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Bu kitap Aile Mahkemeleri Hakimleri,Savcıları,Aile Danışmanları ,Pedagog ,Sosyolog Ve 
Sosyal Hizmet Uzmanlarının velayet davalarında çocuk açısından çok önemli olan duygusal 
tacizin tespit edilmesi ve Ebeveyne yabancılaşma sendromunun önlenebilmesi amacıyla 
hazırlanmıştır . 
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 Önsöz  

   Boşanma süreci atlatmadan, çocuklarınızdan koparılmadan ve- hiç görmediğiniz belki de- 
mahkeme salonlarında sesiniz yankılanmadan anlamanın zor olduğu durumlar vardır.Benim 
başıma ‘’böyle şeyler gelmez’’ dediğiniz  şeyler ve asla bu kadar da ileri gidemez  dediğiniz…  

işte bu kitapta bunları  bulacaksınız. 

   Bu kitaba bir önsöz yazmayı düşünmüyordum .Fakat dostlarımdan biri şu sorunun cevabını 
okuyucuların merak edeceğini söyledi: ‘’Neden bu konu da yoğunlaştın bunu okuyucular merak 
etmeyecek mi? ‘’Evet haklıydı.Durup dururken konu hayatıma girmemişti.Başımdan geçmese 
belki hiç umurumda dahi olmayacaktı .Sıradan basit adli bir vaka olarak kınayacaktım belki …  

  Boşandığımda her şeyin yolunda gideceğini düşünüyordum.Anlaşmalı boşanmıştım ve  maddi 
her istediğini karşılamıştım.Sadece çocuklarımı dilediğim zaman görebilmek tek isteğimdi.İşlerin 
böyle olmadığını boşanma kararı kesinleştiğinde öğrendim.Çatışmalı bir boşanma sonrası yaşadım 
ve olmadık ithamlar silsilesiyle çocuklarımdan koparıldım .Avukatım Burhan Asaf  Şafak 
Beyefendinin  olağanüstü mesaisi ve desteğiyle güç buldum .Bu sayede adaletin yerini bulacağına 
inancımı kuvvetlendirerek , psikolojimin sağlam kalmasını sağladım. Süreç içerisinde bu konuda 
çıkar sağlayan insanları fark ettim.Uyduruk değerlendirme raporlarıyla insan hayatlarının 
karartılabildiğini bunlardan çıkar sağlayan akademisyenlerin varlığını gördüm.Yine  bu süreçte 
boşanmış babalar platformu  ,mağdur babaları tanıdım .Araştırmaya devam ederken Ebeveyne 
Yabancılaşma Sendromunu Necil Beykont beyefendinin 2005 yılındaki TV  mülakatlarından 
duydum .İçinde bulunduğum süreci değerlendirirken bu sendromun Amerika Birleşik 
Devletlerinde 1985 yılından itibaren Dr Richard Garder tarafından velayet davalarında kurgu 
istismar davalarından yola çıkılarak tarif edildiğini öğrendim.Bununla ilgili makaleleri özellikle 
Florida eyalet mahkemeleri ve adli tıp dergilerinin 1985-1995 yıllarındaki karar ve sayılarından 
öğrenerek yayımladım .Bilimsel dergilere Türk Tıp Literatürü ne girmesi için  gönderdiğimde hep   
geri çevrildim .Sanırım uzmanlık alanım psikiyatri  olmaması makalelerin ret edilmesi için 
yeterliydi.Dostum Doç Dr Fuat Torun konuyla ilgili iki makale yayınlayarak bu konudaki direncin 
kırılmasını sağladı.Anadolu psikiyatr dergisinde 2011 yılında ilk makaleler yayınlanmış oldu.Bu 
arada uzmanlık alanı olarak Aile danışmanlığını konuyla ilgili daha rahat çalışabilmek için aldım . 
Mağdur Babalar derneğinin Bahçe şehir üniversitesinde düzenlediği yüksek yargıdan gelen 
insanlarında   katıldığı seminere davetli olarak katılarak ülkemizdeki ilk Ebeveyne Yabancılaşma 
Sendromunu bir üniversitede anlatmış oldum.Change .org sitesinde 25 nisan ebeveyne 
yabancılaşma sendromu farkındalık gününün ülkemizde de kabulü ve etkinlikler düzenlenmesi 
için imza kampanyası açtım.Ama ne yaparsanız yapın geçmişi değiştirme şansınız olmuyor. 
Çocuklarımın bana yabancılaştırıldığı gerçeğini değiştirmiyor.Geleceği değiştirebilmek adına bir 
çok insan bu sendromun bilinirliğini sağlayarak başka  çocukların ebeveynlerinden birini 
kaybetmemeleri için çalışıyor.İşte bu yüzden kamu yararına konuyla ilgili çalışmayı ve bu kitabı 
size ulaştırmayı görev edindim. 

Değerli okuyucu şayet bir mahkeme de vicdani kanat sahibiyseniz ;Bu çocuk hakları ihlaline engel 
olabilir onların analı babalı büyüme haklarını sağlayabilirsiniz.   

                                                                                 Saygılarımla 
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 GİRİŞ  

Ülkemizde  son yıllarda artan velayet davalarında ve aile içi çatışmalarda sıkça görülmeye 
başlanan Ebeveyne Yabancılaşma Sendromunun tespit ve raporlaması gittikçe önem 
kazanmaktadır. 

Esasen velayet çatışmalarında bir silah olarak çocuğun kullanılmasının kökleri çok eskilere 
dayanmakta ise de duygusal taciz kavramının modern çağımızda tanımlanması ve bunun bir 
çocuk hakları ihlali olmasının kabulüyle durum önem kazanmıştır.  

Çocuğun  duygusal dünyasını değiştirerek bir silah olarak kullanılması,bir suçunda ana hatlarını 
oluşturmaktadır. Aile içi tüm çatışmalarda bilinçli veya bilinçsiz olarak   taraf olmaya  itilen her 
çocuk duygusal  ihmal ve istismar edilen çocuk kavramına girmektedir. 

Ebeveyne yabancılaşma sendromu;Çocuğun beyni yıkanarak duygusal anlamda diğer ebeveyne 
karşı yabancılaştırılması sonucu oluşan bir psikolojik rahatsızlıktır. 

Duygusal taciz sonucunda tacizci,tüm mahkeme süreçlerinin sonunda ;diğer ebeveynin, çocuğun 
dünyasında karalanması,yok edilmesi,tüm bağının kopartılmasını bilinçli veya bilinçsiz olarak 
hedefleyerek   art niyetli davranışıyla  zafer ve zaman  kazanmaya çalışmaktır. 

Bu hedefle bilinçli veya bilinçsiz olarak hareket eden duygusal tacizciye Yabancılaştırıcı denir. 

 Bu anlamda  yabancılaştırıcı duygusal istismarın istisnasız sorumlusu ve zanlısıdır. 

Velayet çatışması çocuk açısından hiçbir anlam taşımasa da bu çatışmanın boyutu çocuğun 
örselenme ve ebeveyne yabancılaşma  sendromuna tutulumunu etkiler. 

Her çocuk anne ve babalı büyüme hakkına sahiptir.Bu modern anayasaların temel insani 
hakkıdır.Dolayısıyla çocuk açısından ebeveynlerinden görüşemediği ulaşamadığı ve hatta ona 
karşı  örselendiği durum ,bu duygusal tacizin temel göstergesi ve çocuk hakkı ihlalinin boyutunu 
tanımlar . 

Bu sendroma tutulmanın boyutu temel bazı göstergelere göre değerlendirilir . 

Hedefteki ebeveyne karşı oluşan tüm duygu durum ve tutum değişiklikleri tutulum  derinliği 
etkilemektedir. 

Bu konu hakkında bilgisi ve farkındalığı olmayan uzman,kurum ve bazı çocuk psikiyatristleri bu 
rahatsızlığa itilen çocukları içinde bulundukları çatışmayı görmezden gelerek  travma sonrası stres 
sendromu ,depresyon,asperger sendromu  gibi aslında tablo ile uyumsuz tanılarla tedaviye 
yönlendirerek  takip etmekte ve  raporlamaktadırlar.  

Esasen bu durum EYS’ nin ağırlaşmasına  ve bu tabloda ki yabancılaştırıcının hedefine ulaşmasına 
yardımcı olmaktadır.Yabancılaştırıcının hedeflediği diğer ebeveyne karşı çocuğu yeniden 
programlamak ve çocuğun bütün bağını diğer ebeveyn ile koparmaktır.Hatta bu kapsamda 
yabancılaştırıcı alabildiği kadar rapor almak ve mahkemeyi uzatacak  süreçleri başlatmakta 
çocuğun göreceği zararı göz önünde bulundurmamaktadır. 
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EYS’ nin vahametini bilmeyen kurum,kuruluş ve kişiler  yabancılaştırıcının hedefine ulaşmakta 
kullandığı araçlar olmaktadırlar. 

EYS ‘nin oluştuğu vakalarda bu sendroma yakalanan çocuklarda yabancılaşma düzeyi 8 bulguya  
bakılarak verilir .Bu sekiz  bulgunun  üçüne  maruz kalan çocuk hafif,beş  bulguya rastlanan orta 
düzey ve son olarak 8 bulguyu da gösteren çocuk  ağır EYS  ye yakalanmış olarak kabul edilir 

Ebeveyne yabancılaşma sendromuna tutulumda bakılması gereken  8 ana başlık şunlardır:  

1        Hedefteki ebeveyne karşı iftira kampanyası 

2       Hedefteki ebeveyni reddetmek için çocuğa tutarsız, mantıksız, zayıf ve saçma bir  mantığa 
sürükleme  

3  Çocuğun yaşantısı ve gelişimsel süreci ile tutarsız ifade, terim ve senaryolar üretilmesi 

4  Çocuğun ebeveynlerine karşı ambivalans duygularının eksikliği 

5   Hedefteki ebeveynin ret kararının çocuğun kendisi tarafından verildiği iddiası 

6   Çocuğun yabancılaştıran ebeveyne karşı koşulsuz otomatik desteği 

7   Çocukta belirgin bir suçluluğun olmaması 

8    Hedefteki ebeveynin geniş ailesine karşı yayılan kin ve nefret duyguları 

Bu sekiz başlık muhtelif düzeylerde tutulumun tanımlanmasında kullanılabilir. 

Velayet davalarına konu olan bir çok ithamlar Ebeveyne Yabancılaşma Sendromunun bu 
başlıklarında kendini bulur .İncelemelerde göz önüne alınacak bu sekiz başlıktan birinin dahi 
varlığı bu sendromu düşündürmelidir. Bu sendromun varlığına delalet eden cümleler 
duyulduğunda mutlaka velayeti elinde bulunduran tarafın bir yabancılaştırıcı olduğu fark edilmeli 
hemen duygusal tacizin izi sürülmelidir. 

Velayet istismarı ancak bu şekilde ifade raporlanabilir. 

Bu durumda ebeveyne yabancılaşma sendromunda tutulum oranı   ölçeklenerek ifade edilir .(3/8 
veya 8/8 şeklinde) 

Bu sendromun 3 tanı konulabilir formu bu şekilde ortaya çıkmış olur. 

Verilecek mütalaa raporlarında öncelikle tespit edilen  Duygusal istismar  ve   ebeveyne 
yabancılaşma sendromunun hangi formunda olunduğu mutlaka belirtilmelidir.Elbette birazdan 
bahsedilecek olan duygusal tacizci yani yabancılaştırıcının hangi şekliyle karşılaşıldığı ayrıntısıyla 
tarif edilmelidir. 

Bu sendroma yol açan tacizcinin üç şekli mevcuttur .  Bu çatışmanın düzeyi ve oluşan öfke 
kızgınlığın düzeyle belirlenmiştir.örneğin yabancılaştırıcı bir kadın ise kökleri MEDEA  
KOMPLEXİ ‘ne kadar giden bir yapıdan bahsedilebilir ki bu yabancılaştırıcının en ağır şekli 
olarak ifade edilir .Burada aşkla ve sadakatle bağlanmış bir kadının uğradığını düşündüğü 
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haksızlıkla kapıldığı öfke ve kızgınlığı çocuklarını ölürerek intikam alması  örnek gösterilir. 
Günümüz modern dünyasında öldürmek tarifi çocuğun beyni yıkanarak yeniden programlandığı 
ve diğer ebeveyni unutturulması olarak  anlaşılmaktadır. 

Bu kapsamda  tüm kaynaklarda açıkça belirtilen   yabancılaştırıcı türleri ve özellikler şunlardır . 

 

1 Tecrübesiz (Saf) Yabancılaştırıcı 

İyi niyetlidirler. Çocuklarının diğer ebeveyn ile sağlıklı bir ilişkide olması gereğinin 
farkındadırlar. Fakat çatışmanın oluşmasıyla doğan kızgınlık bilinçsizce kendini gösterir  

Saf Yabancılaştırıcı şöyle konuşur: “Babana onun daha çok parası olduğunu, bu yüzden spor 
ayakkabılarını onun satın alması gerektiğini söyle.”  Bu örnekler artırılabileceği gibi çocuğun 
diğer ebeveyne karşı basit programlanması olarak karşımıza çıkar .   

Bir çok boşanmış ebeveynin  saf yabancılaştırıcı olduğu durumlar vardır. Bu türler çocuk görüş 
saatleri ile ilgili olarak mahkeme ile işleri pek olmaz. Çocuklarının diğer ebeveyn ve onun ailesi 
ile görüşmesini teşvik ederler. Eski eş ile iletişimleri kopmamıştır. Tartışırlar ama çocuğu 
tartışmaya dahil etmezler. Aralarındaki anlaşmazlıklar ile ilgili olarak çocukların duydukları 
gördükleri onları incitmez. Çocuklar her iki ebeveynin de sevgisine ve koruyuculuğuna 
güvenmektedir.Ama yine de taraf olmaya itilmektedirler  

Karakteristik özellikleri şunlardır:  

Çocuklarının ihtiyaçları ile kendi ihtiyaçlarını ayırt edebilirler 
Çocuklarının diğer ebeveyn ile zaman geçirmesinin ve karşılıklı sevgiye dayalı bir ilişki 
kurmalarının önemini bilirler 
Çocuklarının diğer ebeveynin ailesiyle ilişkisinden rahatsız olmazlar. 
Mahkeme kararlarına saygı gösterirler. 
Kızgınlıklarını ve sorunlarını çocuklarının diğer ebeveyn ile olan ilişkisine yansıtmazlar.  
Esnektirler ve diğer ebeveyn ile işbirliği yapmak isterler. 
Çocuklarının diğer ebeveyni ile olan ilişkisini zedeleyecek bir şey yaptıkları durumlarda suçluluk 
hissederler. 
Çocuklarının faaliyetlerine diğer ebeveynin de katılmasını engellemezler 
Çocuklarının eğitim ve sağlık bilgilerini diğer ebeveyn ile paylaşırlar. 
Hata yaptıklarında bunun farkına varırlar ve düzeltmek için çaba sarf ederler. Çocukları için iyi 
olana odaklanırlar, suçlama yapmazlar.  
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2  Aktif Yabancılaştırıcı 

 

Mahkemeye yeniden problemlerle başvuran  ebeveynlerin çoğu aktif yabancılaştırıcılar arasından 
çıkar. Bu ebeveynler aslında iyi niyetlidirler ve diğer ebeveyn ile çocuğun arasında sağlıklı bir 
ilişki olması gereğine inanır. Problemleri ise kendi kızgınlıklarını kontrol altına 
alamamalarındadır. Acı verici duygularını tetikleyici herhangi bir şey olduğunda hemen hedef 
ebeveyni yabancılaştırmaya dönük davranışlara başlarlar. Kendilerini kontrol edebilir hale 
geldiklerinde ise genellikle yaptıklarından dolayı suçluluk duymaya veya kendilerini kötü 
hissetmeye başlarlar. Yabancılaştırma taktiklerinden geri adım atarlar. Yabancılaştırma ile 
hasarları tamir etmek arasındaki bocalayış, aktif yabancılaştırıcıların belirlenmesinde en bariz 
göstergedir.   İyi niyetlidirler, ama kontrollerini kaybederler çünkü duygularının yoğunluğu onları 
yener, onlara baskın gelir. Bu tip yabancılaştırıcıdan örnekleri çopaltılabilecek şu şekilde cümleler 
duyulabilir  

“Bu parayı kazandığımı babana söylemeni istemiyorum. O zaman bize daha az para verir ve 
seninle güzel yerlere gidemeyiz. Hatırla daha önce de bunu yapmıştı.”düzenli olarak yaratılan bir 
kötü ve çıkar sağlanacak bir durum sonucunda taraf olmaya itilen bir çocuk vardır .biz kavramında 
diğer ebeveyn bilinçli olarak dışlanılmaya başlanmıştır .Sonuçta  bilinçli pişmanlıklar içeren bir 
yabancılaştırıcı türüdür. 

