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Anne ve Babası Boşanan Çocuğun Soyadı ile İlgili 

Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararları 

Hakkında ilk Değerlendirmeler1 

I.  Giriş 

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararlarının bir kısmı medenî hukuk 
kurallarını da ilgilendirmektedir. Bu kararlardan burada incelenecek olan ikisi, annesi ve 
babası boşanan ve velayeti annesine bırakılan çocuğun soyadının, annesinin bekârlık 
soyadı ile değiştirilmesi ile ilgidir.2  

II. Konunun Gündeme Gelmesi ve Uygulamadaki Gelişmeler 

Bu konunun uygulamada gündeme gelmesi, Anayasa Mahkemesi’nin bir iptal 
kararından sonra olmuştur. Anayasa Mahkemesi, 08.12.2011 tarihli kararı ile 
21.06.1934 tarih ve 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun 4. maddesinin ikinci fıkrasının ilk 
cümlesinde yer alan şu hükmü iptal etmiştir: “Evliliğin feshi veya boşanma hallerinde 
çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği adı alır.” Anayasa 
Mahkemesi’ne göre, “[ç]ocuğun soyadını seçme hakkı, velayet hakkı kapsamında yer 
alır”. Velayet hakkının anneye verilmesi durumunda, bu hak kapsamında yer alması 
gereken soyadını seçme hakkının yine de babada bırakılması eşitlik ilkesine aykırı 
bulunmuştur.3  

Bu karar incelenirken dikkat edilmesi gereken husus, 21.06.1934 tarih ve 2525 sayılı 
Soyadı Kanunu’nun dava konusu hükmünün Türkiye’de soyadının ilk defa kabulü 
kapsamında çocuğun soyadının belirlenmesini düzenliyor olmasıdır. Dolayısıyla bu 
hükmün günümüzde uygulama alanı kalmamıştır. Annesi veya babası belli olan bütün 
çocuklar doğumları anında kanun tarafından belirlenen soyadını kazanırlar. Annesi ve 
babası belli olmayan çocuklar ise, nüfus müdürlüğünce verilen ad ve soyadını taşırlar.4 
Önüne somut norm denetimi yoluyla gelen bu davada, Anayasa Mahkemesi’nin ilk 
derece mahkemesinde görülen ihtilafta söz konusu hükmün uygulanabilir olmadığını 
belirterek davayı reddetmesi beklenirdi.5 Ancak, Anayasa Mahkemesi, bu konu ile ilgili 
olarak şu değerlendirmelerde bulunmuştur: “[2525 sayılı] Kanun’un ilk defa soyadı 
alınması ile ilgili düzenlemeler içerdiği anlaşılmaktadır. Ancak 4721 sayılı Türk Medenî 
Kanunu’nun çocuğun soyadını düzenleyen 321. maddesinde yer alan “Çocuk, ana ve 
baba evli ise ailenin soyadını taşır.6 Ancak, ana önceki evliliğinden dolayı çifte soyadı 
taşıyorsa çocuk onun bekârlık soyadını taşır” hükmü nedeniyle, itiraz konusu kuralın 
günümüzde sadece bazı istisnai durumlarda uygulanabilmesi söz konusudur.”7 
Anayasa Mahkemesi’nin bu açıklamalarına rağmen, 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun 
iptal edilen hükmünün günümüzde ne tür istisnaî durumlarda uygulanabilir olduğunu 
karardan anlamak mümkün olmamaktadır. 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra, boşanma sonrasında velayet hakkı 
kendisine verilen anneler tarafından velayet altındaki çocuklarının soyadının kendi 
bekârlık soyadları ile değiştirilmesi için mahkemeye başvurular yapılmaya başlanmıştır.8 
Yargıtay, bu tür taleplerin reddedilmesi gerektiğine karar vermiştir.9 Bunun üzerine, 
Anayasa Mahkemesi’ne burada incelenecek olan bireysel başvurular yapılmıştır. İlk 
bireysel başvuru10 İkinci Bölüm tarafından; ikinci bireysel başvuru ise,11 Genel Kurul 
tarafından incelenip karara bağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi, iki bireysel başvuruda 
da – kısmen farklı gerekçeler ile – ihlâl kararı vermiştir. Mahkeme’nin ikinci kararında 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun konu ile ilgili bir kararının gerekçeleri de kısmen 
değerlendirilmiş ve ikna edici bulunmamıştır. Anayasa Mahkemesi’nin burada incelenen 
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kararlarından sonra, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi konu ile ilgili tekrar bir karar vermiştir. 
Daire’ye göre, Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali için vardığı sonuç ve gerekçeleri yazılı 
ve teamüli (örfi) hukukumuza uygun düşmemektedir”. Bu nedenle, Yargıtay 18. Hukuk 
Dairesi, anne tarafından çocuğunun soyadının kendi evlilik öncesi soyadı ile 
değiştirilmesi talebinin reddi gerektiğine karar vermiştir.12  Dolayısıyla, Anayasa 
Mahkemesi ile Yargıtay’ın bu konu ile ilgili içtihatları halen birbiriyle uyumlu değildir.  

III. Anne ve Babası Boşanan Çocuğun Soyadı Meselesinde Çatışan Menfaatler 

Anne ve babası boşanan bir çocuğun soyadı konusunda değerlendirmelerde 
bulunulabilmesi için, bu konu ile ilgili menfaatlerin tespiti gereklidir.  

A. Anne ve Babanın Özel Menfaatleri 

Soyadı, aynı ailenin üyesi olmayı göstermektedir.13 Bu nedenle, boşanan anne de baba 
da, çocukları ile olan aile bağlarının korunması amacıyla, çocuklarının kendi soyadını 
taşımasında şahsî menfaat sahibidir. Bu menfaat Anayasa’nın 20. maddesinde ve 
AİHS’nin 8. maddesinde düzenlenen aile hayatına saygı hakkı kapsamında yer 
almaktadır.14 Anne ve babanın bu şahsî menfaatlerinin özel hukuk alanında da kendi 
kişilik hakları kapsamında korunduğu kabul edilmelidir.15 İsviçre Federal Mahkemesi de, 
(aynı olay ile ilgili) iki kararında bu görüşü benimsemiştir.16  

Anne ve babanın birbiriyle çatışan bu şahsî menfaatleri değerlendirilirken eşitlik ilkesinin 
gözetilmesi zorunludur. Bu konuda bir değerlendirme yapılırken cinsiyete dayalı bir 
ayrımcılık yapılması hukuka aykırı olacaktır (Anayasa m. 10/I-II, AİHS m. 14, AİHS 
Protokol 7 m. 5). Ancak, eşitlik ilkesi, anne ve/veya babanın menfaatleri karşısında 
çocuğun menfaatlerinin değerlendirilmesi açısından yol gösterici değildir. Bu durumda, 
aşağıda da açıklanacağı üzere, çocuğun menfaatlerinin üstün tutulması gerekmektedir. 
AİHS’nin 7. Protokolü’nün17 eşler arasında eşitlik ilkesini düzenleyen 5. maddesinde de, 
bu ilkenin çocukların menfaatine tedbirler alınmasına engel olmayacağı belirtilerek bu 
husus teyit edilmiştir. 

