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............... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 63 Numaralı Suç Mağdurlarının
Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımız ana hizmet birimi olarak
teşkilatlandırılan Başkanlığımız; suça maruz kalan kişileri etkin şekilde bilgilendirmek, işlenen suç
sonrasında mağdurlara destek olmak, maruz kalınan olayın etki ve izlerine karşı telafi edici uygulamalar
geliştirmek, mağdurlara yönelik spesifik müdahale programları geliştirmek, kırılgan suç mağdurlarına
psiko-sosyal destek hizmetleri vermek ve özellikle çocukların ve mağdurların ikincil örselenmelerinin
önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.
Adliyelerde oluşturulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri hukuk yargılaması destek
bürosunda görevli adli destek görevlileri 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama
Usullerine Dair Kanun gereğince verilen görevleri yerine getirmeye devam etmektedirler. Söz konusu
görevin icrası kapsamında boşanma ve velayet davalarında rapor hazırlama görevi alan adli destek
görevlileri (uzmanlar) idrak çağına gelmiş çocukların yüksek yararını gözetir şekilde, güvenli ve özel
ortamlarda çocuklarla görüşerek velayetlerine ilişkin görüş ve tespitlerini raporlarına yansıtmaktadırlar.
Bu kapsamda çocukların adli süreçte ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi hususunda yapılan
çalışmalar esnasında, boşanma ve velayete ilişkin davalarda çocuğun görüşünün adli destek görevlisi
(uzman) tarafından alınmasının yeterli olup olmadığı ile ilgili farklı uygulamalar bulunduğu görülmüştür.
Konuyla ilgili olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 21/02/2019 tarihli ve 2018/2-1072 Esas
ve 2019/185 Kararı sayılı ilamında;
"...Çocuğun görüşüne başvurulması ilkesi, uluslararası sözleşmelerle düzenlenen ve sonrasında iç
hukukta da yerini alan çocuğun yüksek yararının gözetilmesi için konulmuş bir hüküm olup, çocuğun
yararı olduğu takdirde ve çocuğun menfaati bundan zarar görmediği sürece uygulanacak bir ilkedir
(Grassinger, G.E: Çocuğun Menfaati Gereği Görüşünün Alınmaması Gereken Durumlar, Rona Serozan'a
Armağan, C.I, İstanbul 2010, s. 823-827).
Çocuğun kendisi ile ilgili her konuda bilgilendirilmesi ve görüşünün alınması Türk Medeni
Kanunu çerçevesinde açık olarak düzenlenmemiş ise de Anayasanın 90. maddesi dikkate alındığında
uluslararası sözleşme hükümlerinin öncelikle uygulanması gerektiğinden açık hüküm olmasa dahi iç
hukukumuzda da çocuğun görüşünün alınması ilkesi benimsenmiştir.
Bu noktada uyuşmazlığın çözümü için açıklığa kavuşturulması gereken husus, velâyete ilişkin
davalarda çocuğun görüşüne başvurulması esası kabul edilmekle birlikte çocuğun görüşünün mutlaka
mahkeme huzurunda alınmasının gerekip gerekmediğidir.
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Yukarıya alıntı yapılan sözleşme hükümlerine göre çocuğun "doğrudan doğruya veya bir temsilci
ya da uygun bir makam yoluyla", çocuk için elverişli durumlarda ve onun idrakine uygun bir usulde
dinlenilmesi öngörülmüştür. Diğer bir anlatımla, özel bir engel bulunmadıkça, ayırt etme gücüne sahip
çocuk, hâkim tarafından duruşmaya çağırılarak bizzat dinlenebileceği gibi bizzat mahkemeye
getirtilmeden diğer şahıs ve kurumlar vasıtasıyla da çocuğun fikrinin alınması sağlanabilir. Madde
metninde bahsi geçen "diğer şahıs ve kurumlar", psikolog, pedagog, doktor, çocuğu temsil görevini icra
edebilecek bir avukat ile sosyal çalışmacı olabilir (Özdemir, S.O: Boşanma davalarında Çocuklara İlişkin
Kararlar Bakımından Çocuğun Dinlenme Hakkı, Prof Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan, C.II,
s.1230-1235).
Burada dikkat edilmesi gereken "çocuğun menfaati" olduğuna göre, sözleşmeye taraf devletlere
düşen yükümlülük, çocuğun saygı gördüğü, güvende olduğunu hissettiği, duyarlılıktan uzak olmayan,
çocuğun özgürce konuşabileceği bir ortamı sağlamaktır (Grassinger, s. 838) Dolayısiyle Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
kapsamında çocuğun ifadesinin mahkeme huzurunda alınmasının bir gereklilik olduğunu söylemek
mümkün değildir. Önemli olan, ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun kendi yararı için nasıl bir karar
verebileceği hususunda uygun ortam ve koşullarda görüşünü ifade etmesine imkân tanınmasıdır.
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; velâyetinin değiştirilmesi talep edilen
küçük 26.01.2006 doğumlu olup davanın tüm aşamalarında idrak çağındadır. Dosyada yer alan
17.06.2015 tarihli psikolojik değerlendirme raporunda belirtildiği üzere küçük ile öncelikle belirlenen
gün ve saatte adliyede, daha sonra küçüğün okulunda, son olarak da küçüğün yaşadığı yerde pedagog
huzurunda bireysel görüşmeler yapılmıştır. Küçük E..., tüm görüşmelerde her iki ebeveyni hakkında kötü
bir atıfta bulunmadığı gibi velâyetinin kime verileceği noktasında da açık bir tercihte bulunmamıştır. Bu
hâliyle çocuğun görüşüne başvurulması ilkesinin gereği yerine getirilmiştir. Çocuğun pedagog tarafından
alınan beyanının yeterli olmadığını, bu nedenle mahkeme huzurunda görüşüne başvurulması gerektiğini
söylemek, olay hakkında tekrar tekrar konuşmaya zorlamak, onu psikolojik olarak baskı altına almak
anlamına gelecektir ki, bu durumun çocuğun üstün yararı ile bağdaşmayacağı açıktır..." denilmiştir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2018/2-1072 Esas ve 2019/185 Kararı sayılı ilamı ekte
sunulmuş olup, keyfiyetin Aile Mahkemelerine ve Aile Mahkemesi sıfatıyla görev yapan Asliye Hukuk
Mahkemelerine bildirilmesi hususunu bilgilerine rica ederim.
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