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Velinin Taşınmaz Tasarrufları (Kanuni Temsil)

Velayet altındaki küçüğü temsil eden velayet sahibi kişi veya kişilere veli denir.
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Veli Kimdir?

Yaşı küçüğü anne ve babası, evlat edinilmişse, evlat edineni temsil eder.

Velayet hakkı, evlilik süresince anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne

ve babadan birisinin ölümü halinde bu hak, sağ kalana geçer. Ortak hayata son

verilmiş veya ayrılık gerçekleşmişse hakim velayeti eşlerden birisine verebilir.

(4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ilgili maddeleri)
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Boşanma halinde velayet hakkı çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.

Ölüm halinde, nüfus idaresinden alınacak nüfus kaydı veya veraset belgesinin,

boşanma halinde ise, buna dair kesinleşmiş mahkeme kararının tapu sicil

müdürlüğüne ibrazı halinde, velayet hakkı kullanılabilecektir.

Boşanma ile kendisine velayet hakkı verilen ana veya babanın ölümü halinde,

bu hak doğrudan sağ kalana geçmeyip, mahkeme isterse küçüğe vasi de tayin

edebilecektir. Ölüm ile kendisine velayet hakkı kalan veya boşanma ile velayet hakkı

kendisine tanınan eşin yeniden evlenmesi halinde, velayet hakkı kendiliğinden sona

ermeyip, mahkemece gerekli görülmesi halinde velayet sahibi değiştirilebileceği gibi,

yaşı küçüğe bir vasi tayin edilebilmektedir.
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Anne ve baba isterse velayet hakkını biri diğerine veya bir başkasına vekalet

vermek suretiyle kullanabilmektedirler.
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Anne ve baba evli değilse yaşı küçüğün velayeti anneye aittir. Anne küçük,

kısıtlı, ölmüş yada velayeti kendisinden alınmışsa mahkemece velayet babaya

verileceği gibi vasi de atanabilecektir.

Mahkemece vasi atanmadığı sürece akıl hastalığı, akıl zayıflığı, israf, kötü

yaşam sürme, kötü yönetim, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı olan erginlerin

kısıtlanması halinde bunları, anne ve babaları velayet hükümlerine göre temsil

ederler. Bu durumda anne babanın velayet haklarını kullanmaları için öncelikle

mahkemece kısıtlamaya karar verilmesi, kısıtlama kararında da, velayet hükümlerine

göre anne babanın temsiline karar verilmiş olması gerekecektir.

Velinin Taşınmaz Tasarrufları (Kanuni Temsil)
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Burada önemli olan husus, anne babanın aynen yaşı küçüğün temsili gibi

kısıtlanan ergini temsil etmesidir. Bu nedenle taşınmaz tasarruflarında istisnai haller

dışında mahkemeden izin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

Türk Medeni Kanununda bir yıl veya daha fazla süreli özgürlüğü bağlayıcı ceza

alanlara vasi atanmasına ilişkin düzenleme yapılmış olmakla birlikte, kısıtlama

kararında hakim vasi atanmasına gerek görmeyip, anne babanın velayeten temsiline

karar almışsa, anne baba velayet hükümlerine göre bu kişileri temsil etmesi

gerekmektedir.
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Velinin Yapamayacağı İşlemler

a) Yaşı küçüğün taşınmazının bağışlanması veya vakfedilmesi,

b) Yaşı küçüğün taşınmazının üçüncü bir kişinin borcu için ipotek edilmesi.

Yukarıdaki işlemler yaşı küçük adına velisi tarafından yapılması kanunen

yasaklanmıştır. Bunların mahkemenin izniyle yapılması da mümkün değildir .

Yaşı Küçüğün Bizzat Yapabileceği İşlemler

Yaşı küçüğün ayırt etme gücünün olması ve velisinin bunu men etmemesi

halinde, kendisine yapılan şartsız ve mükellefiyetsiz bağışı bizzat kabul ederek

düzenlenecek resmi senet de akdin bir tarafını oluşturabilir.

Evlilik Dışı Doğan Çocukların Velayeti

Evlilik dışı doğan çocukların velayeti anneye aittir. Anne küçük, kısıtlı, veya

ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa, mahkemece vasi atanabileceği gibi

velayet babaya da verilebilecektir.
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