Yeni doğan çocuğun soyadı ile ilgili bir kural konurken kadın ve erkek arasında eşitlik 
ilkesinin ön plânda olması mümkün ve gereklidir.18 Ancak, eşitlik ilkesine uygun olan 
veya olmayan bir düzenleme uyarınca çocuk bir kez soyadını kazandıktan sonra, bu 
soyadı çocuğun bir kişilik değerini oluşturacaktır. Bu aşamadan sonra, çocuğun 
soyadının değişmesi konusu değerlendirilirken, bu kişilik değerinin korunmasındaki 
menfaatine öncelik verilmelidir.19 

B. Çocuğun Özel Menfaatleri 

Anne ve babası boşanan çocuğun soyadı belirlenmesi meselesi, esas olarak çocuğun 
menfaatlerini ilgilendirmektedir. Çocuğun bu konudaki menfaatleri hem kamu 
hukukunda hem de özel hukukta korunmaktadır. Kamu hukukunda, bir kişinin öz adı ve 
soyadı, Anayasa’nın 17. maddesi anlamında “manevi varlık”20 ve AİHS’nin 8. maddesi 
anlamında “özel hayat”21 kapsamında korunmaktadır. Ayrıca, bir kişinin soyadı o kişinin 
aile bağlarının korunması açısından da önemli olduğu için, Anayasa’nın 20. maddesi ile 
AİHS’nin 8. maddesinde düzenlenen “aile hayatı” kapsamında da yer almaktadır.22 Özel 
hukukta ise, kişinin soyadı kişilik hakkı kapsamında korunan bir varlık olarak kabul 
edilmektedir.23 

Çocuğun özel menfaatleri ile anne ve/veya babanın özel menfaatleri çatışırsa, çocuğun 
menfaatleri üstün tutulacaktır.24 Anayasa’nın 41. maddesinin 3. fıkrası bu konudaki 
menfaat değerlendirmesini yansıtmaktadır. Bu hükme göre, her çocuk, “yüksek yararına 
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açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme 
hakkına sahiptir”. Anne ve babanın da çocukları ile kişisel ilişki kurmada menfaatleri 
vardır ve bu menfaatleri kendi kişilik hakları kapsamında yer almaktadır.25 Ancak, 
Anayasa bu konuda onların menfaatlerine değil, çocuğun menfaatlerine üstünlük 
tanımıştır. AİHS’nin 7. Protokolü’nün 5. maddesinin de çocuğun menfaatlerini üstün 
tuttuğu yukarıda belirtilmiştir. Türk Medenî Kanunu’nda da kanun koyucunun bu yöndeki 
değerlendirmelerini yansıtan birçok hüküm mevcuttur. Öyle ki, çocuğun menfaatlerinin 
– anne ve babasına karşı – korunması, aile hukukunun temel ilkelerinden biri olarak 
kabul edilmektedir.26  

Söz konusu olan anne ve babası boşanan çocuğun kimin bekârlık soyadını taşıyacağı 
olunca, çocuğun menfaatinin ne yönde olduğunun soyut olarak tespiti mümkün 
olmamaktadır. Bu açıdan, çocuğun içinde bulunduğu sosyal koşullar önemli bir rol 
oynamaktadır. Bir yandan, çocuk babasının velayeti altında olmasa bile onun soyadını 
taşımada önemli bir menfaat sahibi olabilir. Mesela, çocuğun annesinin bekârlık 
soyadını taşıması, babasının belli olmadığı izlenimini doğurabilir ve çocuk bundan 
olumsuz etkilenebilir. Bu durumda, çocuğun babasının soyadını taşıması menfaatine 
olabilir. Öte yandan, velayet sahibi anne ile yaşayan çocuk, velayet sahibi olmayan 
babasının soyadını taşırsa, velisi ile farklı bir soyadı taşıması nedeniyle sorunlar 
yaşayabilir ve bu nedenle velisi annesinin soyadını taşımada daha üstün bir menfaat 
sahibi olabilir. Bu konuda kanun koyucu ne tür bir genel kural kabul ederse etsin, somut 
olayda aksi yönde değerlendirme yapılmasına imkân bırakan bir düzenleme yapılması 
– hukuk politikası açısından – daha uygun olacaktır. 

Türk Medenî Kanunu’nun (“TMK”) 27. maddesi uyarınca adın değiştirilmesi için 
mahkemeye başvurma27 imkânının tanınması, somut olay özelinde bir değerlendirme 
yapılmasına imkân vermektedir. Yürürlükteki hukukumuza göre, annesi ve babası 
boşanan çocuk babasının soyadını taşır.28 Somut olayda, çocuğun babasının değil, 
annesinin bekârlık soyadını taşımada menfaati olması durumunda, adın değiştirilmesi 
için “haklı sebep” mevcut kabul edilip çocuğun soyadı değiştirilebilmelidir.29 Ancak, 
çocuğun soyadının aynı kalmasında da bir menfaati olabileceği her halükârda dikkate 
alınmalıdır. Annenin sonradan tekrar evlenmesi durumunda, Türk Medenî Kanunu’nun 
187. maddesine göre yeni kocasının soyadını almak zorunda olması nedeniyle,30 
annenin sonradan soyadının değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, 
boşanma hükmü ile anneye verilen velayetin sonradan babaya verilmesi ihtimali de göz 
ardı edilmemelidir.  