Karakteristik özellikleri şunlardır:  

Çocukların önünde diğer ebeveyne saldırmak. 

Onların problemi genellikle kontrolü kaybetmekle ilgilidir.  

Sakinleştikten sonra, aktif yabancılaştırıcılar yanlış yaptıklarının farkına varırlar. Çocukta 
yarattıkları hasarı gidermeye çalışırlar. Bu telafi ediş esnasında çocuğu rahatlatıcı ve hislerini 
destekleyici olabilirler. 

Saf yabancılaştırıcılar gibi onlar da çocuklarının ihtiyaçları ile kendi ihtiyaçlarını ayırt edebilirler 
ve çocuğun diğer ebeveyn ile beraber olmasını desteklerler. 

Saf yabancılaştırıcılar gibi onlar da çocuklarının değişik fikirleri ve inanışlarının olmasına saygı 
gösterirler. 

Çoğu durumda, yaşça büyük olan çocuklar ebeveynleri ile ilgili fikirlerini kendilerine anlatılanlar 
yerine kendileri oluştururlar. 

Tartışmayı önlemek için yaşça büyük çocuklar fikirlerini ifade etmemeyi öğrenir. yabancılaştırıcı 
ebeveynin manipülasyonlarından dolayı  küçük çocukların kafaları daha karışıktır. 

Mahkeme kararlarına uyarlar. Ancak diğer ebeveyn ile işbirliği yapmaya yanaşmazlar. 
Kendilerinde veya çocukta çözülemeyen bir problem olduğunda profesyonel yardım almaya 
isteklidirler. Çocuklarının boşanmaya uyum sağlamasına ciddi olarak önem verirler. Eski hisleri 
sorun olmaya devam eder ama hızla iyileşmeye çalışırlar.  
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3  Takıntılı Yabancılaştırıcı 

 En tehlikeli yabancılaştırıcı türüdür.Mahkemelerin uğraştığı ,ithamların ağırlaştığı ve içinden 
çıkılmaz  iftiraların üretilerek çocuğun tüm bağının kopmasını sağlayacak süreçleri başlatan 
yabancılaştırıcı türü budur.Dikkat edilmesi gereken  bu ithamların kurgu/üretme mi yoksa gerçek 
olduğudur.Kurgu ithamların ayırıcı kriterleri bu yabancılaştırıcının da tanımlanmasında çok 
önemli yer tutar .Bu tür yabancılaştırıcılardan bir çoğu(istisnalar da mevcuttur)yüksek entelektüel 
seviyede ve gelir durumları iyi olanlardır.Belirgin bir nezaket ve kibarlığın derinlerinde hedefteki 
ebeveyne karşı duyulan kin ve öfke vardır.Kolaylıkla görüşmelerde mağdur durumu yaratarak 
yetkili kişileri kontrol altına alarak tuzaklarına düşürerek çocukları gibi durumun farkında 
olmayan kişileri de  silah olarak kullanırlar.  

Takıntılı yabancılaştırıcı, bir nedenle çocuğu kendi tarafına çekmek ve hedef ebeveyn ile olan 
ilişkisini yok etme kampanyası yapar. Kampanyanın işe yaraması için, çocuğun kişilik 
özelliklerini ve inançlarını kendininkileri ile aynı olması için onu “ağa/tuzağa düşürür”. Bu süreç 
zaman alıcı ama özellikle küçük çocukların fark edebilme veya karşı gelebilme konusunda 
tamamen aciz oldukları bir süreçtir. Genellikle boşanma sonuçlanmadan başlar. Takıntılı ebeveyn 
öfkelidir ve diğer eş tarafından ihanete uğramış olduğunu hissetmektedir. Problemlere rağmen 
çocuklar için birlikte yaşamaya devam etmeleri ilişkiyi daha da çıkmaza sokmuştur.Taciz 
ithamları bu yabancılaştırıcı türünün kullandığı en keskin silahlardan biridir.Bu sayede alınan 
tedbir kararlarıyla çocuğu tam kontrolüne alır ve yalıtarak velayet savaşını  kazanmanın hesabını 
yaparlar .hafif  düzey bir takıntılı yabancılaştırıcıdan şu tarz cümleler duyulabilir  

“Çocuklarımı seviyorum. Eğer mahkeme onları tacizci babalarından korumazsa ben korurum. 
Çocuklarına asla tacizde bulunmadığı halde biliyorum ki bu bir zaman meselesi. Çocuklar 
babalarından korkuyorlar. Eğer onu görmek istemiyorlarsa onları zorlamayacağım. Kendi 
kararlarını verebilecek yaştalar.”  

 

Karakteristik özellikleri şunlardır:  

Hedef ebeveyn ile çocuklarının ilişkilerini yok etmeye takıntılıdırlar. 

Çocuğun kişilik özellikleri ve diğer ebeveyn ile ilgili inançları konularında  kendininkileri ile aynı 
olması için onu ağa/tuzağa düşürme konusunda başarı sağlamışlardır. 

Çocuklar diğer ebeveyn ile ilgili olarak kendi fikirlerini veya kendi kişisel deneyimlerini ifade 
etmek yerine takıntılı yabancılaştırıcı ebeveynin söylediklerini “papağan” gibi tekrarlarlar. 

Hiç kimse, özellikle mahkeme, takıntılı yabancılaştırıcıyı hatalı olduğuna ikna edemez.  Buna 
kalkışanları düşman olarak görür. 

Sık sık aile üyelerinden arkadaş gruplarından eski eş tarafından “kurban”, “mağdur” edildiklerine 
dair destek ararlar. “Biz”-“onlar” savaşı yaratırlar. Takıntılı yabancılaştırıcının destekçileri 
genellikle şahit olarak çağrılmadıkları hallerde bile duruşmalarda görülürler. 
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Hedef ebeveyne karşı dindirilemez bir öfkeleri vardır. Çünkü hedef ebeveyn tarafından mağdur 
edildiklerine ve çocuğu korumak için yaptıkları her şeyin haklı olduğuna inanırlar. 

Hedef ebeveynin çocuk ile görüşmesinin yasaklanması veya engellenmesi suretiyle 
cezalandırılması için mahkemenin karar vermesini arzularlar. Böylece kendi akıllarına göre her 
zamandan haklı oldukları teyit edilmiş olacaktır. 

Mahkeme otoritesi gözlerini korkutmaz. 

Takıntılı ebeveyn bu sayfalarda yazılı olanları dahi sonuna dek  muhtemelen okumaz. Çünkü bu 
içerik onları daha da öfkelendirir. 

Takıntılı yabancılaştırıcı veya çocuklar için etkili bir tedavi yoktur. Mahkemeler ve ruh/akıl 
sağlığı uzmanları acizdirler. Çocuklar için tek umut, belirtilerin erken teşhisidir. Yabancılaştırma 
sağlama alındıktan ve çocuklar takıntılı ebeveynin etkilerinin “gerçek inananları” olduktan sonra, 
diğer ebeveyn için yıllarca kaybedilmiş hale gelirler. Henüz takıntılı yabancılaştırıcıyı veya 
çocuğu iyileştirebilecek  etkin bir müdahale yöntemini mahkemeler de dahil, hiç kimse 
bulamamıştır. Velayet istismarı davaları ve duygusal taciz suç olarak kabul gördüğünde 
buralardan çıkabilecek cezalar bir ihtimal caydırıcılık kazandırabilecektir.  

 Ebeveyne Yabancılaştırma sendromu kısaca tarifi formları ve yabancılaştırıcı türlerinin 
tanımlanmasından sonra yazılacak raporlamaların bu sendromun tedavisindeki rolünün  çok büyük 
olduğu görülecektir.Çünkü tedavi duygusal tacizin sona ermesiyle başlayacak yabancılaştırılmaya 
çalışılan ebeveynle geçirilecek birliktelikler yabancılaşmanın ortadan kalkmasına yol 
açacaktır.Kısaca tedavi bu durumun tespitiyle başlayacağı söylenebilir.Duygusal tacizin 
sonlanmasının sağlanması tedavide birinci adımdır.Unutturulmaya çalışılan rol modelliğin 
canlandırılması çocuğun bu sendromdan çıkmasının tek anahtarıdır. 

Bu tarz raporlamalarda öncelikli olarak ebeveyne yabancılaşma sendromunun tarifini yapmak 
yabancılaştırıcının türünü tespit etmek  ve yabancılaşmanın formunu belirlemektir. 

Yabancılaştırıcının kontrolüne girmemek ne kadar önemli ise bu ithamların gerçekliğinin 
sorgulanmaması o kadar önemlidir.İtham olduğunda ithamın boyutu ve ciddiyetine göre her iki 
ebeveynden çocuğu korumak ilerleyen süreçlerde çocuğun örselenmemesi adına büyük önem taşır. 

 Aşağıda ülkemizde yaşanmış ve halen bazılarının süreçleri devam eden muhtelif yabancılaştırıcı 
türlerine ait ve muhtelif tutulumları gösteren dosya örnekleri görülecektir. 

Yapılmış dosya değerlendirmelerine geçmeden önce hukuk dosyaları içerisinde insanı dehşete 
düşürecek kadar fazlalaşmaya başlayan içerisinde esasen hukukcularında sezinlediği fark ettiği 
fakat adını koyamadıkları Ebeveyne Yabancılaşma sendormunun tüm bileşenlerini en ağır şekilde 
içeren bir gerekeli karar örneği koymayı uygun gördüm.Okuyucunun kitabın en sonuna 
ulaştığında örnekleri verilen dosyalar üzerinden bu duygusal istismarı yabancılaştırıcıyı ve 
ebeveyne yabancılaşma sendromunu tam olarak anlaması hedeflenmiştir.  
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EBEVEYNE YABANCILAŞMA SENDROMUNDA BİR   KURGU İTHAM ÖRNEĞİ 
(GEREKÇELİ KARAR  ÜZERİNDEN DOSYA DEĞERLENDİRMEDEN 
ÖRNEKLENMESİ  ) 

 EYS değerlendirmelerinin ülkemizde başlamadığı,farkındalığın oluşmadığı zamanlarda 
kayıtlara geçen ;Mahkeme heyetinin bilgi birikimi zeka ve deneyimiyle aydınlattığı bir vaka 
örnek olarak verilmiştir.Duygusal istismar göz ardı edilmiş tüm ilgi kurgu itham üzerine 
yoğunlaşırken annenin çocuklara uyguladığı taciz suç olarak görülmemiştir. 

Bu örnekte ;Babanın ve tüm aile fertlerinin beraati  Yargıtayca onanmıştır. 

Baba halen çocuklarını görememektedir. 

Duygusal tacizci herhangi bir ceza almamış üstelik halen velayet sahibidir. 

 
 

T.C. BAKIRKÖY *.AGIR CEZA MAHKEMESI DOSYA NO: 2009/**** KARAR NO: 2010/***  

C.SAVCILIGI ESAS NO: 2009/1**** 

 GEREKÇELI KARAR  T Ü R K M I L L E T I A D I N A 

 BASKAN: M**** V*** E***I* 29*** ÜYE: A*** B**** 34*** ÜYE: M***** T**** 34*** C. 
SAVCISI: Y**** E**** 24***  KATIP: V**** Y*****11***** 

 DAVACI: K.H.  

 MAGDURLAR:1-Ö****E****** 2-E*** E******,* 

 KATILAN:F*****K******,  

 VEKILLERI:AV. A***** T*******-Istanbul Barosu 

 SANIK:E****** E*****,   

 VEKILI:AV. B***** ***** S****-Istanbul Barosu 

 SUÇ:ÖZ ÇOCUKLARINA KARSI ZINCIRLEME SEKILDE NITELIKLI CINSEL ISTISMAR 

SUÇ TARIHI:2007-2008 YILLARI    KARAR TARIHI:08/**/2010 

Yukarıda açık kimligi yazılı sanık hakkında mahkememizce açılan 

kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; 
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GEREGI DÜSÜNÜLDÜ: 

IDDIA: 

Sanık hakkında müsnet suçtan kamu davası açılmıs, iddia makamı  gerekçesine ayrıntılarıyla tutanaklarda 
yer vermek suretiyle sanıgınbu suçları isledigi yönünde yeterli ve somut delil bulunmaması nedeniyle 
beraatini talep etmistir. 

SAVUNMA: 

Sanık savunmasında, F**** K***** ile 199* yılında evlendigini ve 10 yıl kadar evli kaldıgını, daha sonra 
bosandıklarını, bosanma sırasında çocukların velayetinin annelerine verildigini ancak çocuklarını almaya 
giderken anneleri olan müstekinin agır hakaretler ettigini, 1*yıllık ***** h**** oldugunu, öz çocuklarına 
bu sekilde cinsel istismarda bulunmasının mümkün olmadıgını, bu suçlamaları kabul etmedigini, eski esi 
F**** K***** ın annesinin yönlendirmesi sonucuçocuklardan tümü ile baglarının koparılması için bu 
suçlamaların gündeme getirildigini belirtmistir. 

DELILLER VE TARTISILMASI : 

Olaya iliskin tutanak ve belgeler, sanıga ait nüfus ve adli sicil kayıtları, mahkeme huzurunda alınmıs 
anlatımlar dosyada yer almaktadır. Mahkememizce katılan F**** K*****, tanıklar R**** E*****, 
Z***** E*****, B**** Y****, D**** G**** E*****, S**** B*****, M***** T****, F****  ***** 
Y*****, Y**** S*****, S***** K***** D*****, K****l G***** huzurda dinlenmis, tanık E*** 
****K*****beyanı talimat yoluyla alınmıstır. 

Yine magdurlar 14.**.2010 tarihli oturumda yeminli Psikolog T*** Y**** huzuruyla dinlenmis, Ö**** 
E***** ve E**** E****** beyanları bu sekilde dosya içine alınmıstır. 

Küçükçekmece *. Aile Mahkemesinin 2008/1*** esas sayılı ve sahsi hal tesisine iliskin dava dosyasının 
onaylı örnegi, Kadıköy *. Aile Mahkemesinin 2005/*** esas sayılı 

E***** E****** ve F****** E***** arasında anlasmalı bosanmaya hükmetmesine iliskin dosya, 
Bakırköy*. Aile Mahkemesinin sahsi iliskinin kaldırılması yönünden F**** K*****'ın açtıgı davanın 
reddine iliskin kararını tasıyan 2008/*** esas sayılı dosyası tümüyle dosyamı içinde yer almaktadır. 

Sanık vekili ile katılan vekilinin ibraz ettikleri dilekçeler, belgeler dosyada yer almaktadır. Yine Istanbul 
Emniyet Müdürlügünün 05.**.2009 tarihli yazısı ve eklerine göre Ö**** E***** ile E**** E*****'ın 
kamera kaydına alınan ifadelerinin CD çözümüne iliksin rapor, Prof. S**** S****'in magdurlar hakkında 
düzenledigi raporlar dosyada yer almaktadır. 

ATK *. Ihtisas Kurulunun 31.**.2007 tarihli raporunda Ö**** E***** ile ilgili saglıgının bozulmadıgı, 
ifadelerine delillerle kuvvetle desteklenmesi halinde itibar edilebilecegi, livatanın maddi delillerine 
rastlanmadıgı hususları yer almıstır. 

Kadıköy *. AsliyeCeza Mahkemesinde D***** ***** E****'ın Ö**** E****** 'a karsı cinsel istismar 
iddiası ile ilgili olarak 2007/****** esas sayısında görülen dosyaya iliskin belge örnekleri dosyada yer 
almaktadır. 

Ana dosyada 1 sıra numarasıyla bosanma kararı, 18-49 sıra numarasıyla Kadıköy *. Asliye Ceza 
Mahkemesinde yer alan dosya ile ilgili CD çözümü yer almaktadır. 
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Yine ana dosyada 78-85 sıra numaralarıyla Prof. S****** S******'in düzenledigi raporlar ile 119-126 sıra 
numaralarında bu raporların asılları ve ihbar yazısı bulunmaktadır. 

