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• ÇOCUK TESLİMİ ( Teslim Sırasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Tarafından Görevlendirilen Sosyal Çalışmacı-Pedagog-Psikolog veya Çocuk Gelişimcisi 
Gibi Bir Uzmanın Bunların Bulunmadığı Yerlerde Eğitimcinin Hazır Olması ) 

• ÇOCUK TESLİMİNDE UZMAN ( İlamında İcrasında İcra Müdürüyle Birlikte Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Tarafından Görevlendirilen Sosyal Çalışmacı-
Pedagog-Psikolog veya Çocuk Gelişimcisi Gibi Bir Uzmanın Bunların Bulunmadığı 
Yerlerde Eğitimcinin Hazır Olması ) 

• ÇOCUĞUN İADESİ ( Velayet Anneye Verildiğine Göre Babaya Şahsi Münasebet için 
Bırakılan Çocuğun Tekrar Anneye Geri Verilmesinde Uzman Bulundurulmasına Gerek 
Olmaması ) 

2004/m.25/b 

ÖZET : İcra İflas Kanunun 25/b maddesine göre çocuk teslimi sırasında uzman bulundurulması 
zorunluluğunda amaç, uzun vadede velayetin kendisine bırakılandan çocuğu alıp, şahsi 
münasebet için diğer tarafa verilmesi sırasında çocuğun psikolojik yönden etkilenmemesini 
sağlamaktır. 

Olayda, velayet anneye verildiğine göre, babaya şahsi münasebet için bırakılan çocuğun tekrar 
anneye geri verilmesinde uzman bulundurulmasına gerek yoktur. 

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 
şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye 
gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: 

KARAR : Küçüğün velayetinin Mahkemece şikayetçi anneye bırakıldığı anlaşılmaktadır. İİK'ya 
4949 sayılı Kanunla eklenen 25/b maddesi aynen ""çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişi 
kurulmasına dair ilamların icrası, icra müdürüyle birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından görevlendirilen Sosyal Çalışmacı, Pedagog, Psikolog veya Çocuk 
Gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması 
suretiyle yerine getirilir."" Bu maddede amaç uzun vadede velayetin kendisine bırakılandan 
çocuğu alıp, şahsi münasebet için diğer tarafa verilmesi sırasında çocuğun psikolojik yönden 
etkilenmemesini sağlamaya yöneliktir. Kaldı ki, çocuk babaya teslim edilirken ilgili maddede 
belirtilen kişilerden yararlanılmamıştır. 

Yukarıda açıklandığı üzere küçüğün velayeti anneye verildiğine göre, babaya şahsi münasebet 
için bırakılan çocuğun tekrar anneye geri verilmesinde maddede öngörülen kişilerin 
bulunmasına gerek yoktur. Mahkemece şikayetin kabul edilerek icra müdürünün işleminin 
iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde sonuca gidilerek istemin reddi yolunda hüküm 
kurulması isabetsizdir. 

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı 
nedenlerle İİK'nın 366, ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20.12.2004 
gününde oybirliğiyle karar verildi. 