C. Kamu Menfaati 

Adın işlevlerinden biri, kişilerin birbirlerinden ayırt edilebilmesini mümkün kılarak 
toplumda bir düzen sağlamasıdır.31 Bu şekilde düzen sağlanmasında kamu menfaati 
bulunmaktadır.32  

Adın düzen sağlama işlevini yerine getirebilmesi için adın değişmezliği ilkesinin kabulü 
gerekmektedir.33 Türk Medenî Kanunu’nun bu ilkeye dayanan 27. maddesine göre, 
kişinin öz adı ile soyadı sadece haklı sebepler varsa, mahkeme kararı ile 
değiştirilebilmektedir.34 Adın sadece mahkeme kararı ile değiştirilmesi, kişileri adlarının 
değişmemesinde olan kamu menfaatini korumak için büyük ölçüde yeterlidir. Bu 
nedenle, anne ve babası boşanan çocuğun soyadının değiştirilmesi başvurularında 
karar verilirken, bu konudaki kamu menfaati çocuğun özel menfaatlerine nazaran 
genellikle arka plânda kalacaktır.35 
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IV. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi 

A. Olaylar 

Anayasa Mahkemesi’nin burada incelenecek olan iki kararına konu olay da birbirine 
oldukça benzerdir. İki olayda da, karı ve koca boşandıktan sonra ortak çocuklarının 
velayeti anneye verilmiştir. Anne, babasının soyadını taşıyan çocuğun kendisinin 
bekârlık soyadını alması için mahkemeye başvurmuştur. İlk derece mahkemelerinin ret 
kararlarının Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmeleri üzerine, Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvurular yapılmıştır.36  

B. Başvurucu Sıfatı 

İki olayda da, bireysel başvuruyu anne kendi adına yapmıştır. Dolayısıyla, iki bireysel 
başvuru da, çocuğun soyadının değiştirilmemesi nedeniyle annenin bir temel hakkının 
ihlâl edildiği iddiasına dayanmaktadır. 

C. Velayet Hakkı ve Aile Hayatına Saygı Hakkı 

Anayasa Mahkemesi, iki kararında da, başvurunun velayet hakkı kapsamındaki 
yetkilerin kullanımı ile ilgili olduğunu kabul ederek başvuruları Anayasa’nın 20. maddesi 
ile AİHS’nin 8. maddesinde düzenlenen aile hayatına saygı hakkı kapsamında 
incelemiştir.37 Mahkemeye göre, “[…] velayet hakkı kapsamında, çocuğun soyadını 
belirleme hakkı da yer almakta olup söz konusu hukuki değer velayet hakkının ifası ve 
bu bağlamda aile bağlarının sürdürülmesi noktasındaki fonksiyonu nedeniyle aile 
hayatına saygı hakkının güvence kapsamında yer almaktadır”.38  

Anayasa Mahkemesi kararlarının bu kısmı değerlendirilirken, öncelikle velayet hakkı ile 
ilgili bazı açıklamalarda bulunulması zorunludur. Velayet hakkı, çocuğun sadece öz 
adının belirlenmesi yetkisi vermektedir (TMK m. 339 f. 5). Soyadı ise, veli veya veliler 
tarafından değil, kanun tarafından belirlenmektedir (TMK m. 321). Üstelik velayet hakkı 
kapsamında yer alan öz adın belirlenmesi yetkisi de, sadece çocuğun öz adı ilk defa 
konurken mevcuttur. Velayet hakkı, çocuğun öz adını veya soyadını sonradan 
değiştirme yetkisi vermemektedir. Bu nedenlerle, Anayasa Mahkemesi’nin velayet hakkı 
kapsamında çocuğun soyadını belirleme yetkisinin olduğunu belirtmesi39 isabetli 
olmamıştır. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi de, Anayasa Mahkemesinin burada incelenen 
kararlarını eleştirdiği bir kararında bu hususu açıklamıştır.40 

Anayasa Mahkemesi’nin, başvurunun velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin 
kullanılması ile ilgili olduğu yönündeki gerekçesi isabetli olmasa da, başvurucunun aile 
hayatına saygı hakkına müdahale edildiğine dair görüşü – sonuç olarak – doğru kabul 
edilebilir. Yukarıda da açıklandığı üzere, başvurucunun çocuğu ile olan aile bağlarının 
kuvvetlendirilmesi için çocuğunun kendi bekârlık soyadını almasında bir menfaati vardır 
ve bu menfaati aile hayatına saygı hakkı kapsamında korunmaktadır. Ancak, babanın 
da aynı yönde bir menfaati vardır ve onun bu menfaati de kendi aile hayatına saygı hakkı 
kapsamında yer almaktadır. Daha da önemli ve belirleyici olan husus ise, annenin ve 
babanın menfaatlerinden ayrı olarak, çocuğun kendi adının belirlenmesi konusunda bir 
menfaatinin olması ve bu menfaatinin onun manevî varlığının korunması ve aile 
hayatına saygı hakları kapsamında korunuyor olmasıdır. Anayasa Mahkemesi 
kararlarında babanın ve daha önemlisi çocuğun bu temel hakları hiç dikkate 
alınmamıştır.  
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D. Aile Hayatına Saygı Hakkına Yapılan Müdahalenin Kanunî Dayanağı  

Anayasa Mahkemesi’nin ilk kararında başvurucunun aile hayatına saygı hakkına bir 
müdahale yapıldığı vurgulanmıştır.41 Mahkeme, bu müdahalenin Anayasa’ya uygun 
olması için temel hakların sınırlanmasına dair şartlara uyması gerektiğini kabul etmiştir. 
Anayasa’nın aile hayatına saygı hakkını düzenleyen 20. maddesinde özel bir sınırlama 
sebebi düzenlenmemiştir. Ancak, karara göre “özel sınırlama nedeni öngörülmemiş olan 
haklarda dahi hakkın doğasından kaynaklanan bazı sınırları bulunmakta, ayrıca 
Anayasa’nın diğer maddelerinde yer alan kurallara dayanılarak da bu hakların 
sınırlanması mümkün olabilmektedir. Bu noktada Anayasa’nın 13. maddesinde yer alan 
güvence ölçütleri işlevsel niteliği haizdir”.42 Bu ölçütlerden biri olan kanunla sınırlama 
şartının, “Anayasa’nın 20. maddesinde yer verilen [aile hayatına saygı] hakkı[nı]n 
kapsamının belirlenmesinde de gözetilmesi gerektiği açıktır”.43 Anayasa Mahkemesi, 
“boşanma sonrası velayeti anneye verilen çocuğun soyadının ne olacağı konusunda 
açık bir düzenlemenin bulunmaması” nedeniyle aile hayatına müdahalenin kanunî bir 
düzenlemeye dayanmadığını kabul etmiştir.44 