86 sıra numaralı I****** ** Fakültesi Çocuk Ruh Saglıgı Ana Bilim Dalında düzenlenmis rapor örnegi, 92 
sıra numaralı sikayet dilekçesi, 107 ve 108 sıra numaralı magdurların C.Savcısı tarafından alınmıs ifadeleri, 
106 sıra numaralı F***** K*******'ın ifadesi dosyada yer almaktadır. 

199-201 sıra numaralarında ATK nun Ö***E***** ile ilgili 31.**.2007 tarihli raporunun örnegi 
bulunmaktadır. 

28 sıra numaralı çocuklarla ilgili tıbbi rapor, sanıgın 405 sıra numaralı ilk ifadesi, müsteki F**** 
K*****'ın 313-317 sıra numaralı yazılı beyanı dosyada bulunmaktadır. 

Kamu davasının açılmasından sonra mahkememizce sanıgın nüfus ve adli sicil kayıtları, baba - ogul 
iliskisini gösteren aile kayıt tabloları dosya içine alınmıstır. 

ATK *. Ihtisas Kurulunun 26.**.2010 tarihli 1* sayfalık raporunda Ö*** E******'da travma sonrası stres 
bozuklugu tespit edildigi, ifadelerinde itibar edilmemesi için tıbbi bir neden bulunmadıgı, ruh saglıgının 
bozuldugu, , olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun oldugu belirtilmistir. 

ATK *. Ihtisas Kurulunun 26.**.2010 tarihli * sayfalık raporundaE****E******'da travma sonrası stres 
bozuklugu tespit edildigi, ifadelerinde itibar edilmemesi için tıbbi bir neden bulunmadıgı, ruh saglıgının 
bozuldugu, , olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun oldugu belirtilmistir. 

Yeminli Psikolog T**** Y****'ın 14.**.2010 tarihli 2 ayrı degerlendirme raporu dosyada bulunmaktadır. 

Kadıköy *. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/1**** esas sayılı dosyasının sonuçlanmadıgı saptanmıstır. 

Dosyadaki deliller genel olarak bunlardan ibaret olup isin nitelendirilmesi ve sonuçlandırılması asamasına 
geçilmistir. 

Tüm dosya kapsamından sanık E**** E******'ın ******* Doktor oldugu, katılan F***** K*****'ın 
Eczacı oldugu, 22.**.199* tarihinde evlendikleri, bu evlilikten 10.**.200* dogumlu Ö**** E**** ve 
22.**.200* dogumlu E*** E***** adlı 2 müsterek çocukları bulundugu 09.****.2005 günü sanık ve 
katılanın bosandıkları, çocukların velayetinin anneye verildigi, babaları olan sanıkla kisisel iliskilerinin bu 
mahkeme kararıyla kuruldugu, ancak bosanmadan sonraki süreçte katılan ve sanık arasında sürekli sorun 
yasandıgı, bunun sonrasında magdurların amcası olan D**** ****** E****'ın 2006 yılı sonunda Ö*** 
E****'a karsı cinsel istismarda bulundugu iddiasının dile getirildigi ve bu konuda Kadıköy *. Asliye Ceza 
Mahkemesine dava açıldıgı, bu asamadan sonra bu kez babaları olan sanıgın 2007-2008 yıllarında 
zincirleme sekilde öz çocuklarına karsı livata yapmak suretiyle nitelikli cinsel istismarda bulundugunun 
iddia edildigi ve sanık hakkında kamu davası açıldıgı anlasılmıstır. 

Mahkememizce olayın genel hatları ile bu sekilde olustugu sonucuna varılmıstır. Dosyada çözülmesi 
gereken sorun, sanıgın suç isledigine dair yeterli delil olup olmadıgı, varsa eylemlerin nasıl 
nitelendirilecegidir. 

Sanıga yüklenen suçlar TCK nun 103/1-2-3-6-43 maddelerine uyan 2 ayrı suç seklindedir. Yani babalık 
yetkisini kullanarak 2 çocuk erkek çocuguna zincirleme sekilde livata yoluyla nitelikli cinsel istismarda 
bulundugu ileri sürülmüstür. Ruh saglıkları da bozuldugu kabul edildiginde sanıgın bu suçları islediginin 
kabulü durumunda 2 ayrı kez ve en az 20 ser yıl olmak üzere 40 yıl hapis cezası alacagı açıktır. Bu itibarla 
son derece vahim bir suçlama ve agır cezalar yüklenmesine baglı olarak hiçbir kuskuya yer bırakmayacak 
delil olması zorunlu ve gereklidir. 
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Mahkememizce sanıgın delil yetersizligi nedeni ile beraatine karar verilmistir. 

Katılan F**** K***** E***** olup, tıbbi terimleri, çocuklardaki travmatik degisiklikleri bilebilecek ve 
derhal doktora götürebilecek konumdadır. Istanbul Emniyet Müdürlügünden gelen rapor ve ekindeki CD 
çözümüne göre F**** K****'ın her 2 çocuguyla bir görüsme yaptıgı, daha sonrabunu CD ye kaydettigi ve 
bunun suçlamaya dayanak yapıldıgı saptanmıstır. Ancak CD çözümüne iliskin raporda B1 bayan, E erkek, 
B2 bayan seklinde kodlamalar yer almaktadır. Böylece çocukların beyanları alınarak CD ye kaydedilirken 
anneleri dahil 3 kisinin sorularına ve yönlendirmelerine muhatap kaldıgı görülmektedir. Bu kaset 
çözümündeki beyanların anne ve anneanne yönlendirmesine veya bu kisilerden çekinmeye dayalı 
olabilecegi kanaatine varılmıstır. Burada çocuga babanı seviyormusun diye soruldugu, hayır deyince üstüne 
gidildigi, Ö***** E******'ın babası ve amcasının kendisini dövdügünü söylemesi üzerine dövme dısında 
ısrarla baska bir sey olup olmadıgı soruldu, bu kez pipinin popoya sokulması seklinde beyanlar alındıgı 
görülmektedir. 

 Kakayla oynama, kaka savası, kaka pompası, çis pompası, seklinde ruhsal dünyası baskı altına alınan 
çocugun hiçbir tutarlılık ve mantıkla izah edilemeyecekbeyanları bulunmaktadır. Ayrıca bu kaset 
çözümüne göre babasının pipisini görüp görmediginin ısrarla soruldugu ve ondan sonra pipinin popoya 
sokulması seklinde beyanlarda bulundugu görülmektedir. 

Magdur E**** E***** ile ilgili beyanın da aynı sekilde yönlendirmeyle alındıgı, babaannesinin pipisini 
poposına koydugu seklinde beyanda bulundugu, kadının pipisi olmayacagı seklinde yönlendirici beyanlar 
oldugu, sanıgın cinsel organının beyanlara geçirilmesi ve sabitlenmesi açısından kılıç gibi mi denerek 
cinsel organın beyanlara geçmesinin saglandıgı görülmektedir. 

Bir annenin yası küçük 2 çocugu ile ilgili bu konusmaları kameraya alıp CD ye aktarmayı önceden 
düsünmesi pek rastlanan bir durum degildir. 

F**** K******'ın evlilik sürecinde esi olansanık ve ailesiyle sorunlar yasadıgı, katılanın annesi olan 
M***** T**** bosanma sürecinde F**** K**** ve çocukları yönlendirdigi seklindeki beyanlar 
bulundugu görülmüstür. 

E****olan katılan ilk durusmada bir ara Ö**** E*******'ın anal bölgesinde bazı bulgular gördügünü bir 
çocuk genel cerrahı ile görüstügünü, pisik yada kabızlık olabilecegi görüsü aldıgı için muayene ve rapora 
gerek görmedigini belirtmistir. Oysa bu hususun derhal Uzman bir Doktora yaptırılacak bir muayene ile 
rapora baglanması önemli bir delil olabilecek iken bu hususun yapılmaması son derece dikkat çekicidir. 

Meslegi D******luk olan sanıgın bosandıktan sonra mahkeme kararı olsa bile çocuklarını görmek 
istememesi halinde almaya gitmeyebilecegi bilinmektedir. Buna ragmen sanıgın çocuklarını olabildigince 
gördügü, bosanırken kendileri için nafaka ödemeyi kabul ettigi 

görülmektedir. 

Bir babanın yası küçük erkek çocuguna livata yoluyla cinsel istismarda bulunması son derece nadir olarak 
rastlanabilecek bir durum ve suç tipidir. Bunun yanında dosyamızda sanıgın her bir çocuguna bu sekilde 
livata yaparken digerini de neredeyse sahit olarak kılacak sekilde onun gözü önünde bu islemleri yaptıgı 
ileri sürülmüstür. Bu husus hayatın olagan akısına tümüyle aykırıdır. 

Magdurlarda akut yada kronik fiili livata bulgusu olduguna iliksin somut ve maddi hiçbir tespit, 
rapor bulunmamaktadır. 200* ve 200*dogumlu olmaları, suç tarihinin 2007 - 2008 olarak belirtilmesi 
karsısında 5 ile 8 yas aralıgı söz konusudur. Bu yaslardaki erkek çocuklarına zincirleme sekilde livata 
yapılması halinde bulgu kalmaması mümkün degildir. Zira çocukların yas küçüklügü nedeniyle hile veya 
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dirençleri baska türlü kırılsa bile gayri ihtiyari kasılacakları bu nedenle anal bölgede en azından fisür 
olusması gerekecegi sonucuna varılmıstır. 

Yeminli Psikolog T*** Y*****'ın 2 ayrı degerlendirme raporu bu olus ve kabule etki etmemektedir. 
Magdurların anne ve anneannelerinin yanında kaldıkları, Kadıköy *. AsliyeCeza Mahkemesindeki dosya, 
dosyamıza konu suçlama, yıllardır devam eden süreçler nedeniyle son derece örselendikleri gözlenmistir. 

Magdur Ö**** E****'ın 14.**.2010 tarihli beyanının bu sekilde bulundugu sartlar ve sürecin yıprattıgı ruh 
haline dayandıgı kanaatine varılmıstır. 

Magdur E**** E***** mahkememiz huzurunda babasının kendisini camdan sarkıttıgını, bu hususu 
rüyalarda gördügünü, su tabancası içine çis koyup üzerine sıkmak istedigini, kaka savası yaptıgını söyledigi 
görülmüs ve daha sonraki beyanlarının kisiligi örselenmis, yası küçük bir çocugun tutarsızlıklarını 
yansıttıgı görülmüstür. 

Yeminli Psikolog T****Y*****'ın degerlendirme raporları 14.**.2010 günü yani yaklasık 3 yıldır devam 
eden ve kendilerini yıpratan bir süreç sonrasında görüstügü çocukların beyan ve durumlarına ilismektedir. 

 Amca D*** G***** E*****'ın Ö**** E******'a cinsel Istismarda bulundugu, baba E***** E******'ın 
her 2 çocuga karsı zincirleme livata yaptıgı seklindeki suçlama ve beyanların çocukların ruh dünyasında 
travma olusturmaması mümkün degildir. 

E***** K*****'ın talimat yoluyla beyanının alındıgı, ancak bu kisinin katılan F*****K*****'ın kardesi 
oldugu, M***** T****'in katılanın annesi oldugu, bosanma vegeçimsizlik nedeni ile sanıgı suçlar sekilde 
ifadeler verdikleri görülmüstü. Yinebu ifadelere göre E*** E*****'ın dedesinin mesane kısmına 
bastıgından söz ettigi, kimsenin yardım etmedigi, babaannesinin 2 eliyle pipisini sallamaktan, dedesinin 
dilini kesmekten söz ettigi seklinde beyanlar bulunmaktadır. 

Babaanne, büyük baba, baba ve amcanın bu sekilde sürekli çocuklara kötü davranması, torunlara bu 
iskence denebilecek islemlerin yapılması mümkün görülmemistir. Kaldı ki bu süreçte çocukların 
babalarıyla görüsmesinin engellenmesi yönünde herhangi bir islem ve talep olmaması da dikkat çekicidir. 

Tanık Y**** S***** K*******'ın beyanları savunmayı destekler mahiyettedir. Tanıklar S***** K***** 
D****, F****T**** Y****, K**** G***'in meslekleri geregi çocuklarla görüstükleri ancak beyanlarının 
suç olusması yönünden delil niteligi tasımasının mümkün olmadıgı görülmüstür. 

Tanık ***** E***** sanıgın babası olup 35 yıl ö*******lik yapan bir kisidir. Bu kisinin torunlarına 
belirtildigi sekilde davranması mümkün görülmemistir. Z*****E*****, B***** Y****, D****G***** 
E*****'ın beyanları da savunmayı destekler mahiyettedir. 

 Tanık S**** B****'in beyanı sanık için aleyhe delil olusturacak nitelikte degildir. Buna göre çocuklarının 
yasadıgı durumdan etkilenen babanın bir görüsme sırasında sinirlenerek ben size cinsel tacizde bulunsam 
sinirlenmez misin dedigi, bunu bir örnek olarak ve art niyet tasımaksızın söyledigi saptanmıstır. 

Sanık ile ailesinde cinsel sapkınlık oldugu yönünde F**** K******'ın sanık ve kardesine yönelik 
suçlamalarının öncesinde herhangi bir sikayet, bilgi, bulgu, delil bulunmamaktadır. 

Bu itibarla sanıgın F**** K*****'la evliliginin sorunlu geçtigi, F**** K*****'ın annesi ile birlikte 
sanıktan ayrı olarak sanıgın kardesi, annesi ve babasını da suçladıgı, evlilik devam ederken sanıgın ailesiyle 
arasının iyi olmadıgı, bosanma süreci ve sonrasında da sıkça rastlandıgı üzere eslerin birbirine kin duymaya 
basladıgı, çocukların bu hususa alet edilmis olabilecegi kanaatine varılmıstır. 
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Daha önce de belirtildigi gibi katılanın yanında bir kadın ve bir erkek daha oldugu halde çocuklarıyla evde 
yaptıgı görüsmeyi kamera ve CD ye kaydetmesinin dogal bir durum olarak yansımadıgı, CD deki 
konusmalar ve soruların tümüyle yönlendirici mahiyette oldugu anlasılmıstır. 

Bu itibarla magdur çocukların yasadıkları bu süreç, anne ve babalarının bosanmasından sonra 
olusan - had safhaya varan geçimsizlik ile birbirine zarar verme düsünceleri içinde kaldıgı, bu 
durumdan son derece etkilendikleri, bu sürecin giderek ruh saglıklarını yıprattıgı, bunun sonrasında 
bazı olayları abartarak, bazılarını halüsinasyon seklinde anlatarak, bazılarında da yönlendirme ve 
etki altında kalarak bu sekilde beyanda bulundukları sonuç ve kanaati olusmustur. 

Tüm bu hususlar karsısında sanıgın öz çocuklarına karsı nitelikli cinsel istismar seklinde agır ve vahim 
suçlamalar ile ceza gerektiren fiilleri isledigi yönünde her türlü kuskudan arınmıs somut ve yeterli delil 
bulunmadıgı, yogun süphe olsa bile bu durumdan sanıgın yararlanması gerektigi, iddia ve suçlamaların 
somut ve maddi delillerle desteklenmedigi, savunmanın aksinin ispat edilemedigi görülmüs, buna baglı 
vicdani kanaat dogrultusunda beraat kararı verilmesi yoluna gidilmistir. 

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, 

1-Sanık E*****E***** ın yüklenen suçların kendisi tarafından 

islendigini sabit olmaması karsısında CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATINE, 

2-Verilen hükme göre yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, 

Dair yasa yolu açık olmak üzere ve temyiz için hükmün yüze karsı verilip okunması halinde tefhimden 
itibaren, hükmün yoklukta verilmesi halinde ise gerekçeli kararın tebliginden itibaren CMK nun 291. 
maddesi uyarınca yedi gün içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda 
bulunulması suretiyle Yargıtay’a basvurabilecegi bildirilmek suretiyle ayrıca tutuklu kisi olması halinde 
CMK nun 263. maddesi uyarıncabulundugu ceza infaz kurumu görevlilerine beyanda bulunmak suretiyle 
temyiz talebinde bulunulabilecegi belirtilerek sanık ile vekilinin yüzlerine karsı,katılan ve vekilinin 
yoklugunda C.Savcısı Y****** E******un huzuru ile talebe uygun olarak oy birligi ile verilen karar 
açıkça okunup anlatıldı. 08/ ***/2010 

 

 

 

 

 

 Yukarıdaki örnek takıntılı yabancılaştırıcıya en güzel örneklerden birini teşkil eder. 

