
Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, 

 onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. 
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ADALET SİSTEMİ UZMANLARI DERNEĞİ 
 

KAMUOYU AÇIKLAMASI 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 12. 

maddesine dayanarak “8 yaşından büyük çocukların velayet davalarında görüşlerinin 

sorulması”na yönelik kararına istinaden, Yerel Mahkemeler tarafından 8 yaşından büyük 

çocuklar mahkeme hakimleri tarafından velayete ilişkin tercihlerinin öğrenilmesi için mahkeme 

huzurunda dinlenilmeye başlanmıştır. Her ne kadar bu durum, dışarıdan bakıldığında göze ve 

kulağa hoş gelse de, içeriği ve usulü ile uygulamada ciddi anlamda sıkıntılar yaratmaktadır.  

Aile Mahkemeleri kuruluş amacı ile bir uzmanlık mahkemesidir. Mahkemelerin bünyesinde 

psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı olarak meslek elemanları çalışmaktadır. Bu 

uzmanların mahkemelerde yer almalarının amacı, eğitim almış oldukları alan ile ilgili olarak 

kendilerine tevdi edilmiş dosyalarda boşanma, velayet, çocukla kişisel ilişki kurulması ve evlat 

edinme hususlarında ayrıntılı bir inceleme yaparak mahkemeye yazılı raporlarını ve görüşlerini 

sunmaktır. Bu raporların hazırlanış aşamasında anne, baba ve çocuklar ile görüşmeler yapılarak 

dinlenilmekte, gerektiğinde okul, öğretmen ve üst soylarla da görüşmeler yapılmaktadır. 

Mahkeme uzmanlarının bir diğer görevi de çocuk hakkındaki kararların, ebeveynler arasında 

yaşanan ve çocuk için de travmatik olarak nitelendirilebilecek süreçlerde, çocuğun adli süreçten 

en az zararla ve en yüksek yararını içerek şekilde alınmasını sağlamaktır. Bu nedenle Mahkeme 

uzmanları çocuğu son derece titizlikle dinlemekte, adliye ortamının olumsuz ortamından 

etkilenmemeleri adına mümkün olduğunca görüşme odalarında çocuk dostu mekanlar yaratmaya 

çalışmakta ya da mümkünse çocukları kendilerini rahat hissedebilecekleri ev ortamlarında 

dinlemektedirler.  

Mahkeme uzmanları Aile mahkemelerinin asli unsurları olup BM Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme ve diğer ulusal ve uluslararası mevzuat dahilinde temel saikleri çocukların adli süreçte 

yüksek yararlarını korumaktır. Türkiye çapında 700 civarında Mahkeme uzmanı görev 

yapmaktadır, her Aile Mahkemesinde en az bir en çok üç uzman halihazırda çalışmaktadır. 

Mahkeme Uzmanlarının tamamının lisans eğitimlerinin yanı sıra, çocuklarla görüşme konusunda  

hizmet içi eğitimler ve bireysel çabalarıyla aldıkları özel eğitimleri bulunmaktadır. Bunun yanı 

sıra büyük bir bölümü ise yüksek lisans/doktora eğitimine sahiptir.  

Aile Mahkemesi uzmanları tarafından rapor hazırlanmış ve görüş alınmış çocukların mahkeme 

hakimleri tarafından ikinci defa dinlenmesinin ne çocuğa, ne anne babaya, ne de hukuka hiç bir 

fayda sağlamamaktadır. Aksine bu durumun çocuk üzerinde ikincil örselenme yaratacağı ve  

boşanma/ebeveynden ayrılma gibi durumların travmasının şiddetini arttıracağı düşünülmektedir.  



Yaklaşık bir yıldan bu yana süren uygulama ile bizzat şahit olduğumuz çocuk dinleme sürecinde 

çocukların bir kısmı daha duruşmaya girmeden aşırı kaygılı bir şekilde gelmektedir, kaygısı 

uzman görüşüyle azaltılan çocuk bu kez öncelikle mahkeme salonunda hakim, katip, mübaşir ve 

avukatlar gibi en az 4-5 kişinin huzurunda cübbeli, anlamlandıramadığı ve tanımlayamadığı bir 

durumda bulunmaktan ötürü, sonrasında ise annesi ya da babası arasında bir tercih yapma 

durumunda bırakılmaktan ötürü aşırı kaygı, stres ve gerilim yaşamaktadır. Bir çok çocuk (yaşı 12 

ve üzeri dahi olsa) titreme, ağlama, konuşmada tutukluk, tırnak yeme gibi dışa vurum tepkileri 

göstermektedir. 

Her ne kadar Mahkeme hakimleri bu işlemi Yargıtay içtihadı gereği uygulamak zorunda olsalar 

da, hakimlerin büyük kısmının çocukla görüşme teknikleri konusunda herhangi bir eğitimleri 

bulunmağı bilinmektedir. Kaldı ki, hakimlerin mahkemesi bünyesinde çalışan kendi uzmanları 

aracılığıyla çocuğun tercihi gerekçeli bir şekilde Sosyal İnceleme Raporları (SİR) ile 

Mahkemeye sunulmakta, huzurda olmasa dahi çocuğun tercihi rapor ile doğrudan 

bildirilmektedir.  

Mahkeme huzurunda doğrudan ifade alınması, Bakanlık personeli olan biz uzmanlarca 

hazırlanan raporlardaki beyan ve kanaatlere Mahkeme ve Yargıtay nezdinde itibar edilmediği 

izlenimi oluşturmakta ve yaklaşık 16 yıldır sürdürmekte olduğumuz görevimiz açısından bizleri 

umutsuzluk ve karamsarlığa sürüklemektedir.  

Daha fazla çocuğun örselenmemesi adına çözüm, Mahkeme huzurunda çocuk dinlenilmesi 

uygulamasından bir an evvel vazgeçilerek çocuğun görüş ve tercihinin mahkeme uzmanlarının 

hazırladığı sosyal inceleme raporları aracılığıyla alınmasının hukuken yeterli kabul edilmesi 

olacaktır. 
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