Anayasa Mahkemesi kararında yer alan bu gerekçe iki açıdan eleştirilebilir. İlk olarak, 
Anayasa Mahkemesi’nin kararının aksine, Anayasa’nın 13. maddesinde belirlenen 
şartların bu olayda uygulanmasının gerekli olmadığı belirtilmelidir. Anayasa 
Mahkemesi’nin, Anayasa’da özel bir sınırlama nedeni öngörülmeyen temel hakların da 
doğalarından kaynaklanan veya başka temel hakların norm alanı ile ilişkisinden doğan 
bazı sınırları olduğu yönündeki kabulü, doktrinde Fazıl Sağlam tarafından savunulan 
temel hakların nesnel sınırları olduğu görüşüne uygundur.45 Somut olayda da, annenin 
aile hayatına saygı hakkı, çocuğun manevî varlığının korunması ve aile hayatına saygı 
hakları tarafından sınırlanmaktadır. Anayasa’nın 41. maddesinin ikinci fıkrasına göre, 
anne veya babanın menfaatleri ile çocuğun menfaatlerinin çatışması durumunda, 
çocuğun menfaatlerine üstünlük tanınması gerektiği yukarıda açıklanmıştır. Bu 
durumda, annenin aile hayatına saygı hakkına anayasal bir sınır getirildiği için, bu temel 
hakkın kanun ile sınırlanması söz konusu değildir. Bu nedenle, Anayasa’nın 13. 
maddesindeki şartların da uygulanmaması gerekir.46 

Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildiği gibi kanunla düzenleme yapılmasının 
zorunlu olduğu benimsense bile, karara ikinci bir eleştiri yöneltilebilir. Annesi ve 
babasının boşanması üzerine velayeti annesine verilen çocuğun soyadının 
değişmemesi zaten kanun ile kabul edilen bir kuraldır. Bu kuralın, bir kanun maddesinde 
bu açıklıkta ifade edilmesi gerekli değildir. Kanun koyucunun, boşanma sonrasında 
çocuğun soyadının değişmesi ile ilgili bir hüküm koymaması “bilinçli susma” 
niteliğindedir. Başka bir ifadeyle, kanun hükümlerinin yorumu sonucunda bu kural kesin 
olarak belirlenebilmektedir. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi kararında aranan “belirli 
bir kesinlik ölçüsü”47 bu kural açısından mevcuttur. Annesi ve babası boşanan çocuğun 
velayet hakkı sahibi annesinin soyadını alabilmesi, sadece Türk Medenî Kanunu’nun 
27. maddesi uyarınca yapılan bir ad değiştirme başvurusu ile mümkündür. Bu durumda, 
ad değiştirme için “haklı sebep” olup olmadığı konusunda hâkime bir takdir yetkisi 
tanınmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin de belirttiği gibi, “kural, belirli ölçülerdeki takdir 
alanını elbette uygulayıcıya tanıyabilir. Fakat bu takdir alanının sınırlarının da yeterli 
açıklıkta belirlenmesi ve kuralın asgarî bir kesinlik içermesi gerekmektedir”.48 Yukarıda 
da açıklandığı üzere, hâkim takdir yetkisini kullanırken somut olayda çocuğun 
menfaatlerinin soyadının değiştirmesini haklı gösterip göstermeyeceğini 
değerlendirecektir. Dolayısıyla, kişilerin bu tür bir talep ile mahkemeye başvurmaları 
durumunda hâkim tarafından esas alınacak ölçütü önceden bilmeleri mümkündür. Bu 
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durumda, bu kuralın “asgari bir kesinlik” içerdiğinin kabulü gerekir. Aksi takdirde, hâkime 
takdir yetkisi verilen bütün durumlarda kanun ile düzenleme şartının yerine gelmediğinin 
kabulü gerekecektir. 

E. Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı 

Anayasa Mahkemesi’nin Genel Kurul tarafından verilen ikinci kararında da, başvurucu 
annenin Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen aile hayatına saygı hakkı 
kapsamında bir değerlendirme yapılması gerektiği kabul edilmiştir.49 Ancak ilk karardan 
farklı olarak, bu müdahalenin kanunî bir düzenlemeye dayanması şartı aranmamıştır. 
Bunun yerine, Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi açısından 
değerlendirme yapılmıştır.50 Mahkeme’ye göre, “erkeğe velayet hakkı kapsamında 
tanınan çocuğun soyadını belirleme hakkının kadına tanınmamasının, velayet hakkının 
kullanılması bakımından cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil ettiği açıktır”.51 
Anayasa Mahkemesi, bu şekilde cinsiyete dayalı farklı muameleyi haklı kılan önemli bir 
neden olmadığını belirtmiştir.52 Bu nedenle, Anayasa’nın 20. maddesi ile birlikte 
değerlendirilen 10. maddesinin ihlâl edildiğine karar vermiştir.53 

Bu karar da iki açıdan eleştirilebilir. İlk olarak, Anayasa Mahkemesi’nin kabulünün 
aksine, velayet hakkının çocuğun soyadını belirleme yetkisini içermediği – önemi 
nedeniyle bir daha – hatırlatılmalıdır. Dolayısıyla, velayet hakkının kapsamının 
belirlenmesinde cinsiyete dayalı farklı bir muamele olduğu ifadesi isabetli değildir. İkinci 
olarak da, somut ihtilaf açısından eşitlik ilkesinin belirleyici olmadığı belirtilmelidir. Eşitlik 
ilkesi, kadın ile erkek arasında hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi açısından önem 
taşımaktadır. Hâlbuki anne ve babası boşanan ve velayeti annesine bırakılan çocuğun 
soyadının değişip değişmemesi değerlendirilirken belirleyici olması gereken husus 
çocuğun menfaatleridir. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi’nin annenin (ve babanın) aile 
hayatına saygı hakkı ile çocuğun manevî varlığının korunması ve aile hayatına saygı 
hakları arasında bir dengeleme yapması ve çocuğun menfaatlerinin üstün olduğunu 
kabul etmesi gerekirdi.  

Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı açısından değerlendirme yapılırken, AİHM’nin Cusan 
ve Fazzo/İtalya kararına da değinilmelidir. Bu karara konu olan olayda, baba evlilik 
içinde doğan çocuğunun kanunda belirlenen şekilde kendi soyadını (“Fazzo”) değil, 
annesinin soyadını (“Cusan”) taşıması için kişisel durum siciline başvurmuştur. Babanın 
bu talebinin reddi üzerine anne ve baba dava açmıştır; ancak İtalyan mahkemeleri 
onların davasını reddetmiştir. Anne ve baba, daha sonra da, çocuklarının doğumundan 
sonra kabul edilen bir hukuk kuralına dayanarak, çocuğun soyadının değiştirilmesi için 
idari bir başvuru yapmıştır. Bu başvuru sonucunda çocuğun babasının ve annesinin 
soyadını beraber (“Fazzo Cusan” olarak) taşımasına karar verilmiştir.54 AİHM, eşlerin 
başvurusu üzerine verdiği kararında, AİHS’nin 8. maddesi ile beraber değerlendirilen 
14. maddesinin ihlâl edildiğine karar vermiştir. AİHM’nin bu kararı ile Anayasa 
Mahkemesi’nin incelenen kararları arasında önemli bir fark bulunmaktadır. AİHM 
kararına konu olan olayda, evli olan anne ve baba çocuğun doğumdan itibaren annenin 
soyadını taşımasını istemektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, bu aşamada, çocuğun 
soyadı – kanun koyucu tarafından – belirlenirken eşitlik ilkesinin gözetilmesi zorunludur. 
Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına konu olan olaylarda ise, evlilik içinde doğan 
çocuğun doğumu anında babasının soyadını alması başvurunun konusu değildir. Bu 
olaylarda, anne ve baba boşanıp velayet anneye verildikten sonra, çocuğun soyadının 
velayet hakkı sahibi annenin bekârlık soyadı ile değiştirilmesi istenmektedir. Bu 
durumda, çocuk bir soyadını kazanmış ve bir süre kullanmıştır. Bu nedenle, anne ve 
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baba arasındaki eşitlikten ziyade çocuğun kişisel bir değeri olan adının korunmasında 
olan menfaati dikkate alınmalıdır. 

F. Kararlarda Eksik Olan Yön: Çocuğun Menfaati 

Anne ve babası evli iken doğup kanunen babasının soyadını alan bir çocuğun anne ve 
babasının boşanması ve velayetinin anneye verilmesi sonrasında soyadının değiştirilip 
değiştirilemeyeceği konusu, hem hukuk politikası hem de yürürlükteki hukukun 
uygulanması açısından, çocuğun menfaatleri ön plânda tutularak karara bağlanmalıdır. 
Somut olayda, çocuğun menfaati babasının soyadını kullanmaya devam etme yönünde 
de, annesinin bekârlık soyadını alma yönünde de olabilir.  

Kadın ve erkek boşandıktan sonra, ortak çocuklarının kendi bekârlık soyadını taşımakta 
ikisi de menfaat sahibi olabilirler. Ancak belirleyici olan onların menfaatleri değil, 
çocuğun menfaatidir. Çocuk, anne ve babanın menfaatlerinin korunmasının bir aracı 
haline getirilmemelidir. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin burada incelenen 
kararlarından önce, çocuğun soyadının anne veya babanın velayet hakkına sahip 
olmasına göre değiştirilmesi yönünde bir uygulamanın bu tür bir tehlike yaratabileceğine 
işaret etmiştir: “Evliliğin sonradan boşanma gibi sebeplerle ortadan kalkması hallerinde 
velayet hakkının sırf anaya verilmiş olması onun soyadının değiştirilmesi için haklı bir 
neden sayılmadığı gibi hukuki mevzuat da buna cevaz vermemektedir. Bir an için 
mevzuatın böyle bir duruma izin verdiği kabul edilse dahi, sonradan gelişen sebeplerden 
dolayı çocuğun yararı açısından velayetin babaya yeniden verilmesi hallerinde bu kez 
baba velayet hakkına dayanarak tekrar çocuğun soyadını değiştirmek isteyecektir. 
Madem ki, velayet kimdeyse çocuk onun soyadını taşıyacaktır, o halde baba bu haktan 
mahrum edilemez. […] [B]u gibi uygulamalar çocuğun ruh hali üzerinde çok derin ve 
etkili travma yaratacaktır. Yargı mercileri bu durumu gözeterek ana ile babanın ya da 
ailelerin çocuk üzerinden inatlaşarak onun yararlarını hiçe sayıp, hukuken oluşmuş 
statüleri gerçek dışı ve yapay sebeplerle değiştirmeye çalışmalarına izin vermemeleri, 
söz konusu istemlerine alet olmamaları gerekir.”55 

Anayasa Mahkemesi, burada incelenen ilk kararında bu konuya değinmemiştir; ancak 
ikinci kararında Yargıtay’ın bu açıklamalarını şöyle değerlendirmiştir: “[…] [V]elayetin 
uyarlama yapılan bir yetki olmasına bağlı olarak velayete ilişkin değişiklikler sonrasında 
soyadının da değiştirilebilmesi yetkisi verilmesinin, […] çocuğun ruh hâli üzerinde de çok 
derin ve etkili travma yaratacağı ileri sürülmekle birlikte ilgili yargısal makamların, […] 
babanın evliliğin devamı süresince veya sona ermesi durumunda, kendi soyadında 
yapacağı değişikliğin çocuğa sirayeti suretiyle çocuğun soyadında değişikliğe neden 
olabileceği yönündeki tespiti karşısında, söz konusu gerekçenin tatmin edici nitelikte 
olmadığı açıktır.”56 Anayasa Mahkemesi, burada önemli bir hususa işaret etmektedir. 
Kararda da belirtildiği gibi, yürürlükteki hukukumuza göre, babanın mahkeme kararıyla 
soyadını değiştirmesi durumunda, onun soyadını taşıyan ergin olmayan çocukların 
soyadı da kendiliğinden değişmiş olmaktadır.57 Bu düzenleme, ergin olmayan çocuğun 
mevcut soyadını muhafaza etmede olabilecek menfaatini dikkate almamaktadır.58 Bu 
durum, çocuğun Anayasa’nın 17. maddesinde düzenlenen manevî varlığının korunması 
hakkını ihlâl eder niteliktedir. Ancak, Anayasa Mahkemesi, bu duruma dayanarak, 
çocuğun Anayasa’nın 17. maddesi ile korunan temel hakkının başka bir yoldan daha 
ihlâl edilmesine müsaade etmiştir: Ergin olmayan çocuğun soyadı, kendi menfaatlerine 
aykırı olsa bile, babasının soyadının mahkeme kararı ile değişmesi üzerine 
kendiliğinden değiştiği gibi, velayet hakkı sahibi annesinin başvurusu üzerine de 
değişecektir. Burada bu konu ile ilgili tek bir değerlendirme yapmakla yetinilecektir: İki 
yanlış bir doğru etmemektedir. 
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V. Sonuç 