Tüm mahkeme süresince konan tedbirlerle ve mahkeme sonucuyla çocuklarla baba ve 
ailesinin  tüm bağını koparmayı başarmıştır.Üstelik çocuklarına uyguladığı Duygusal 
istismar halen suç olarak görülmemektedir.   
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                               EYS RAPORLAMALARINA ÖRNEKLER   
    

                                    Örnek dosya değerlendirmesi 1 

Halen baba çocuğunu görememektedir.Yargıtayın babaya verdiği  velayet kararının 
onanmasına rağmen  çocuk babaya teslim edilmemiş ve baba hukuki mücadelesine taktire 

şayan bir şekilde devam etmektedir. 

 

DAVA DOSYALARI VE UZMAN RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLEREK 

 EBEVEYNE YABANCILAŞMA SENDROMU YÖNÜNDEN  

ÇOCUK HAKKINDA UZMAN MÜTALAASI  

                          İstanbul,22/04/2014 

01.04.2014 tarihinde oğlunuz T***** E***** ‘nın velayet süreci ve bu süreçte alınan mahkeme 
kararları ve çocuk hakkında sizin ‘haber ve bilginiz olmadan’ alınan raporlar ile ‘haber ve bilginiz 
olan’ raporların bir arada değerlendirilerek yıllarca görüşemediğiniz çocuk T***** E*****’nın  
‘Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu ‘ kapsamında  değerlendirilmesini talep etmiştiniz. 

Çocukların duygusal tacizi  ve diğer ebeveyne karşı beyni yıkanarak bir silah olarak 
kullanılması özellikle velayet davalarında  çok sık rastlanan bir vaka olarak  kendini 
göstermektedir. 

Aile içi tüm çatışmalarda bilinçli veya bilinçsiz olarak   taraf olmaya  itilen her çocuk duygusal  
ihmal ve istismar edilen çocuk kavramına girmektedir.Bu istismar çocuklarda ebeveyne 
yabancılaşma sendromuna yer açmaktadır.Kısaca EYS denilen bu durum genellikle velayet 
çatışmalarında ön plana çıktığı tespit edilmiştir.Bu konu hakkında bilgisi ve farkındalığı olmayan 
uzman,kurum ve bazı çocuk psikiyatristleri bu rahatsızlığa itilen çocukları travma sonrası stres 
sendromu ve asperger sendromu gibi aslında tablo ile uyumsuz tedavi yöntemleri  ile takip edip 
raporlamaktadırlar.  

Esasen bu durum EYS nin ağırlaşmasına  ve bu tabloda ki yabancılaştırıcının hedefine ulaşmasına 
yardımcı olmaktadır.Yabancılaştırıcının hedeflediği diğer ebeveyne karşı çocuğu yeniden 
programlamak ve çocuğun bütün bağını diğer ebeveyn ile koparmaktır.Hatta bu kapsamda 
yabancılaştırıcı alabildiği kadar rapor almak ve mahkemeyi uzatacak  süreçleri başlatmakta 
çocuğun göreceği zararı göz önünde bulundurmamaktadır. 

EYS nin vahametini bilmeyen kurum,kuruluş ve kişiler ‘yabancılaştırıcının hedefine ulaşmakta 
kullandığı araçlar olmaktadır’. 
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Dosyanız bu kapsamda incelenmiş olup kronolojik zaman çizelgesi mahkemelerden bağımsız ve 
bağımlı olarak alınan raporlar  ile  mahkeme süreçlerinin karşılıklı mukayese edilerek çocuğun 
duygusal olarak istismarının yapılıp yapılmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Zaman çizelgesinde alınan çocuk hakkında düzenlenene raporların incelenmesinde sırası ile 

1- Çocuğun velayetini almak için mahkeme süreçleri kronolojik olarak sıralandırılmış, 
2- Çocuk hakkında dava süreçlerine göre alınan raporlar kronolojik sıralandırılmış 
3- Çocuğun kaldığı Zeytinburnu yetiştirme yurdunda ki değerlendirilmeleri incelenmiş 
4- Bütün dosya kapsamı incelendikten sonra yapılan tespitler 
5- Sonuç ve görüş bildirilmesi şeklinde incelenmiştir. 

Hangi raporların mahkeme tarafından ve her iki ebeveynin bilgisi dahilinde alındığı ve hangi 
raporların ebeveynin bilgisi olmadan alındığı hangi raporların hiçbir mahkeme kararı olmadan 
sadece tek taraflı beyanlar ile alındığı tespiti yapılmıştır. 

 VELAYETİN    KISA ÖZETİ 

05/03/1999  çocuğun evlilik birliği olmadan doğumu  ve  babanın nüfus kabulü Doğum yılı 
kanunları gereği velayet askıdadır 

 4 yıl çocuk ana ve babası ile birlikte kalmış her iki ebeveyn  bekar  

 2002 yılında anne evi ve çocuğu terk etmiş  çocuğa baba  bakmıştır. 

2005 yılında anne velayet davası açmış 

2007 yılında  anne   H**** G***** Ş**** le evlenmiş  

2009 yılına dek çocuk  baba ve babaanne ile E*****’te    kalmış  

2009 yılında velayet anneye geçmiş ve çocuk baba tarafından anneye teslim edilmiş. 

2011 yılında velayet babaya verilmiş.Çocuk,babaya teslim edilmemiştir. 

2012 yılında çocuk,koruyucu aile ve yetiştirme yurdunda kalmış 

2013 yılında çocuk Z******** yetiştirme yurdunda kalmış 

2014 yılında velayet anneye verilmiş,çocuk annenin yanında kalmaktadır. 

I- ÇOCUĞUN VELAYETİNİ  ALMAK İÇİN  YASAL SÜREÇLERİN 
KRONOLOJİK SIRASI  

2008  yılında İstanbul * .Aile Mahkemesinin 2008/*** dosyasında çocuğun velayeti anneye 
verilmiştir.     

Bu velayet kararının gerekçeli kısmında ‘’çocuğun baba ile birlikte yaşadığı anne ile tedbiren 
düzenlenen kişisel ilişki tedbir kararları çerçevesinde görüşebildiği ,çocuğun anne ve babanın 
her ikisi ile de mutlu olduğu ,tarafların çocuğa önem verip iyi yetiştirmek ve eğitmek konusunda 
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çaba sarf ettikleri saptanmıştır.’’Çocuğun birlikte olma arzusu ve ebeveynlerin farklı şehir de 
olmasından dolayı küçüğün yüksek yararını gözeterek velayet annesine verilmiştir. 

Bu velayet kararında 1 ve 3. Hafta sonları cumartesi sabah 10 ile Pazar saat 17 arası babayla 
kişisel ilişki düzenlemiştir. 

Sömestr tatili ilk haftası ve yaz tatilinde 1-31 temmuz arası kesintisiz bir ay çift rakamlı yıllarda 
ramazan bayramı tek rakamlı yıllarda kurban bayramının ilk günü saat 10 dan son günü akşam 
saat 17 kadar düzenlemiştir.Çocuk baba tarafından annesine sorunsuz teslim edilmiştir. 

 02/03/2011 yılında baba İstanbul * aile mahkemesinde  velayet davası açmıştır (baba ifadesiyle 
çocuğun sinüzit tedavisi yapılırken uzman doktor tarafından verilen ilaçların anne velayetinde 
kesilerek üvey baba tarafından tıbbı kabul görmeyen bir tedaviye tabi tutulması dayanak 
yapılmış.) 

26/0*/2012  de İstanbul *.Aile mahkemesi 2011/1****  dava dosyasında  velayeti babaya 
vermiş.Dava dosyası kesinleşmek üzere Yargıtay’a gönderilmiş. 

gerekçeli karar özeti;’’Çocuğun anne ve baba arasındaki çekişme ve husumetten  ve yine baba ve 
üvey baba arasındaki husumetten yoğun bir şekilde etkilendiği ve bu nedenle pedagog 
tarafından verilen raporda intihar düşüncesi verildiği gözükmekle;değerlendirmede sadece asıl 
olan müşterek çocuğun menfaatleri’’’’ çocuğun bir baba modeli ne ihtiyaç olması halleri 
özellikle gözetilmiştir ‘’ 

Ayrıca ‘’doğal ortamda babasıyla sosyal paylaşımının iyi olduğu anlaşılmakla;davacı babanın 
bu dönemde çocuk için iyi bir baba modeli oluşturacağı ,müşterek çocuğun ruhsal ve fiziksel 
olarak daha iyi olacağı eğitim düzeyi ve kalitesinin halen var olan duruma uygun olacağı 
gözetilerek müşterek çocuğun menfaatleri gereği ve başlangıçtan itibaren 10 yıl süresince 
babasının yanında kalması,onun yanında yetişmiş olması ,davalı annenin evli olduğu kişi ile 
çocuğun babası arasında husumet oluşması ve yukarıda belirtilen sebepler kül halinde 
değerlendirildiğinde müşterek çocuğun velayetinin anneden alınarak davacı babaya verilmesinin 
küçüğün menfaatlerine uygun olduğu yolunda kanaate varılmış ve karar verilmiştir.’’ 
denilmiştir. 

0*/0*/2012  Anne,  çocuğun ‘babası tarafından cinsel,fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı 
belirtilerek’ şikayetçi olmuş.  

0*/06/ 2012 İstanbul *.Aile mahkemesinin 2012/1****.İş dosyasında  çocuğun Yetiştirme 
yurduna alınmasına  karar vermiş. 

21.06.2012  Çocuk  mahkeme kararından ‘17 gün sonra teslimi’ annenin evinden alınarak  ‘ilk 
defa’ yetiştirme yurduna (H**** Çocuk yetiştirme yurdu)  yalıtma ve korunma amacı ile  alınmış. 

10.10.2012  çocuğun koruyucu aile olarak anneannesi F***** K*******(yaş seksenbir  (81)) ‘na 
verilmiş. 

16/01/2013 İstanbul *.Aile mahkemesinin 2011/*** dosyasında velayetin ‘babaya verilmesi’ 
kararının  kesinleşmiş. 
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01.02.2013 tarihinde koruma ve bakım kararları veren İstanbul *.Aile mahkemesinin 2012/*** 
D.İş dosyasında  ‘çocuğun kurumdan alınarak  babaya teslimi’ kararını vermiş. 

17.01.2013 tarihinde E**** Asliye Hukuk mahkemesinin 2013/** İş dosyasında ihtiyati tedbir 
kararı gereği  çocuğun ‘bulunduğu yerde babasına teslimi’ kararını  vermiş. 

21.01.2013 tarihinde İstanbul *.İcra müdürlüğü yetkilileri ile çocuğun okuluna gidilerek (F** 
I****  ilköğretim okulu) çocuğun teslimin edilmesi istenmiş ancak çocuğun anneannesi tarafından 
12:30 da okuldan alındığı ve okulda olmadığı tespit edilmiş. 

22.01.2013 tarihinde İstanbul *.İcra Müdürlüğü yetkililerince çocuğun teslim edildiği ‘koruyucu 
aile’ olan anneannesinin evine gidilmiş ancak çocuğun evde olmadığı tespit edilmiş. 

23.01.2013 tarihinde çocuğun annesinin çalıştığı iş yerine İstanbul *.icra müdürlüğü yetkilileri ile 
gidilmiş ve annenin 02.01.2013 tarihinde işten ayrıldığını ve artık burada çalışmadığını beyan 
etmiş. 

29.01.213 tarihinde anne İ*** Ş******,İstanbul *.Aile mahkemesinde ‘velayetin değiştirilmesi’ 
davası açmak için müracaat etmiş. 

30.01.2013 tarihinde İstanbul *.Aile mahkemesinin 2011/**** sayılı kesinleşen kararı ve Erdek 
Asliye Hukuk mahkemesinin 2013/***İş kararlarının Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl 
Müdürlüğüne 49** sayı ile bildirilmiş. 

30.01.2013 tarihinde kurum yetkilileri Ö*** G***** ve Ş**** K**** ile saat 19:00 da koruyucu 
ailenin evine gidilmiş ancak çocuk evinde olmadığı tespit edilmiş. 

20.03.2013 tarihinde koruyucu aile anneanne ‘çocuğu saat 17:00 de kuruma getirerek teslim 
etmiş.’ 

21.03.2013 tarihinde İstanbul *.Aile Mahkemesinin 2013/*** sayılı velayet davasında anne 
tedbiren çocuğun velayetini mahkemeden talep etmiş ve  kurum vekili ‘çocuğun kaldığı yeri 
gizlediğini’ ve kurum vekili ‘çocuk hakkında İstanbul *.çocuk mahkemesinin 2013/** Tedbir 
talep dosyasında 15.0*.2013 tarihinde  ‘çocuk hakkında koruma’ kararını sunmuş ve yasal veli 
olan babanın bu  karardan tesadüfen bilgisi olmuştur.  

08.04.2013 tarihinde çocuğunun kurumda olduğunu annenin açtığı davada öğrenen baba 
M****** M**** E*****,İstanbul *.Çocuk mahkemesine müracaat ederek 2013/** Tedbir talep 
dosyasında ‘koruma kararının kaldırılmasını’ ve çocuğun kendisine kesinleşmiş karar gereği  
teslimini talep etmiş aynı gün ‘koruma kararı kaldırılmış. 

09.04.2013 tarihinde Bakırköy **.İcra Müdürlüğü yetkilileri ile Z****** Yetiştirme yurduna 
gidilerek çocuğun teslim edilmesi talep edilmiş ancak  kesinleşmiş karar gereği çocuk icra 
yetkililerine teslim edilmemiş. 

11.04.2013 tarihinde yine Bakırköy **.İcra Müdürlüğü yetkilileri ile Z*******Yetiştirme yurduna 
gidilmiş çocuk bu sefer ambulans ile Bakırköy Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürülmüş ve 
burada yatışı yapılarak çocuk  icra yetkililerine  teslimi yapılmamış. 
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12.04.2013 tarihinde İstanbul *.Aile mahkemesinin 2013/****.İş sayılı dosyasında icra 
yetkililerinin çocuğu alması ve bu arada yaşanan olaylar nedeni ile  6284 sayılı yasa gereği 
babanın 6 ay çocuğundan uzaklaştırılması ve 5395 sayılı yasa gereği çocuğa kurumda bakım 
ve sağlık tedbirleri uygulanmasına karar vermiş. 

22.04.2013 tarihinde İstanbul *.Aile mahkemesinin 2013/*** nolu dosyasında anne İ*** 
Ş******,’velayet davası ‘ daha açmış ve tedbiren çocuğun kendisine verilmesini talep 
etmiş.Mahkeme 03.10.2013 tarihinde davayı yetkisiz olduğu için ret etmiş. 

05.08.2013 tarihinde İstanbul *.Aile mahkemesi babanın çocuğundan 6 ay uzaklaşması kararı ile 
çocuğa kurumda uygulanan ‘sağlık’ ve ‘bakım’ tedbirleri ile çocuğun babasından 6 ay süreli 
uzaklaştırma kararlarının ‘uzatılmamasına’  karar vermiş. 

24.09.2013 tarihinde İstanbul * Aile mahkemesinin dosyası yetkili olan E*****Asliye Hukuk 
mahkemesine 2013/**** dosya no ile gelmiş ve ilk duruşması yapılmış. 

10.10.2013 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğünün talebi üzerine çocuk 
T***** E*****  hakkında 5395 sayılı yasa gereği İstanbul *.Aile mahkemesince verilmiş olan  ‘ 
‘bakım,sağlık ve eğitim tedbirleri’ kararları Bakırköy *.Çocuk mahkemesinin 2013/** Tedbir 
dosyasında  tarafından ‘süresiz’ olarak uzatılmış baba bu kararı çocuğunu kuruma almaya 
gittiğinde ‘tesadüfen’ öğrenmiştir. 

21.10.2013 tarihinde İstanbul *.Aile mahkemesi 2013/****.İş dosyasında bütün tedbir ve koruma 
kararlarının kaldırıldığını  belirtmiştir. 

