,
ebeveynleri dinledikten sonra anlaşmazlık konusundaki karar yetkisini gerekirse tek bir ebeveyne devreder. Konuyla ilgili
kararı mahkeme vermez.


Çocuğun nafakasının ortak velayet beyanından önce düzenlenmesi tavsiye edilir. Bunun için, genel olarak, babanın
gençlik dairesine icra edilebilir bir nafaka yükümlüğü belgelemesi yeterlidir.



Eğer ortak velayet tesis edildikten sonra, ödenecek olan nakit nafaka miktarı konusunda anlaşmazlık çıkarsa, çocuğun
yanında olan ebeveyn, çocuğu nafaka konularında temsile yetkili olur. Bu genel olarak, çocuk ile birlikte yaşayan
ebeveyndir. Çocuk ile birlikte yaşayan ebeveyn aynı zamanda nafaka talebinde bulunurken çocuğu yetkin bir şekilde
temsil etmek için gençlik dairesinden yardım talebinde bulunabilir.

Çocuk kimin soy adını taşır ve bu değiştirilebilir mi?


İsim ile ilgili hukuki konular, eğer ebeveynler özel düzenlemeler talep ediyorsa veya yurt dışındaki isim hakları da
mevcut ise, zor olabilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi nüfus dairesinden alınabilir.



Eğer başka bir düzenleme yapılmadıysa ve evli olmayan ebeveynler ortak bir velayet hakkı tesis etmediyse, çocuk
velayet hakkına sahip olan ebeveynin, yani annenin soy adını taşır.



Eğer velayet hakkı sadece annede ise, çocuk, annenin talebi üzerine babanın da onayı ile babanın soy adını alabilir.



Eğer ortak velayet konusu, çocuk doğmadan netleştirilirse, ebeveynler, doğumdan sonra bir ay içinde, çocuğun soy
adını değiştirebilir. Ebeveynler, nüfus dairesinde, çocuğun annenin veya babanın taşıdığı soy adını alacağını beyan
ederler. Ebeveynlerin yapmış olduğu isim tespiti bağlayıcıdır ve şayet onlar için de ortak bir velayet mevcut ise, bundan
sonraki çocukları için de geçerli olur.



Eğer ortak velayet, doğumdan sonra tesis edilirse ve çocuğa bir soy isim verilmiş ise, çocuğun soy ismi, velayet beyanı
verildikten sonra üç ay içinde ebeveynler tarafından anlaşmalı olarak yeniden düzenlenebilir. Bu beyan bağlayıcıdır ve
şayet onlar için de ortak bir velayet mevcut ise, bundan sonraki çocukları için de geçerli olur.

Önemli uyarı:
Bu iki sürenin karıştırılmaması gerekir! Doğumdan önce velayet beyanı tesis edilirse, ebeveynler, doğumda itibaren bir ay
içinde ismi belirlenmelidir. Nüfus dairesinde karar verdikten sonra, anlaşmalı olarak herhangi bir değişiklik yapılması
mümkün değildir. Çocuk için “geçici” bir soy ismi tesis edilemez.
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