Anayasa Mahkemesi’nin burada incelenen iki kararı da birçok yönden eleştiriye açıktır. 
Özetle, annesi ile babası boşanan ve velayeti annesine verilen çocuğun soyadının 
annesinin soyadı ile değiştirilmesi konusu değerlendirilirken çocuğun menfaatlerinin 
üstün tutulması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bu tür durumlarda çocuğun manevî 
varlığının korunması ile aile hayatına saygı hakkı, annesi veya babasının aile hayatına 
saygı hakkından üstün tutulmalıdır. Ayrıca, bu konuda çocuğun temel haklarının 
korunması esas olduğundan kadın ve erkek arasındaki eşitlik de belirleyici kabul 
edilmemelidir. 

1   Yard. Doç. Dr. Yasin Alperen Karaşahin, Koç Üniversitesi.  
2  Hayriye Özdemir, B. No. 2013/3434, 25.06.2015; Gülbu Özgüler, B. No. 2013/7979, 11.11.2015.  
3  E. 2010/119 K. 2011/165, K.t. 08.12.2011.  
4  Bkz. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 19 f. 3. 
5  Bkz. Anayasa m. 152 f. 1. 
6  Bu hükmün ilk hâlinde, ilk cümle şu şekildeydi: “Çocuk, ana ve babası evli ise ailenin; evli değilse 

ananın soyadını taşır.” Ancak, Anayasa Mahkemesi bu cümlenin “evli değilse ananın soyadını” kısmını 
iptâl etmiştir (E. 2005/115 K. 2009/105, K.t. 02.07.2009).  

7  E. 2010/119, K. 2011/165, K.t. 08.12.2011 (Vurgu kararda mevcuttur). 
8  Bu yönde açıklamalar için bkz. Yargıtay, 18. Hukuk Dairesi, E. 2012/13301 K. 2013/4371, 21.03.2013; 

18. Hukuk Dairesi, E. 2012/9343, K. 2013/10704, 18.06.2013. 
9  Yargıtay, 18. Hukuk Dairesi, E. 2012/13301 K. 2013/4371, 21.03.2013; 18. Hukuk Dairesi, 

E. 2013/9343 K. 2013/10704, 18.06.2013; Hukuk Genel Kurulu, E. 2013/18-464 K. 2013/1698, 
25.12.2013; Hukuk Genel Kurulu, E. 2013/18-1755 K. 2015/1039, 13.03.2015. 

10  Hayriye Özdemir. 
11  Gülbu Özgüler.  
12  Yargıtay, 18. Hukuk Dairesi, E. 2016/9861 K. 2016/10849, 29.09.2016. 
13  Bettina Hürlimann-Kaup / Jörg Schmid, Einleitungsartikel des ZGB und Personenrecht, 3. Bası, 2016, 

Zürih/Basel/Cenevre, n. 700. 
14  Hayriye Özdemir, para. 41 vd. 
15  Hürlimann-Kaup/Schmid, Einleitungsartikel des ZGB und Personenrecht, n. 870. Kişinin aile 

ilişkilerinin kişilik hakkı kapsamında korunmasına dair genel açıklamalar için bkz. Andreas Bucher, 
Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 4. Bası, 2009, Basel, n. 444; Heinz Hausheer/Regina 
E. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 4. Bası, 2016, Bern, 
n. 12.75 vd. 

16  Bu kararlara konu olan olayda, iki ortak çocuk sahibi olan anne ve baba boşandıktan sonra, çocukların 
velayeti anneye bırakılmıştır. Anne daha sonra başka bir erkek ile evlenip onun soyadını almıştır. 
Çocuklar ise kanuna göre babalarının (önceki kocanın) soyadını taşımaktadır. Anne, çocuklarının yeni 
kocasının soyadını taşımaları için, çocuklarını temsilen adın değiştirilmesi davası açmıştır. Ancak, bu 
dava sonuçlanmadan önce, çocuklarını yeni kocasının soyadı ile tanıtmaya başlamıştır. Baba, annenin 
bu davranışına son vermesi için, kişilik hakkına yapılan saldırıya son verilmesi için ihtiyatî tedbir kararı 
istemiş ve sonrasında dava açmıştır. Kanton mahkemelerinde babanın ihtiyatî tedbir kararı kabul 
edilmiştir. Federal Mahkeme de, kanton mahkemelerinin kararını hukuka uygun bulmuştur (İsviçre 
Federal Mahkemesi, 5A_190/2007, 10.08.2007). Anne tarafından çocukları temsilen açılan adın 
değiştirilmesi davası reddedilmiştir. Bu davanın sonuçlanmasından sonra, baba tarafından anneye 
karşı açılan kişilik hakkına yapılan saldırıya son verilmesi davası kabul edilmiştir. Federal Mahkeme, 
kanton mahkemelerinin bu konudaki kararını da hukuka uygun bulmuştur (İsviçre Federal Mahkemesi, 
5A_89/2010, 03.06.2010). Federal Mahkeme, iki kararında da, çocukların adının mahkeme kararı ile 
değiştirilmesine kadar, babanın çocuklarının kendi soyadını kullanmasında olan menfaatinin kişilik 
hakkı kapsamında olduğunu kabul etmiştir (İsviçre Federal Mahkemesi, 5A_190/2007, 10.08.2007, 
para. 4.1.1; 5A_89/2010, 03.06.2010, para. 5.2). Burada bir hususa özel olarak dikkat çekilmelidir: 
Federal Mahkeme, sadece babanın kişilik hakkını dikkate alarak karar vermemiştir. Çocukların üstün 
özel menfaatinin babanın kişilik hakkının ihlâlini hukuka uygun hâle getirip getirmediğini de 
değerlendirmiştir. Somut olayda, çocukların aksi yönde bir üstün özel menfaati olmaması nedeniyle 
babanın kişilik hakkı korunmuştur (İsviçre Federal Mahkemesi, 5A_89/2010, 03.06.2010, para. 5.3.2-
5.3.3). 
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17  Bu protokol 14.03.1985 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti adına imzalanmıştır. Protokolün onaylanması 