25.10.2013 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl müdürlüğünün talebi ile Bakırköy 
*.Çocuk mahkemesinin 2013/** tedbir dosyasındaki karara itiraz eden M***** M**** E****,bu 
tarihte karara itiraz etmiş karar mahkemece ’20.11.2013 tarihine’ kadar uzatılmış. 

15.11.2013 tarihinde E***** Aile mahkemesi talimatı ile Z***** Yetiştirme yurdunda  kalan 
çocuğun beyanı alınmış. 

19.11.2013 tarihinde E******Aile Mahkemesi tarafından çocuğun ‘beyanına dayanarak’ ‘geçici 
velayeti’ anne İ*** Ş*****’e verilmiş.Baba ile çocuğun ‘uzman nezaretinde 2 haftada bir defa 
ve 3 saat görüştürülmesi’ yönünde kişisel ilişki tesis edilmiştir. 

20.11.2013 tarihinde çocuk,E*****Aile Mahkemesinin 19.11.2013 tarihli kararı ile kurum 
yetkilileri tarafından annesine edilmiş. 

Bu raporun hazırlandığı 23.0*.2014 tarihe kadar babanın kesinleşmiş karar gereği teslim 
edilmediği gibi babanın çocukla hiç  görüştürülmediği  tespit edilmiştir. 

Aşağıda yasal süreçlere paralel olarak alınan çocuk hakkında ki raporların değerlendirmesi alınış 
sırası ile irdelenmiştir. 
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II- ÇOCUK HAKKINDA  DAVA SÜREÇLERİNE GÖRE ALINAN RAPORLAR 

1- 2008 tarihinde   İstanbul *.Aile Mahkemesi uzmanı E**** Y**** D**** tarafından 
düzenlenen rapor  
 

Babanın bilgisi   : YOK 
Annenin bilgisi   :  VAR 
Çocuğun bulunduğu yer   : Annenin yanı 
Rapor talep eden   :  İstanbul *.Aile mahkemesi 

Bu velayet kararının gerekçeli kısmında ‘’çocuğun baba ile birlikte yaşadığı anne ile tedbiren 
düzenlenen kişisel ilişki tedbir kararları çerçevesinde görüşebildiği ,çocuğun anne ve babanın her 
ikisi ile de mutlu olduğu ,tarafların çocuğa önem verip iyi yetiştirmek ve eğitmek konusunda çaba 
sarf ettikleri saptanmıştır.’’ 

Çocuğun birlikte olma arzusu ve ebeveynlerin farklı şehir de olmasından dolayı  

Küçüğün yüksek yararını gözeterek velayet annesine verilmiştir. 

Bu velayet kararında 1 ve 3. Hafta sonları cumartesi sabah 10 ile Pazar saat 17 arası babayla 
kişisel ilişki düzenlemiştir. 

Sömestr tatili ilk haftası ve yaz tatilinde 1-31 temmuz arası kesintisiz bir ay çift rakamlı yıllarda 
ramazan bayramı tek rakamlı yıllarda kurban bayramının ilk günü saat 10 dan son günü akşam 
saat 17 kadar düzenlemiştir. 

2- 02/08/2010 tarihli uzman Pedagog A**** P***** raporunda 
 

Babanın Bilgisi   : VAR 
Annenin Bilgisi  :  YOK 

      Çocuğun bulunduğu yer   : Babasının yanında 
  Rapor talep eden    :Baba 

İstanbul *.asliye hukuk mahkemesinde 2008/*** devam eden  annenin açtığı velayet mahkemesi  
sürecinde;   

Babayla yapılan görüşmeden eşinden ayrıldığında çocuğun iki yaşında olduğunu çocuğun 
babaannesiyle birlikte çocukluk devresini  sorunsuz olarak gelindiğini belirtmiştir.  

Çocukla yapılan görüşmede ‘’çocuğun 11 yaşında olduğu uzun süren davadan çok rahatsız olduğu 
belirsizliğin onu yıprattığını anne ve babasına karşı sevgi bağlarını geliştirdiğini annesinin yanına 
gittiğinde orda kalabileceğini babasına geldiğinde ise ayrılmanın zor olacağını babaannesini ve 
babasını özleyeceğini fakat yeni bir hayat özlediğini  belirtmiştir.annesinin yanına giderse onun 
çalıştığı için ilgilenemeyeceğini  anneannesinin onunla ilgileneceğini ‘’üvey baba’’onunla hiç 
ilgilenmediğini belirtmiştir. 
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Yapılan genel değerlendirme de eğitim sağlık ve fiziksel ihtiyaçlarının fazlasıyla karşılandığını 
karşısına çıkan her uzmana karşı güvensizlik duyduğunu anne ve babasını kırmak istemediğini bu 
yüzden tek başına bir çadırda yaşamak istediğini resimle de çizerek anlatmıştır . 

Babasını örnek aldığını ona benzemek istediğini annesinin kendisiyle ilgilenmediğini annesinin 
evinde Paris isimli kediyle oynadığını fakat annesinin kediyi duvardan duvara attığını boğmaya 
çalıştığını ayrıca CNBC e deki bir çizgi filmden etkilenerek bebeğin  annesini  boğup dünyayı ele 
geçirdiğini anlatmaktadır.ayrıca raporda ‘’bu anlatımdan anneye karşı öfke beslediği ortaya 
çıkmaktadır ‘’denilmektedir .  

Raporda  çocuğun ergenlik devresine girdiği baba otoritesine ve örnek alacağı kişinin babası 
olacağından babasının yanında kalmasının fiziksel ruhsal gelişimi açısından daha uygun olacağını 
belirtmiştir. 

3- 27/04/2011 Uzman Pedagog A**** P***** tarafından hazırlanan raporda  
 

Babanın Bilgisi   : VAR 
Annenin Bilgisi   :  YOK 
Çocuğun bulunduğu yer   : Babanın yanında 
Rapor talep eden   : Baba 

Asliye hukuk mahkemesinin durum tespit raporunda babanın velayeti almak için İstanbul * .aile 
mahkemesinde 2011/***nolu dosya ile dava açtığı  belirtilmektedir 

Aynı raporda çocuğun ‘’üvey baba tarafından makinaya bağlandığı homeopatik  ilaçlar 
kullandığı çocuğun korku ve paniğe kapıldığı’’08/02/2011 de yani iki ay önce bir görüşme 
yapıldığı bu görüşmeye göre psikolojisinin bozulduğu bu makinaya her gün bağlanma korkusu 
yaşadığı kapısının kilidi olmadığı için yatağında korkuyla uyumadığı üvey kardeşinin de bu 
makinaya bağlandığını hatta üvey kardeşiyle konuşmasında yan etkisinin şiddetli başağrısı 
olduğu ‘’nu belirtmiş annesinden hiçbir yakınlık görmediğini hatta onu ne zaman gördüğünü 
hatırlamadığını ‘’ bu yüzden ona anlatamadığını  korku ve panik içinde olduğunu belirtmiştir. 

Bilirkişi genel durum değerlendirmesinde ‘’duygusal gelişiminin yavaşladığını sosyal 
gelişiminde ciddi kayıplar yaşandığını bu yaşam tarzının devamı halinde ciddi psikolojik 
sorunların başlayacağı ‘’yönünde kanat bildirmiştir. Profesyonel destek önermiş ciddi 
psikolojik rahatsızlıkların başlayabileceğini raporunda belirtmiştir. 
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4- 28/11/2011 tarihli İstanbul *. aile mahkemesi uzmanı pedagog F**** K****** 
tarafından hazırlanan raporda  

 
Babanın bilgisi   : VAR 
Annenin bilgisi   :  VAR 
Çocuğun bulunduğu yer   :  Annenin yanında 
Rapor talep eden    :  İstanbul *.Aile mahkemesi 
Velayet davası   :  Devam etmekte 

Tüm Taraflarla görüşüldüğü (anne baba annenin yeni eşi ve çocukla) dolayısıyla yapılan 
değerlendirmenin en sağlıkla kabul edilebilecek özel nitelik taşıdığı anlaşılmaktadır. 

Anneyle yapılan görüşmede bayramda ‘’babayla görüşmesini  oğlunun isteği ile bilinçli olarak 
engellediğini ‘’ yaz tatilinde babasının yanında olduğunu gittikten bir hafta sonra yaptığı telefon 
görüşmesinde babasının zorla istemediği aktiviteler yaptırdığını geri gelmek istediğini ,’’oğlunun 
hiçbir söylediğinin doğru olmadığını babanın söylemiyle hareket ettiğini çocuk için uzmana 
gittiklerini babanın psikoz düzeyinde olduğunu ‘’söylemiştir. 

Baba ile tanışarak evlendiklerini  1998 yılında hamile kaldığını hamileliğin 3. Ayında babanın 
İsviçre’deki evliliğini kurtaracağını söyleyerek  gittiğini İsviçre’deki babanın eşine kendisiyle olan 
ilişkisini söylediğinde kendisini evden kovduğunu hamilelik süresince yalnız kaldığını doğuma 
yakın gelerek maddi manevi beklenti içerisinde girmezsen seninle birlikte olurum şeklindeki 
şartları sonunda birlikte yaşadıkları çocuğun 1.5 yaşına gelene dek birlikte yaşadıklarını 
anneannesinin  yanında olarak ilgilendiğini babanın ilgisiz olduğunu belirtmişlerdi.daha sonra 
ayda bir kez uğradığını bu şekilde 4 yaşına dek tüm bakım sorumluluğunun kedinde olduğunu 
belirtmişlerdir.bundan sonra kendisinin ayrılmak istemesi üzerine tehdit ettiğini bunun için 
mahkemeden 3 ay uzaklaştırma aldığını ama ona ulaşmadığını babanın gerçeklik algısının bozuk 
olduğunu en son yataktan kendisini zorla attığını ve bundan sonra çocuğunu da alarak onu terk 
ettiğini babanın bundan sonra evine gelerek sürekli tehdit ettiğini rahatsız ettiğini bir süre sonra da 
çocuğunu görmek bahanesiyle kaçırdığını e***** götürdüğünü 6 ay göremediğini babanın 
kendisini hem okulda hem işyerinde rezil ettiğini çocuğun kendisinden sürekli kaçırıldığını polis 
zoruyla alabildiğini u yüzen velayet davası açtığını belirtmişlerdir  

Oğlunun babasını idare ettiğini babasının sinirlenmemesi için onun istediği gibi davrandığını 
görüşmesini engellemediğini zaten oğlunun da buna izin vermeyeceğini babanın görüş kurallarına 
uymadığını birkaç kere icra ile aldığını belirtmiştir. 

‘’Oğluna zarar verecek uygulamalar yapmadığını başına alet bağlandığını bu aletin sigarayı 
bırakmak için kullanılan aletler gibi olduğunu ilaç vermediğinin doğru olduğu bunun da oğluna 
antibiyotik yüklemek istememesinden kaynaklandığını anlatmıştır’’  
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Çocukla yapılan görüşmede: 

Tüm bu olanları bir boks maçına benzettiğini E***’te mutlu olduğunu yaşı büyüdüğü için E**** 
onu sınırladığını babasıyla yaptığı faaliyetlerin onu yorduğunu süreçlerin kendini yorduğunu 
belirtmiştir. 

HAKİM ; ANNE ,ÇOCUK VE BABAYLA YAPILAN GÖRÜŞMEDE GÖZLEMCİ 
OLARAK YER ALMIŞTIR . 

5- 27.02.2012 tarihinde Bakırköy Prof.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları eğitim 
hastanesi *** Dr.R****** K**** tarafından verilen rapor 
 

Babanın bilgisi   : YOK 
Annenin bilgisi   :  VAR 
Çocuğun bulunduğu yer   : Annesinin yanında  
Rapor talep eden  : Annesi 
Velayet davası   :  Devam etmekte 
 

Çocukta sosyal ilişkide  kısıtlılık,otistik bozukluklar,asperger sendromu özellikleri,özel 
eğitim desteği ile takip edilmesi gerektiğinden çocuk psikiyatri  kliniği  bulunan bir 
üniversite hastanesinin olduğu şehirde ikamet etmesi gerektiği önerilmiştir. 

6- 04.05.2012 tarihinde Bakırköy Prof. Mazhar  Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları eğitim 
hastanesi sağlık kurulu raporu verilmiş. 
 

Babanın bilgisi   : YOK 
Annenin bilgisi   :  VAR 
Çocuğun bulunduğu yer         : Annesinin yanında  
Rapor talep eden  : Annesi 
Velayet davası  :  Yerel mahkeme velayeti babaya vermiş,kesinleşme 

bekleniyor 

Raporda Asperger sendromu %40,Spesifik Aritmetik bozukluğu %20 Toplamda %52 
oranında özürlü olduğu rapor edilmiştir. 

7- 29.05.2012  tarih ve 4195****  protokol no’su ile  Bakırköy Prof. Mazhar  Osman Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları eğitim hastanesi D** .Dr.A**** E******  

Babanın bilgisi   : YOK 

Annenin bilgisi  :  VAR  
Çocuğun bulunduğu yer   : Annesinin yanında  
Rapor talep eden  :  Annesi 
Velayet davası  :  Yerel mahkeme velayeti babaya    

vermiş,kesinleşme bekleniyor 
 

İken rapor verilmiş ve raporda çocuğun Asperger sendromu denilen rahatsızlığı nedeni ile 
KALDIĞI YERİN DEĞİŞTİRİLMEMESİNİN ve kesintiye uğramamasının çocuğun ruh 
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sağlığı açısından önemli olduğunu çocuğun alıştığı okul ve SOSYAL ÇEVRENİN 
değiştirilmemesi gerektiği yönünde rapor hazırlamıştır. 
 

8- 04.06.2012 tarihinde C******* *** Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve hastalıkları 
Anabilim dalı 2** sayılı raporu alınmış rapor 
 

Babanın bilgisi   : YOK 
Annenin bilgisi  :  VAR  
Çocuğun bulunduğu yer   : Annesinin yanında  
Rapor talep eden  : Annesi 
Velayet davası   :  Yerel mahkeme velayeti babaya    

vermiş,kesinleşme bekleniyor 
 

İken rapor hazırlanmış ve raporda velayet davasında küçüğün yanı sıra ana ve babanın da 
psikiyatrik olarak değerlendirilmesinin uygun olduğu belirtilmiştir. 

9- 14/08/2012  İstanbul *. aile mahkemesi uzmanları Ö*** G**** A**** ve E** K*** ‘nın 
raporlarında 
 

Babanın bilgisi   : VAR 
Annenin bilgisi  :  VAR 
Çocuğun bulunduğu yer   : H***** Yetiştirme Yurdu 
Rapor talep eden  :   İstanbul *.Aile mahkemesi 
Velayet davası  :  Yerel mahkeme velayeti babaya    

vermiş,kesinleşme bekleniyor 
  

Sosyal inceleme raporunda tüm taraflarla görüşme sağlanarak’’çocukta  cinsel tacize ilişkin 
herhangi bir etki gözlemlemediklerini ‘’belirtir rapor düzenlemişlerdir. 

Bu raporda ayrıca ikinci eşin çocuğa yönelik biofeedback tedavi yöntemini uyguladığını bu 
eğitimi Romanya’da aldığını evde uyguladığını belirtmiştir.diğer çocuğuna da aynı uygulamayı 
anksiyeteyi azaltmak için uyguladığını ayrıca belirtmiştir. 

Anneanne ile görüşmede yaşının 81 olduğunu  Romatoid Artirit hastası olduğunu belirtmiştir . 

Babayla yapılan görüşmede  tüm velayet dava süreçlerini belirttiği çocuğun kuruma cinsel taciz 
ithamıyla annenin velayet kararını uygulatmamak için yaptığı başvuru neticesinde getirildiğini 
belirtmiştir. 

Çocukla yapılan görüşmede  halkalı yetiştirme yurdunda kaldığını belirtmiştir.kurumda görev 
yapan psikologun ifade ve gözlemiyle yapılan bir aylık gözlemde konulmuş olan asperger 
sendromunun teşhisinden emin olmadıklarını  07/0*/2012 tarihinde telefon  görüşmesinde de 
çocuğun ilk defa ölümden ve intihardan bahsetmeye başladığını gerginliğinin arttığını ve babasına 
halen çok kızgın olduğunu tespit etmişlerdir. 
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SONUÇ KISMINDA : çocuğun kurum bakımından alınarak anneannesinin yanına koruyucu aile 
olarak yerleştirilmesinin ve sağlık tedbirlerinin mutlaka devamının uygulanmasını belirtmişlerdir. 

Bu raporda esasen durum tespiti yapılırken mahkemeye sunulan son kısımda teknik ve hukuki bir 
hata yapılmıştır 

Çocuk kuruma bu velayet davasında Yargıtay kararının beklenmesi ve tedbiren babaya verilen 
velayetin engellenebilmesi için öne sürülen cinsel taciz ithamına cevap vermek üzere yalıtılmak ve 
sonuca ulaşabilmek için gönderilmiştir. 

Rapor bu ithamı çürüterek cinsel taciz ithamını ortadan kaldırmıştır. 

Dolayısıyla 81 yaşındaki koruyucu anneanneye vermek yerine önerilmesi gereken tedbiren 
mahkemenin verdiği velayet kararına uyulmasını ve bundan sonraki süreçlerde çocuğun 
zarar görmesini engellemek olmalıydı. 

Dolayısıyla daha sonraki süreçlerde görülen psikolojik bozulmalar ve intihar söylemleri annenin 
verdiği başvuruyla ilişkilendirebileceği için bu tedbirin babaya lehine değiştirilmesi önemle 
tavsiye edilmeliydi.Dosya bütünlüğüyle incelendiğinde verilen raporlarda aşağıda görülen 
bozulmalar aile  ve ev ortamından uzaklaşmaya bağlanacaktır. 

10- 0*/0*/2013  ASPB  8 üyeli psikolog ve müdürler komisyon değerlendirme raporu 
 

Babanın bilgisi   : YOK 
Annenin bilgisi  :  VAR 
Çocuğun bulunduğu yer   :  Koruyucu aile (anneanne) 
Rapor talep eden  :  Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul Müdürlüğü 
Velayet davasının durumu :  Velayet Babaya verilme kararı kesinleşmiş. 

Öyküsünde’’hatırladığım beş yaşında E****’teydim annemi iki sene göremedim,haberleşemedim 
babaannemde kalıyordum’’şeklinde başlayan öykü gittikçe babaya yönelik  ‘’babam cinsel 
organını üzerime tutarak  işiyordu’’’’bunları yaparken sarhoş değildi birçok kez yaptı ‘’şeklinde 
cinsel istismara yönelik ifadeler ‘’velayetin anneye verilmesinden sonra cennet gibi bir hayatın 
olması’’annenin şimdiki eşinin diğer eşinden olan çocuğuyla mutlu yaşarken babanın bu çocukla 
olan ilişkisini etkilemesi’’halkalı yetiştirme yurdun alışamamış olması ‘’her iki ebeveynle 
görüşme hakkına sahip olması’’anne geldiğinde büyük bir istekle görüme isteği duyması baba 
geldiğinde görüşmek istememesi ‘’babanın eğer babaya gelmez se 18 yaşına kadar burada 
tutacağını ‘’,’’yurtan bazı çocuklara para vererek baskı yapılmasını sağladığı ‘’ve daha sonra 
koruyucu aile olarak anneanneye verildiği hatta annesinin gelip rahatsızlık vermek istemediği için 
gelmediği babasının gelip almaması için iki ay okula gitmediği  , babama gitmemek için intihara 
kalkışmayı düşündüğünü mahkemenin velayeti babaya verdiğini öğrendiğini  ‘’ ‘’bu kararın yanlış 
bir karar olduğunu’’ 

Belirtmişler sonuç bölümünde çocuğun babayla tüm duygusal  bağını kopardığını ve herhangi bir 
gelecek planı  yapmadığını kayıt altına almışlardır. 
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28/03/2013 Bakırköy **. Dr. G**** K******* raporunda; 

 
Babanın bilgisi   : YOK 
Annenin bilgisi  :  VAR 
Çocuğun bulunduğu yer   : Kurumda  
Raporu talep eden  :   Kurum 
Velayet davasının durumu :  Velayetin babaya verilmesi kesinleşmiş. 
 

Çocuğun , babaya karşı öfke ön plana çıkarılarak yazılmıştır .Raporda çocuğun 
‘babasının    kendisine iyi davranmadığını, onu önemsemediğini’ belirtmiştir. 
 

11- 12.04.2013 tarihinde İstanbul *.Aile mahkemesi uzmanı E**** Y******* in raporunda 
 

Babanın bilgisi   : YOK 
Annenin  bilgisi  :  VAR 
Çocuğun bulunduğu yer  : Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Eğitim ve araştırma hastanesi (kurumda) 
Raporu talep eden  :   Kurum 
Velayet davası durumu : Velayetin  babaya verilmesi kesinleşmiş. 
 

Çocuğun babasını hayatında hiç görmek istemediği,ondan nefret ettiği,babasının yanına 
verilirse hem kendisini hem de babasını öldüreceğini,babasının kendisine hayatı zindan 
ettiğini belirterek uzman raporunda ‘küçüğün yüksek menfaati gereği babası ile  kişisel 
ilişkisinin kaldırılmasının ve küçük hakkında bakım ve sağlık tedbirlerinin 
alınmasının uygun olacağı ‘ belirtilmiştir. 
 

12- 12/04/2013   49*****   Prot no ile  Bakırköy Ruh ve sinir hastalıkları hastanesi yine 
Çocuk ve Ergin ****. Pskytr. A**** E****** tarafından doktor mütalaa raporu; 
 

Babanın bilgisi   : YOK 
Annenin bilgisi  :  VAR 
Çocuğun bulunduğu yer   : Bilinmiyor. 
Raporu talep eden  : İstanbul *.Aile Mahkemesi 
Velayet davası durumu : Velayetin  babaya verilmesi kesinleşmiş. 
 

ASPB  tarafından yapılan sevkle istenmiş daha önceki raporunun tekrar etmekle ‘’asperger 
sendromu’’ ve kısaca travma sonrası stres sendromunu tekrar ederek babaya verildiğinde 
ciddi intihar kaygısı’’ dan bahisle olağan rapor anlayışının dışına çıkılarak ayrıca 
belirtilmiştir.Babaya  teslimi hiç olmamış iken bu durumun belirtilmesi olağan 
görülmemektedir yukarıdaki rapor içeriğinde  çocuk ;  ikinci kez ve nerdeyse bir yıl sonra 
yeniden değerlendirilmiş EYS açısından  bu yabancılaşmanın tespitinin farkına varılmadan  
yapıldığı  ayrıca yabancılaşmanın tüm belirtilerinin ağır formatının görüldüğü tarafımdan  
tespit edilmiştir. 
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13- 29.05.2013 tarihli Baba M****** M**** E****’nın 30*** sayılı müracaatı ile  

Bakırköy Prof.Mazhar Osman Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesi başhekimliğine 
verdiği dilekçede oğlu hakkında konulan Asperger teşhisinin EYS ile ilgili olup 
olmayacağı konusunda ki dilekçesi 0*.0*.2013 tarihinde HASTA MAHREMİYETİ 
açısından ve ADLİ SÜREÇ devam ettiğinden bahisle cevaplanmamıştır. 
 

14- 14.06.2013 tarihinde **.Asliye Ceza mahkemesi uzmanı A**** E**** tarafından 
hazırlanan rapor 
 

Babanın bilgisi   : VAR 
Annenin bilgisi  :  VAR 
Çocuğun bulunduğu yer   : Z******* Yetiştirme Yurdu 
Raporu talep eden  :İstanbul **.Asliye ceza mahkemesi 
Velayet davası durumu : Velayetin  babaya verilmesi kesinleşmiş. 

Annenin ,çocuğu kullanarak babaya cinsel istismar suçlaması ile İstanbul **.Aliye Ceza 
mahkemesinde açılan ‘İftira’ davasında hazırlanan raporda çocuk hakkında o güne kadar 18 farklı 
rapor düzenlendiği çocuğun klinik düzeyde tedaviye ihtiyacı olduğu ve çocuğun yaşadığı olayları 
manipüle ederek dava süreçlerini yönlendirdiği  ve çocuğun kesinlikle kurumda kalmaması 
gerektiğinden bahsetmiştir. 

15- 7 /**/2013  tarihinde  İstanbul * .aile mahkemesi uzmanı E*** Y******** tarafından 
düzenlenen raporda 

Babanın bilgisi   : YOK 

Annenin bilgisi  :  VAR 

Çocuğun bulunduğu yer   : Z****** Yetiştirme yurdu 

Rapor talep eden  :İstanbul *.Aile mahkemesi 

Velayet davası durumu : Velayetin  babaya verilmesi kesinleşmiş. 

Çocuğun   takvim yaşı 14 yaş 5 ay ‘’4 kişilik odada kalması ,hafta sonları annesinde kalması 
(Cuma akşam Pazar akşama kadar ) ziyaretçisinin olmadığını beyanı kurumda kalmanın 
babasında kalmasından daha iyi olduğunu.babanın kurumdan almak için iki kez baskın yaptığını 
ama alamadığını  ,SBS kayıtlarını iptal edip E**** aldırmaya çalıştığını ,intihar girişimi 
olmadığını birkaç kez düşündüğünü ,evin annesinin evi olduğunu babasına gitmeyi düşünmediğini 
,başka bir hayat kurması gerektiğini ,hayatımdan defol diyeceğini ,cehennemin dibine gitmesi 
gerektiğini ‘’ 

Aynı zamanda bu İncelemeyi  yapan iki uzman psikolog yurda geldiğinde çocuğun yurtta 
olmadığı ve evinden getirildiğinden bahsederek raporda çocuğun zaman mekan ve konuşanın 
normal olduğu ‘’ duygularının farkında ama beden diliyle ifadesinin künt olduğu bunun asperger 
sendromuna bağlı olduğunu düşünmelerine karşın  depresif  bir köken düşünmediklerini 
‘’belirtmişlerdir. 
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‘’Babaya karşı patolojik düzeyde öfke duyduğu,mağduriyetini babası üzerinden değerlendirdiği   
bulunduğu durumu (koruma tedbirleri çerçevesinde çocuk esirgeme kurumunda kalması ve süreci) 
babasına bağladığı’’,‘’gelecek planlarında babasına yer vermediği ‘’’’ruhsal durumunun stabil 
kalması için babadan uzak durması gerektiği’’’’kurumda kalmanın bir basamak olduğu 
‘’belirtilmiştir. 

Bu durum raporunda yer alan babaya karşı patolojik öfke aslında anneden yansıyan  media 
komplexinin bir süreci olarak değerlendirilmiştir. Yabancılaşmanın hat safhaya ulaştığının 
görüldüğü bu raporda iki uzman psikologun ebeveyne yabancılaşma sendromunun tüm 
bulgularına rastlamalarına rağmen değerlendirme raporunda yabancılaşma ,ve yabancılaşma 
aşası ile  yabancılaştırıcı profilleri belirtilmemiştir. 

16- 01.11.2013 tarihinde ******* Üniversitesi Nöropsikiyatri Sağlık uygulama ve Araştırma 
merkezi Etiler Polikinliğinde Psikolog O**** A**** tarafından hazırlanan raporda 
 

Babanın bilgisi   : YOK 
Annenin bilgisi  :  VAR 
Çocuğun bulunduğu yer   : Zeytinburnu Yetiştirme yurdu 
Talep eden   :Anne 
Velayet davası durumu : Velayetin  babaya verilmesi kesinleşmiş. 
 

Çocuğa SPM testi uygulandığı mantıklı düşünce yeteneği test değerlendirmesinde 
normların içinde olduğu,dikkat ve uyanıklık becerilerinin ise ortalamanın altında 
olduğu,küçükte dikkat bölünmeleri olduğu devlet koruması arlında bulunan çocuğun 
tespitleri annenin talebi üzerine yasal velisinden habersiz olarak yapılmış. 
 

17- 02.11.2013 tarihinde ******* Üniversitesi Nöropsikiyatri Sağlık uygulama ve Araştırma 
merkezi E*****  Polikliniğinde ****.Dr.C**** Ş****** tarafından hazırlanan  rapor 
 

Babanın bilgisi   : YOK 
Annenin  bilgisi  :  VAR 
Çocuğun bulunduğu yer   : Zeytinburnu Yetiştirme yurdu 
Talep eden    : Anne 
Velayet davası durumu : Velayetin  babaya verilmesi kesinleşmiş. 

 
Çocuğun topografik beyin haritasında alfa frekans bantlarının artmış olduğu klinik 
kolerasyonunun uygun olduğu kayda alınmıştır.(alfa frekans  bantlarının artmış olması ve 
klinik kolerasyonunun uygun olması  bir patoloji teşkil etmemektedir.)  
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18- 13/**/2013  İ****** ***   Ü******* Adli Tıp Anabilim dalı tarafından  
verilen rapor incelemesi  

 
Babanın bilgisi   : YOK 
Annenin bilgisi  :  VAR 
Çocuğun bulunduğu yer   : Zeytinburnu Yetiştirme yurdu  
Talep eden   : Anne 
Velayet davası durumu : Velayetin  babaya verilmesi kesinleşmiş. 

Çocuğun kurumda kaldığı dikkate alınmadan annesinin dilekçeyle başvuru üzerine  velayetin 
annede olması gerektiği belirtir tüm tıbbı bilimsel verilerden uzakta ve  yaşanmakta olan velayet 
süreçlerinden habersiz özellikle Ebeveyne yabancılaşma sendromu dikkate alınmadan ve kurulda 
görev yapan hekimlerin  hakim sıfatına bürünerek meslek tıbbı deontolojisini aşarak rapor 
düzenledikleri görülmüştür. 

Velayetin anneye verilmesi incelemesi adli tıp bölüm başkanlığının ilgi alanında olmamasına 
rağmen bu yönde kurul raporu annenin başvurusuyla verilmesi ve babanın haberi ve bilgisi 
olmadan hazırlanan raporda  babanın çocuğu ile kişisel ilişkinin ne şekilde tesis edileceğinin 
belirtilmesi oldukça dikkat çekicidir. 

Adli tıp mahkeme ve adliye talepli raporları düzenlemekle etik kurallara uyma mecburiyeti olan 
kamu kuruluşlarıdır.Dikkat edilmesi gereken kısım özellikle bakanlığın kurum korumasında olan 
bir çocuğun hiçbir kurum yetkilisi olmadan ve kurum dışında sadece velayeti kendisinde olmayan 
ve babası ile yıllardır görüştürmemiş annenin  istemiyle rapor düzenlemesidir. 

Bu adeta adli kürsünün haddi aşan bir suç uydurma ve hüküm verme çabası olarak 
değerlendirilecek  bir rapordur. 

Adli süreç gerektiren tüm durumlar ebeveynlerden bağımsız savcık intikalli takip gerektir iken 
Adli Tıp Anabilim dalının  özellikle yasal veli olmadan (baba) yabancılaştırıcının talebi ve isteği 
doğrultusunda VELAYET’in kime verilmesi konusunda tek tarafın beyanlarına dayanarak  
GÖRÜŞ tesis etmesi tıbben uygun olmadığı gibi etikte olmamıştır. 

Tıbbi uygulamanın hukuka uygunluğu için,’aydınlatılmış onam alınmalıdır’ bu onam reşit 
olmayan çocuklar için çocuğun yasal velisinden ve/veya vekilinden  alınmalıdır.Bu raporda 
‘aydınlatılmış onam ‘velayeti kendisinden alınmış’ anneden alınması raporun tıbbi bir değeri 
olmadığı gibi  hukuki bir değeri de olmadığı anlamı taşır. 

E******Asliye Hukuk mahkemesi,19.**.2013 tarihinde ki ‘geçici velayet’ kararını i***** 
Ü********* Adli Tıp Ana Bilim Dalının 13.**.2013 tarihinde verdiği  raporun sonucu ile 
bağlanmıştır.Tıbbi ve hukuki değeri olmayan rapor mahkemeyi bağladığı tespit edilmiştir. 
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15.11.2013 tarihinde E****Aile mahkemesinin 2013/**** sayılı dosyasında ki karar gereği çocuk 
talimat ile Bakırköy *.Aile mahkemesi uzmanı Psikolog P**** K***** E***** tarafından 
Zeytinburnu yetiştirme yurdunda kalan çocuk ile yaptığı görüşme sonrasında ki rapor; 

Babanın bilgisi   : YOK 
Annenin bilgisi   :  VAR 
Çocuğun bulunduğu yer   : Z********* Yetiştirme yurdu 

 Talep eden   :E**** Asliye Hukuk Mahkemesi 
Velayet davası durumu : Velayetin  babaya verilmesi kesinleşmiş. 
 