10.03.2016 tarihli ve 6684 sayılı Kanun ile uygun bulunmuştur. Bu kanun 25.03.2016 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu protokolü onaylamasına dair 2016/8717 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ise 08.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Protokol Türkiye 
açısından 01.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

18  Bu açıdan yürürlükteki hukukumuzdaki düzenlemenin eşitlik ilkesine uygun olduğu söylenemez. Zira 
evlilik içinde doğan çocuk mutlaka babasının soyadını kazanmaktadır (bkz. aşağıda sonnot 28). Bu 
konuda bkz. Cusan ve Fazzo/İtalya, B. No. 77/07, 07.04.2014, para. 62 vd. Eşitlik ilkesine daha uygun 
bir düzenleme olarak, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren bir değişiklik sonrasında İsviçre Medenî 
Kanunu’nun (“İMK”) hükümleri örnek gösterilebilir. Yeni düzenlemeye göre, evlenen kadın ve erkek 
evlilik öncesi soyadlarını muhafaza ederler (İMK m. 160 f. 1). Ancak, eşler anlaşarak, kadın veya 
erkeğin evlilik öncesi soyadını ortak soyadı olarak kabul edebilirler (İMK m. 160 f. 2). Bu şekilde 
belirlenen ortak bir soyadı varsa, evlilik içinde doğan çocuk da ortak soyadını taşır (İMK m. 270 f. 3). 
Ancak, eşler ortak bir soyadı belirlemeyip evlilik öncesi soyadlarını muhafaza etmeyi tercih ettiyse, 
evlilik içinde doğan çocuklar, eşlerin belirlemesine göre karı veya kocanın bekârlık soyadını taşırlar 
(İMK m. 270 f. 1). Eşlerin bu konuda anlaşamaması durumunda ne olacağı kanunda düzenlenmemiştir 
(Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches n. 17.07). 

19  Dolayısıyla, hukukî durum, çocuğun doğumu anında annesinin veya babasının bekârlık soyadını 
kazanmasından farklıdır.   

20  Sevim Akat Eşki, B. No. 2013/2187, 19.12.2013, para. 30-31. 
21  AİHM içtihadında “özel hayat” kavramı, Türk hukukunda kabul edilen özel hayat alanından daha geniş 

bir anlama sahibidir. AİHM’ye göre, özel hayat, kişinin kişiliğini geliştirmek ve diğer kişiler ile ilişkiler 
kurup geliştirmek için sahip olması gereken özerk alanı kapsamaktadır (bkz. William A. Schabas, The 
European Convention of Human Rights – A Commentary, 2015, Oxford, s. 369 ve orada anılan 
kararlar). Bu açıklamadan da görüldüğü üzere, AİHS’de düzenlenen özel hayatın korunması hakkı, 
Türk hukukundaki kişilik hakkına benzer bir şekilde anlaşılmaktadır. Kişinin adının AİHS’nin 8. 
maddesinde düzenlenen özel hayatın korunması hakkı kapsamında yer aldığı hakkında kararlar için 
bkz. mesela Burghartz/İsviçre, B. No. 16293/90, 22.02.1994, para. 24; Stjerna/Finlandiya, B. No. 
18131/91, 25.11.1994, para. 37; Ünal Tekeli/Türkiye, B. No. 29865/96, 16.10.2004, para. 42; Cusan 
ve Fazzo/İtalya, para. 55. 

22  Burghartz/İsviçre, para. 24; Stjerna/Finlandiya, para. 37; Ünal Tekeli/Türkiye, para. 42; Cusan ve 
Fazzo/İtalya, para. 55. 

23  Hans Michael Riemer, Personenrecht des ZGB, 2. Bası, 2002, Bern, n. 205. 
24  Rona Serozan, Çocuk Hukuku, 2. Bası, 2005, İstanbul, s. 65 vd. 
25  Mustafa Dural/Tufan Öğüz /Mustafa Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, 12. Bası, 

2016, İstanbul, n. 1655. 
26  Dural/Öğüz/Gümüş, Türk Özel Hukuku, n. 24.  
27  Mahkemeye yapılan bu başvuru, uygulamada sıkça “dava” olarak adlandırılmasına rağmen, aslında 

bir çekişmesiz yargı işi niteliğindedir (HMK m. 382 f. 2 [a] [2]). Bu yönde Yargıtay, Hukuk Genel Kurulu, 
E. 2013/18-464 K. 2013/1698, 25.12.2013; 17. Hukuk Dairesi, E. 2012/11283 K. 2012/11293, 
17.10.2012. Yargıtay daireleri ad değiştirilmesinin bir çekişmesiz yargı işi olduğunu kabul etmekle 
beraber görev ile ilgili farklı kararlar vermektedir. HMK m. 383’e göre, “[ç]ekişmesiz yargı işlerinde 
görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesidir”. Yargıtay’ın – 
bizce de isabetli olan – bazı kararlarında bu hükme dayanılarak sulh hukuk mahkemesinin görevli 
olduğuna karar verilmiştir (mesela bkz. Yargıtay, 17. Hukuk Dairesi, E. 2012/11283 K. 2012/11293, 
17.10.2012). Yargıtay’ın bazı kararlarında ise, Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 36 f. 1 (a) hükmünün asliye 
hukuk mahkemelerini görevli kılan bir özel hüküm olduğu kabul edilmiştir (mesela bkz. Yargıtay, Hukuk 
Genel Kurulu, E. 2013/18-464 K. 2013/1698, 25.12.2013). Ancak, bahsi geçen hüküm, nüfus sicilinin 
düzeltilmesi başvurularında görevi düzenlemektedir. Ad değiştirilmesi başvuruları ise bu nitelikte 
sayılmamalıdır. 