Çocuğun son 4 yıldır anne ve üvey babası ile birlikte yaşadığını ancak babasının peşini 
bırakmaması nedeni ile son 1,5 yılını evinde geçiremediğini ve yurtlarda 
kaldığını,H******çocuk yurduna Mart-2012 yılında yerleştirildiğini orada 2 ay 
kaldığını,babasının velayet davasını kazandığını ve babasının yurdu polislerle 
bastığını,halkalı yurdunda kaldıktan sonra anneannesinin yanına yerleştiğini,sonra 
Z****** Sevgi evinde 8 ay  kaldığını, burada ilk 1 ay kimse ile görüştürülmediğini,1 ay 
sonra kendisinin evci çıkartıldığını annesi,anneannesi ve üvey babası ile görüştürülmeye 
başlandığını,babasına verilmek yerine yurtta kalmayı tercih edeceğini,babasını görmeyi ve 
onunla konuşmayı hiç istemediğini,babasından kurulamadığını,babasının kendisine cinsel 
taciz uyguladığını,küçük T*****’nın son 1,5 yıldır annesini ve üvey babasını ve evini  çok 
özlediğini belirterek babasına yoğun öfke duyduğunu ve onunla görüşmek istemediği 
izlenimi tespiti yapılmıştır.Raporda çocuğun,kendi isteği dışında kararlara uyum 
sağlamasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir. 
Raporda çocuğun kurumda olağanüstü şartlarda olduğu, Z******yetiştirme yurdunda 
neden kaldığı hiç irdelenmemiş olup rapor 14.**.2013 tarihinde **.Asliye Ceza 
mahkemesi uzmanı A**** E**** tarafından hazırlanan bütün tarafların görüşünün alındığı 
rapor ile çelişmektedir. 
 
 

III- ÇOCUK , ZEYTİNBURNU YETİŞTİRME YURDUNDA KALIRKEN YAPILAN 
TESPİTLERİN İNCELENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çocuk T***** E*****,buraya daha önce kaldığı ‘H***** Yetiştirme Yurdu‘ ve ‘koruyucu 
ailenin’ yanından 20.0*.2013 tarihinde anneannesi tarafından getirilmiştir. 

Çocuk kuruma getirildiğinde kendisinin kurumda kalma konusunda ‘isteksiz’ olduğu,konuşma ve 
davranışlarının ‘yavaş’ olduğu,kendisi ile yapılan görüşme boyunca isteksiz olduğu ve zorunluluk 
halinde iletişim kurduğu rapor edilmiş ve çocuk kuruma alınmıştır. 

21.03.2013 tarihli raporda çocuğun yaklaşık 2 ay okula gitmediği,bu süreçte anneannesi ile birlikte 
bir tanıdıklarının yanında kaldığını belirtmiş olup,yakın zamanda tekrar okula başlayacağı için 
memnuniyet duyduğunu ifade etmiştir. 

Raporun sonuç kısmında ‘T***** E***** ile düzenli görüşmeler yapılması ve eğitim gördüğü 
okul ile iletişime geçerek çocuk ve aile bireyleri hakkında detaylı bilgi alınması gerektiği’ kurum 
uzmanı Z***** K**** tarafından ifade edilmiştir. 

33 
  



 
             

25.03.2013 tarihinde ****ağa **** Okulunda okul öğretmenleri ile yapılan görüşmelerde 
‘T***** E*****’nın okulda sevilen bir öğrenci olduğu,ders başarısının orta düzeyde 
olduğu,çocuğun stabil bir yaşantısı olmadığı,çocuğun aynı okulda okuyan üvey kardeşi S***** ile 
iletişimlerinin ‘mesafeli’ olduğu belirtilmiştir. 

31.03.2013 tarihinde çocuk T***** E***** hakkında komisyon toplanmış ve koruyucu aile 
yönetmeliğinin 20.maddesine aykırı hareket eden  F***** K********’nun koruyucu aile sıfatı 
iptal edilmiştir.Sonuç olarak ortada olmayan çocuk hakkında ‘acil koruma kararı alınması’ karara 
bağlanmıştır..Bu tarihe kadar çocuğun okula özürsüz devamsızlığının 10 gün olduğu bildirilmiştir. 

01.04.2013 tarihli raporda çocuğun daha önce kaldığı H***** Yetiştirme yurdunda uyku problemi 
yaşadığı,Berbat bir yer olduğu,çorap yüzünden bir çocuğun kendini dövdüğü,oraya 
alışamadığı,orada annesini aradığını babasını hiç aramadığını,Velayet annesinde iken babasının 
hafta sonu kendisini görmeye gelmediğini ama her gün okula gelip öğlen teneffüsünü zehir 
ettiğini,orada arkadaşları ile geçireceği vakti çaldığını,babasına teslim edecekleri korkusu ile 2 ay 
okula gidemediğini,babam beni almasın diye intihara bile kalkışmayı düşündüğünü bütün bunların 
sonucu olarak ‘çocuğun babayla olan bütün duygusal bağlarını kopardığı’ tespiti yapılmıştır. 

09.0*.2013 ve 10.0*.2013 tarihlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ******* İl Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü Komisyon toplantısı yapmış bu toplantının sonuç bölümünde 

 ‘çocuğun yurt ortamında veya babasının yanında büyümesinin T***** E*****’ın psikososyal 
gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmüştür.’ 

T***** E*****’nın korunmaya muhtaç çocuk statüsünde olmadığı,anne-baba arasındavelayet 
konusunda uzlaşma sağlayamadıkları için çocuğun ‘kurum bakımına alındığı’çocuğun annesinin 
yanında yaşamasının uygun olduğu ve son 2 yıldır ilgili mahkemelerce ‘çocuğun görüşü 
alınmadığı’ şeklinde tespitler yapmışlardır. 

08.04.2013 tarihli raporda kurumda bakım ve koruma altında bulunan çocuk T***** E*****’nın 
yaşadığı eve ziyaret yapılmış ve İ**** Ş******’ün kaldığı evin T***** E***** için gerekli bütün 
koşulları sağladığı tespit edilmiş. 

09.04.2013 tarihinde baba M****** M**** E****,İstanbul *.Aile mahkemesinin 2011/****sayılı 
kesinleşen kararı gereği İstanbul **.İcra Müdürlüğü yetkilileri ile Z******* yetiştirme yurduna 
gelmiş ve çocuğu almak istemiştir.Çocuk,Aile Bakanlığı üst düzey yöneticilerinden talimat 
gelmedikten sonra teslim edilmeyeceği bildirilerek çocuk,babaya teslim edilmemiştir. 

11.04.2013 tarihinde baba M****** M**** E****,İstanbul *.Aile Mahkemesinin2011/**** 
sayılı kesinleşen kararı gereği İstanbul **.İcra Müdürlüğü yetkilileri ile Z******* yetiştirme 
yurduna tekrar gelmiş ve çocuğu almak istemiş çocuk gitmek istemediği için hastaneye yatışı 
yapılarak çocuk babaya teslim edilmemiştir. 

12.04.2013 tarihinde çocuk hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının talebi üzerine çocuk 
hakkında İstanbul *.Aile mahkemesi tarafından 6 ay süreli Sağlık ve Bakım tedbirleri 
uygulanmasına ve babanın çocuğun yaşadığı yere ve okuluna 6 ay süreli yaklaşmama kararı 
alınmıştır. 
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25.04.2013 tarihinde psikolog Z***** K**** tarafından hazırlanan raporda T***** E*****’nın 
hafta sonu ve diğer izinli günlerini annesi İ**** Ş***** ile geçirmesinin uygun olduğu kanaatine 
varılmıştır,denilerek babası ile bütün ilişkileri kopartılmış çocuk,velayeti kendisinden alınan ve 
çocuğunu yıllarca babasına göstermeyen annesine yönlendirilmiştir. Bu rapordan sonra kurum, 
çocuk için hafta sonları evine gidebildiği  yatılı bir okul olmuştur.Çocuk özel okuluna okula 
kurumun özel arabası ile gidip gelmektedir. 

01.10.2013 tarihinde psikolog Z***** K**** tarafından hazırlanan raporda babanın oğluna 
yönelik olumlu ve sahiplenici bir tutum içersinde bulunduğu gözlenmektedir ,ancak baba zaman 
zaman iletişim biçiminde saldırganlık sergileyebilmektedir.Çocuğun devlet okulundan ziyade I*** 
Lisesinde eğitimine devam etmesinin çocuğun gelişimi açısından uygun olacağı ve sonuç olarak ‘ 
çocuğun velayet durumu netleşinceye kadar kuruluşumuzda kalmasının çocuk adına en 
uygun olduğu’ düşünülmektedir. 

02.10.2013 tarihinde psikolog Z***** K*** tarafında hazırlanan raporda  mahkemece 
uzaklaştırma kararı bulunan baba M******M**** E*****’nın rddedici tutum ve davranışlarını 
sürdürmesi sebebi ile çocuk hakkında bakım,sağlık ve eğitim tedbirlerinin uzatılması talep 
edilmiştir.Raporda sonuç olarak ‘babanın uzaklaştırma kararı olması sebebiyle mesleki çalışma 
yapılamaması ve uzaklaştırma kararı öncesinde babanın mesleki çalışmaları red etmesi sebebiyle 
çocuğun içinde bulunduğu duygusal durum göz önüne alındığında çocuğun velayetinin şu an için 
kendisinde bulunduğu M****** M****E*****’a tesliminin onarılmaz yaralar açabileceği 
öngörülmektedir.Bu nedenle 12.**.2013 tarihinde sonlanacak olan bakım,sağlık ve eğitim 
tedbirlerinin çocuğun velayet davası sonuçlanıncaya dek uzatılmasının çocuğun 
psikolojik,fizyolojik,sosyal ve mental gelişimi adına en uygunu olacağı düşünülmektedir. 

10.10.2013 tarihinde çocuk hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının talebi üzerine 
Bakırköy *.Çocuk mahkemesi tarafından çocuk T***** E**** için süresiz yani çocuk 18 yaşına 
gelene kadar sağlık,bakım ve eğitim tedbirleri uygulanması konusunda koruma kararı vermiştir. 

Kurum  Dosyasında  yapılan tespitler; 

1- Çocuğun kurumda kaldığı dosya kapsamında 09.04.2013 ve 10.09.2013 tarihlerinde Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ********l İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Komisyon 
toplantısı yapmış bu toplantının sonuç bölümünde 

‘çocuğun yurt ortamında veya babasının yanında büyümesinin T***** E***** 
psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmüştür.’ Aynı raporda 
çocuğun ‘korunmaya muhtaç çocuk statüsünde olmadığı’   

Belirtilmesine  rağmen kurum mahkemeden  çocuk hakkında korunmaya muhtaç kararı 
çıkartmıştır.Çocuk bu karar gereği  7 ay boyunca kurumda kalmıştır.Kurum daha sonra 
daha da ileri giderek  çocuğun  18 yaşına gelene kadar kalması yönünde mahkeme kararı 
da almıştır.Bu yabancılaşmanın artmasına sebebiyet verecek önemli bir ayrıntıdır. Burada 
kurumun  yabancılaştırıcının güdümünde kaldığını tespit edilmiştir   

09.04.2013 ve 10.09.2013 tarihlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ******* İl 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Komisyon raporunda anne ve üvey baba ile görüşmeler 
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yapılmış ve düzenlenen raporun sonuç kısmında ‘son iki yıldır çocuğun görüşü 
alınmamıştır’ denmesine rağmen  çocuk hakkında kurum haricinde  sadece 2013 yılında 
toplam 14 rapor alınmış olması komisyonun raporunun yanlış ve eksik inceleme yaptığı 
tespit edilmiştir.Bu raporların 12 sinde  babayla hiçbir görüşme yapılmaması rapor 
sahiplerinin incelemesini eksik yaptığı ve yabancılaştırıcının güdümünde olduğunu 
belgelemektedir.Diğer iki raporda babanın da görüşü alınmış ve daha net somut verilere 
ulaşıldığı görülmektedir. 

2- Çocuk T***** E*****’a  kurumda kaldığı dönemde şiddet uygulanmıştır. 01.04.2013 
tarihli 2* ve *6 sayılı   raporlarda çocuğun kaldığı  sosyal ortamı ve içinde bulunduğu 
psikolojisi bakımından çok önemlidir.T******’a kaldığı yurtta şiddet uygulandığı ve 
çorabının çalındığı  ve suratına U***Ş**** tarafından defalarca yumruk atıldığı  ve bu 
nedenle odasında dahi kalamadığı burayı  terk ettiğini dolayısı ile çocuğun kaldığı ortamın 
fevkalade çok kötü olduğu çok açıktır.Dolayısıyla kurum içerisinde ki bu kötü muamele 
kuruma getirilme sebebi olarak babanın öne sürülmesi sonucunda yabancılaşanın (T***** 
E*****)içindeki yabancılaşmayı körüklemiş öfke ve intihar  ifadelerine yol açmıştır. 
 

3- Çocuğun kurumda kaldığı süre içinde çocuğun babası ile olan ilişkilerinin tamamen 
kaldırıldığı  kurumda kalan çocuğun sadece annesine yönlendirildiği tespit edilmiştir. 
 

4- Yabancılaştıran annen çocuğun kuruma alınmasıyla beraber kurumdan aldığı raporlarda 
açıkça görüldüğü üzere çocuğu kurumun yetkililerini de kullanacak şekilde 
yabancılaştırmayı hızlandırdığı ve etkisini artırdığı tespit edilmiştir. 
 

5- Kurum bakımının çocuğa hiçbir faydası olmadığı gibi çocuğa psikolojik,sosyolojik ve 
mental anlamda büyük zararı  olmuştur.Kuruma gönderilme sebebinin ortadan kalmasına 
rağmen çocuğun Yargıtay kararı gereği babaya tesliminin yapılmaması ortaya çok vahim 
sonuçların çıkmasına sebebiyet vermiştir.Bunlardan en çok örselenen T***** E***** 
olduğu yine kurum raporlarıyla belgelendiği görülmüştür. 
 

6- Kurum yetkilileri çocuğun hafta sonu ve diğer bütün tatillerini annesinin yanında 
yapmasına karar vermesi ,çocuğun kurumdan okuluna resmi araçla gidip gelmesini 
sağlamaları  çocuğun kurum içinde kendisini ‘özel biri’ olarak hissetmesine neden 
olmuştur.Çocuğa tanınan bu tolerans aslında çocuğa verilen ‘ödül’veya rüşvet tir. Çocuğa 
verilen bu ödüllerle çocuk babasına karşı duygusal yönden  istismar edilerek  çocuğun 
anneye  yönlendirilmesi sağlanmıştır.Bu durum aynı zamanda yabancılaştırıcının kurumun 
algısını değiştirerek kendi güdümünde kararlar almasına sebebiyet verdiği anlamına da 
gelmektedir. 

7- Çocuk kurumda kalırken yabancılaştırıcıyla yapılan mesaj trafiği (07/02/2014 adli bilişim 
uzmanı bilirkişi H**** Ö****** )raporu izlendiğinde kurumun aslında bu süreç içerisinde 
velayetin yeniden kazanılana kadar kullanıldığının belgesi olarak tespit edilmiş.Kurum içi 
davranışının ve yetkililerin nasıl yönlendirildiği anne ve çocuk arasındaki mesaj 
trafiğinden  anlaşılmıştır. EYS nin tüm varyasyonlarıyla yabancılaştırıcının kontrolunde 
olduğu bu raporla tespiti yapılmıştır. 
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IV- BÜTÜN DOSYALARIN  İNCELEMESİ SONUCUNDA YAPILAN  

TESPİTLER. 
 

1- Çocuk T***** E*****’nın velayetinin babaya verildiği tarih olan 2*.01.2012 
tarihinden  geçici velayetin anneye verildiği tarih olan **.11.2013 tarihine kadar baba 
M****** M**** E***** çocuğu ile hiçbir şekilde görüştürülmemiş,çocuğun babası 
ile irtibatı önce annesi sonra kurum tarafından tamamen kesilmiştir. 
 