28  TMK m. 321’e göre “[ç]ocuk, ana ve baba evli ise ailenin soyadını taşır”. Ailenin soyadı kavramı, 
kanunun başka bir hükmünde geçmemektedir. TMK m. 187 uyarınca, evlenen kadın kocasının 
soyadını alır. Bu nedenle, kocanın soyadının ailenin soyadı olduğu kabul edilmektedir (Bucher, 
Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz n. 758; Mustafa Dural /Tufan Öğüz, Türk Özel Hukuku, 
Cilt II, Kişiler Hukuku, 17. Bası, 2016, İstanbul, n. 856; Dural/Öğüz/Gümüş, Türk Özel Hukuku, n. 1642; 
ayrıca bkz. E. 2005/114 K. 2009/105, K.t. 02.07.2009. Bu şekilde babanın soyadını alan bir çocuğun 
anne ve babası boşansa bile soyadı sonradan değişmemektedir (Bucher, Natürliche Personen und 
Persönlichkeitsschutz, n. 767). 

29  Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, n. 809; Riemer, Personenrecht des ZGB, 
n. 236; Serozan, Çocuk Hukuku, s. 239.  
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30  AİHM, bu düzenleme sonucunda AİHS’nin 8. ve 14. maddelerinin ihlâl edildiğine hükmetmiştir (Ünal 

Tekeli/Türkiye). Anayasa Mahkemesi ise, somut norm denetimi yoluyla önüne gelen bir iptal 
davasında, sekize karşı dokuz oy ile, bu hükmün Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmedip iptal talebini 
reddetmiştir (E. 2009/85 K. 2011/49, K.t. 10.03.2011). Ancak, daha sonra, bir bireysel başvuru 
kararında, aynı hükmün Anayasa’nın 17. maddesine aykırı olduğuna hükmederek ihlâl kararı vermiştir 
(Anayasa Mahkemesi, Sevim Akat Eşki).  

31  Dural/Öğüz, n. 846; Hürlimann-Kaup/Schmid, Einleitungsartikel des ZGB und Personenrecht, n. 699. 
32  Hürlimann-Kaup/Schmid, Einleitungsartikel des ZGB und Personenrecht, n. 699. Karş. 

Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, n. 16.06.  
33  Dural/Öğüz, n. 846; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen 

Zivilgesetzbuches, n. 16.37. 
34  Dural/Öğüz, n. 906.  
35  Çocuğun soyadı söz konusu olduğunda adın değiştirilmemesinde olan kamu menfaatinin daha 

önemsiz olduğu yönünde bkz. Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, n. 800. Ayrıca, 
Yargıtay kararlarında da, çocuğun menfaatinin bu konudaki kamu menfaatinden daha önemli olduğu 
şeklinde anlaşılabilecek ifadeler vardır: “Böyle bir [uygulama] nüfus kütüklerindeki kaydın güvenilirliği 
ve istikrarı[nı] zedeleyeceği gibi asıl bu gibi uygulamalar çocuğun ruh hali üzerinde çok derin ve etkili 
bir travma yaratacaktır.” (Yargıtay, 18. Hukuk Dairesi, E. 2012/13301 K. 2013/4371, 21.03.2013; 18. 
Hukuk Dairesi, E. 2013/9343 K. 2013/10704, 18.06.2013; 18. Hukuk Dairesi, E. 2016/9861 
K. 2016/10849, 29.09.2016). 

36  Hayriye Özdemir, para. 6 vd; Gülbu Özgüler, para. 7 vd. 
37  Hayriye Özdemir, para. 41; Gülbu Özgüler, para. 37. 
38  Hayriye Özdemir, para. 42; Gülbu Özgüler, para. 38. 
39  Hayriye Özdemir, para. 42 ve 46; Gülbu Özgüler, para. 38 ve 47. 
40  Yargıtay, 18. Hukuk Dairesi, E. 2016/9861 K. 2016/10849, 29.09.2016: “Çocuğun soyadının 

belirlenmesi velayet hakkı kapsamında olmadığı gibi, değiştirilmesi de velayet hakkı kapsamında 
değildir. Zira; çocuğun soyadı, ister evlilik birliği dışında olsun, ister evlilik birliği içinde olsun, velayet 
hakkı sahibi ana, baba tarafından belirlenmemektedir. Ana ya da babanın tek başına ya da birlikte 
çocuğun soyadını belirleme hak ve yetkisi bulunmamaktadır.” 

41  Hayriye Özdemir, para. 50. 
42  Hayriye Özdemir, para. 51. 
43  Hayriye Özdemir, para. 53. 
44  Hayriye Özdemir, para. 67. 
45  Bu görüş için bkz. Fazıl Sağlam, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, 1982 Ankara, s. 47 vd. ve s. 

128 vd.  
46  Bu açıdan karş. Anayasa Mahkemesi, E. 1969/31 K. 1971/3, K.t. 12.01.1971 (Resmi Gazete, 

26.03.1971). 
47  Hayriye Özdemir, para. 57. 
48  Hayriye Özdemir, para. 59. 
49  Gülbu Özgüler, para. 37-38. 
50  Gülbu Özgüler, para. 41 vd. 
51  Gülbu Özgüler, para. 53. 
52  Gülbu Özgüler, para. 57. 
53  Gülbu Özgüler, para. 59. 
54  Olaylar için bkz. Cusan ve Fazzo/İtalya, para. 5 vd. 
55  Yargıtay, 18. Hukuk Dairesi, E. 2012/13301 K. 2013/4371, 21.03.2013; 18. Hukuk Dairesi, 

E. 2013/9343 K. 2013/10704, 18.06.2013. Aynı yönde bkz. Yargıtay, Hukuk Genel Kurulu, E. 2013/18-
1755 K. 2015/1039, 13.03.2015. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarından sonra bir karar için bkz. 
Yargıtay, 18. Hukuk Dairesi, E. 2016/9861 K. 2016/10849, 29.09.2016.  

56  Anayasa Mahkemesi, Gülbu Özgüler, para. 56. 
57  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 36 f. 1 (b): “Ad değişikliği halinde, nüfus müdürlüğü bu kişinin 

çocuklarının baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eş ve ergin olmayan 
çocukların soyadını da düzeltir.” 

58  İsviçre kanun koyucusu, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren kanun değişiklikleri ile çocuğun bu 
menfaatini koruma altına almıştır. İMK m. 270b uyarınca, on iki yaşını dolduran çocuğun soyadı 
sadece kendisinin rızası ile değiştirilebilmektedir.  