2- Velayetinin babaya verilmesinden sonra anne İ*** Ş***** tarafından çocuk hakkında 
tam 14 rapor alınmış olup bu raporlarda babanın hiç bilgisi,görüş ve düşünceleri 
alınmamıştır.Bu nedenle bu raporların hiçbir geçerliliği yoktur. 
 

3- Anne ve babanın da bilgisi alınarak hazırlanan  14.**.2012 tarihinde hazırlanan rapor 
aslında üzeri kapatılmak istenen çok önemli bir gerçeği ortaya çıkartmıştır.Bu gerçek  
‘çocuğa cinsel taciz uygulanmadığının  tespit edilmiş olmasıdır.’ 
 
Çocuk T***** E*****,annesinin babasını ‘cinsel taciz suçu ile’ itham etmesinden 
dolayı ‘h******yetiştirme kurumunda’ kaldığını bilmemekte olup  tam aksine çocuk 
raporda ki beyanında ‘kendisinin babası yüzünden kurumda kaldığını’ söylemesi 
çocuğun yanlış yönlendirildiğini,gerçek durumun kendisine anlatılmadığı anlaşılmıştır. 
 
Bu raporda  çocuğun babaya yabancılaştırıcı kişinin ‘anne’ olduğu tespit 
edilmiştir.Kurum uzmanları ‘çocuğun beyanlarına’ hissi ve duygusal yaklaşarak 
çocuğu  EYS kapsamında değerlendirememişlerdir.Kurum uzmanları ‘çocuğun 
menfaatine göre değil çocuğun isteği üzerine’  çocuğu koruyucu aile olarak  
‘anneannesine’ verilmesini mahkemeye önermişlerdir.Mahkemede bu talebi yerinde 
bularak çocuğun ‘anneannesine’ verilmiştir.Bu tespit tarafsız olması gereken 
uzmanların yaptığı ‘hata’ dır.Çünkü çocuk ‘istediği değil’ ana-babaya  ‘tarafsız’ olan 
bir koruyucu aileye verilmesi gerekirdi. 
 
Çocuğun hiç alışık olmadığı ve alışamadığı kötü kurum şartlarından ayrılmak ve 
çıkmak için ilk defa’ intihar’ söylemini halkalı kurumunda bulunduğu zor şartlar için 
ifade etmiştir.Çocuk kurumdan çıkmak için ‘her türlü’ çareyi araması ve tek çare olarak 
sadece ‘anne’ ve anneanneye’ yönlendirilmesi,çocuğun babaya yabancılaştırmanın 
kurum şartlarında devam ettiği tespit edilmiştir. 
 

4- Anne ve babanın bilgisi alınarak hazırlanan 14.**.2013 tarihli raporda ‘annenin 
çocuğu kullanarak babaya cinsel taciz iftirası’ ile devam eden mahkeme sürecinde 
alınmış rapordur..Bu raporda çocukla ilgili bütün bireyler dinlenmiştir.Bu nedenle 
gerçeğe en uygun  hazırlanmış  rapordur.Z****** Yetiştirme yurdunda kalan  
‘çocuğun sağlık,sosyal ve psikolojik durumunun klinik düzeyde tedaviyi 
gerektirecek ölçüde’ olduğundan bahsedilmiştir ki bu tespit çocuğun olağanüstü kötü 
şartlarda kurumda kaldığını göstermektedir. 
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Bu raporda çocuğun görüşmecinin duygu,düşünce ve davranışlarını kolaylıkla 
kopyaladığı,kendine ait olmayan düşünceleri ve mantıksal çıkarımları ‘sanki kendisine 
aitmiş gibi gösterebildiği’ tespiti çocuğun yanında bulunan kişilerce kolayca 
yönlendirmeye açık olduğu tespit edilmiştir. 
 

5- Babanın bilgi ve düşünceleri alınmadan,çocuğun kurumda kaldığı olağanüstü durumlar 
ve çocuğun geçmişte yaşadığı ve yaşatılan bütün bu süreçler göz önüne alınmadan 
1*.1*.2013 tarihli Bakırköy *.Aile mahkemesi tarafından hazırlanan raporlarda ‘ çocuk 
kendisini ifade edebilecek fiziksel ve zihinsel olgunlukta’ ,’kendi isteği dışında 
uygulanacak kararlara uyum sağlaması mümkün değildir’ tespitleri yapılmış olup  
aylarca kimsesizler yurtlarında kalan çocuğun sanki kendi isteği ile kaldığı neticesi 
çıkar ki bu yanlış bir tespittir.Çünkü  hiçbir zihinsel ve fiziksel olgunlukta olan bir 
çocuğun  ‘ yetiştirme yurdunda kalmak istediğini’ düşünmeyeceği çok açıktır. 
 
Bu tespit 1*.0*.2014 tarihinde yabancılaştırıcı anne ile çocuk T***** E***** arasında 
ki telefon mesaj kayıtlarından da anlaşılmakta olup 16.1*.2013 tarihli mesaj 
kayıtlarında çocuk annesine  ‘ Rapor benim eve koruma kararıyla dönmemi 
sağlayabilecek nitelikte mi?’ diye sormaktadır.Yani çocuk  yönlendirildiği yani 
1*0*.2013 tarihinde  uzman A**** E**** tarafından hazırlanan raporunda ki  tespiti 
doğrulamış olup *5.1*.2013 tarihinde ki raporunda ki ‘çocuğun yanında bulunan 
kişilerce kolayca yönlendirmeye açık’   olduğu tepsinin doğru olduğu anlaşılmıştır. 
 

6- Anne ‘çocuğun Z****** Yetiştirme Kurumunda kaldığı 6 ay süresince çocuğun ’ 
olağan üstü kötü şartlarda kurumda kalmaması yönünde hiçbir bir irade göstermediği 
sadece ‘velayet davasında  çocuğu istediği’ tespit edilmiştir.. 
Anne,çocuğun velayet davası süresince çocuk kendisine verilene kadar 1*.0*.2013 
tarihli uzman raporunda  belirtildiği üzere kurumda ki çocuğun sağlık,sosyal ve 
psikolojik durumunun klinik düzeyde tedaviyi gerektirecek ölçüde’  bulunduğu 
kurum şartlarına annenin seyirci kaldığı ve çocuğun bu durumunu önemsemediği 
ancak babanın çocuğun bulunduğu bu ortamdan çıkartmak için olağanüstü bir 
mücadele verdiği tespit edilmiştir. 
 
Yabancılaştırıcı annenin çocuğu babaya vermek yerine yetiştirme yurdunda 
kalmasına tercih ettiği anlaşılmaktadır. 
 

7- Çocuk kurumda kalırken yabancılaştırıcıyla yapılan mesaj trafiği (0*/0*/2014 adli bilişim 
uzmanı bilirkişi H**** Ö******)raporu izlendiğinde kurumun aslında bu süreç içerisinde 
velayetin yeniden kazanılana kadar kullanıldığının belgesi olarak tespit edilmiştir.Bu 
raporda belirtilen özellikle : 

Anne ,çocuğun yetiştirme yurdunda kaldığı sürece çocuğun babasını 30 metre uzaktan 
‘görmesini’ dahi kabullenememiş ki 11.**.2013 tarihinde saat 06:25 te ‘babamı yurdun 
30 metre yakınında gördüm’ diyen çocuğa ,annenin 06:28 de cevabı  ‘takipteyim diyor 

38 
  



 
             

herhalde endişelendiğini hocalarına söyle’ diyerek  yabancılaştırıcı annenin kurumda 
kalan çocuğuna babasının 30 metreden görmesine dahi  tahammül edemediği tespit 
edilmiştir. 

19.**.2013 tarihinde ki telefon mesaj kaydında saat 11:30 da annenin ‘hakim tedbiren 
geçici velayeti anneye verdi’ mesajına karşılık çocuğun verdiği ilk tepki ‘SONUNDA.ne 
zaman buradan ayrılıyorum? olmuştur. 

Bu cevap ‘çocuğun kurumdan çıkmak’  için her şeyi yapan çocuğun kendisine 
söylenenleri başarı ile yaptığı ve sonuç alındığını’ göstermektedir . 

Anne ve çocuk arasındaki mesaj trafiğinden çocuğun kurum içi davranışlarının  
yönlendirildiği  ve koordine edildiği  anlaşılmıştır. EYS nin tüm varyasyonlarıyla 
yabancılaştırıcının kontrolünde olduğu bu uzman raporunda da tespiti edilmiştir. 

8- ‘Çocuğun babası ile hiçbir kişisel ilişkisi olmadan ve çocuk babasına karşı duygusal 
olarak istismar edilerek,’ velayeti alan yabancılaştırıcı EYS yaptığı çocuğu silah olarak 
babaya karşı çok daha acımasız şekilde kullandığı tespit edilmiş olup  İstanbul *.Aile 
mahkemesinin gerekçeli kararı tekrar geçerlilik kazanmıştır. 

 
9- Çocuğa konulan ‘asperger sendromu’ gerçeği pek yansıtmamakla birlikte tartışmalı bir 

teşhistir.Çocuğa Asperger tanısı koyan doktor A**** E******,raporunu verdiği tarih 
itibarı ile çocuğun h****** yetiştirme yurdu,Z****** yetiştirme yurdu,koruyucu aile 
vs gibi sürekli farklı yerlerde kalmasının çocuk için zararlı olduğunu tespit edememiş 
çocuğun  ancak babasına gitme durumunda ki  yer değişikliğini ‘çocuğun zararına’ 
olduğunu belirterek çocuğun yerinin değiştirilmemesini raporunda belirtmiştir.Raporda 
çocuğa EYS uygulandığı çok açıktır. 

10- Annenin velayet davasını kaybettikten sonra çocuğa  yabancılaştırıcı görevi yaptığı  
sonrasında bu görevi kurumun üstlendiği gözlenmiştir.Kurum uzmanlarının çocuğun 
babası ile kopmuş olan ilişkilerini düzenlemek  ve onarmak görevlerini yapmadığı gibi 
kurum uzmanları koruyucu aile olarak çocuğu  tarafsız birine yönlendirmek yerine 
çocuğu koruyucu aile olarak ‘anneanneye ’  yönlendirmekle büyük hata 
yapmışlardır.Koruyucu aile olan anneanne ise velayetin babaya verilmesi kararı 
kesinleştikten sonra ‘çocuğu aile ve sosyal politikalar İl Müdürlüğünden 2,5 ay geç 
teslim etmesi bu tespiti doğrulamıştır.. 
 

11- Çocuğun,kurum yetkilileri tarafından devlet koruması  altına alınması gerçekte 
çocuğun yasal velisinden korunması için alınmış kararlar olduğu çok açık olup çocuğu 
duygusal olarak istismar edilerek  kurumda kaldığı süre içinde ‘velayeti kendisinden 
alınan annesine yönlendirildiği’ tespit edilmiştir. 
 

12-  Çocuğa yaşayabileceği en derin EYS yi önce annesi sonra çocuğun bakım ve 
sağlığından sorumlu kişiler tarafından yaşatılmıştır.Çocuğun ,ortada olmayan babaya 
karşı bir silah gibi kullanıldığı çok açık tespit edilmiştir. 
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V- SONUÇ 
 
Öncelikle tüm dosya ve rapor değerlendirilmesinde  oğlunuzun velayet davası İstanbul 
*.Aile mahkemesinin 2011/*** dosyasında velayet in tarafınıza verildikten sonra 
verilen raporlarda  gittikçe derinleşen bir EYS nin tespit edilmiştir. 
Yerel mahkeme kararının 16.**.2013 tarihinden sonra yani Yargıtay onaylanıp 
kesinleşmesinden sonra bu derinliğe sebebiyet veren raporların sayısının arttığı ve 
içerinin ağırlaştığı tespit edilmiştir. 
Kesinleşen karar sonrası kişi ve kuruluşların  bilerek veya bilmeyerek 
yabancılaştırıcının araçları olarak   kullanılmalarının ayrıntıları verilen raporlarda açık 
şekilde gözlemlenmiştir. 
Bu haliyle dosya da yer alan ana velayet konusu ;çocuğun süreçte ki örselenmesi ve 
hırpalanması hat safhaya ulaşmış ve tedavi için hiçbir kurum ve kuruluş   gerekli 
engelleyici tedbiri almadığı gibi çocuğun ebeveyne karşı yabancılaştırılmasını 
hızlandırmışlardır. 
Bu durum esasen bir çocuk hakkı ihlalinin durum tespitidir. 

T***** E*****  EYS sendromuna tutulmuştur. 

Çocuğun babaya karşı iftiralar atması,babayı sürekli red etmesi,çocuğun tutarsız 
,mantıksız ve çelişen ifadeler vermesi,çocukta belirgin bir suçluluğun 
olmaması,yanında bulunduğu ebeveyne koşulsuz ve otomatik olarak destek 
olması,hedefteki ebeveynin diğer üyelerine de kin ve nefret duyması gibi EYS ‘nun 
bütün özellikleri T***** E*****  da var olduğu tespit edilmiştir. Bu durum çocuğun 
duygusal olarak  istismar edildiğinin açık göstergesidir. 

 

Yabancılaştırıcı anne,çocuğu babasına vermek yerine yetiştirme yurduna teslim etmesi 
ve bu hamle için çocuğa bu durumun nedenini ‘cinsel istismar’ gerekçesi ile açıklaması 
ve çocuğun kurumda yaşadığı süreci normalmiş gibi sunması çocuğun babaya karşı 
derin öfke duymasına neden olmuştur ki bu durum açık şekilde annenin açtığı velayet 
davasında çocuğun  bir silah olarak kullanıldığı ve çocuktan sorumlu olan kişiler 
tarafından çocuğun duygusal yönden istismar edildiğini ve babasından kopartıldığı 
açıkça görülmüştür. 

Yabancılaştırıcı anne,kurumda aylarca kalan çocuğun ruhsal durumunun bozulmasına 
pahasına bu süreci mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak algılamıştır. 

Hedef,çocuk ile baba arasında ki bağı kopartarak zafer  kazanmaktır.Çocuğun babası ile 
görüşmesi ve telefon ile iletişimleri önce İstanbul *.Aile mahkemesi kararı ile sonra bu 
kararı uygulayan bizzat kurum yetkililerince yasaklanmıştır. 
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İstanbul *.Aile mahkemesinin gerekçeli kararında belirtilen; 

’’Çocuğun anne ve baba arasındaki çekişme ve husumetten  ve yine baba ve üvey baba 
arasındaki husumetten yoğun bir şekilde etkilendiği……  

Çocuğun babaya hala teslim edilmediği göz önüne alınırsa bu tespitin çok yerinde olduğu 
anne-baba ile baba-üvey baba husumetinin devam ettiği ve bu durumdan  çocuğun çok 
daha yoğun etkilendiği  tespit edilmiştir.Aynı şekilde; 

’doğal ortamda babasıyla sosyal paylaşımının iyi olduğu anlaşılmakla;davacı babanın bu 
dönemde çocuk için iyi bir baba modeli oluşturacağı ,müşterek çocuğun ruhsal ve fiziksel 
olarak daha iyi olacağı 

Çocuk babası ile hiçbir şekilde doğal ortamında sosyal paylaşım yapmadığı gibi bu 
çabaları kurum yetkilileri tarafından engellendiği bütün evrakların kapsamından 
anlaşılmıştır. 

Velayet kararının verildiği İstanbul * aile mahkemesi 2011/*** dosyasının gerekçeli 
kararındaki tüm ayrıntıların ve yapılan tespitlerin yerinde bu karara uyulmamasının  
çocuğun  yüksek menfaati açısından sonuçları gittikçe  kötüleşen  olaylar zincirini 
tetiklediği tespit edilmiştir. 

Çocuk tedavi sürecinin başlayabilmesi için öncelikle  çocuğun  yabancılaştırıcının 
yanından  alınarak  profesyonel destekle birlikte  İstanbul * Aile mahkemesinin  
kesinleşmiş kararına  uyulması kanaatindeyim. 

                                                                   Dr.Erkut ERDOĞAN  

 

  

 

Bu dosyada baba hakkında açılan cinsel istismar ve kötü muamele ithamları ilgili mahkeme 
kararlarıyla beraatle sonuçlanmıştır .Baba halen çocuğunu görememektedir.Anne ve üvey 
baba hakkında çocuğu kullanarak iftira atmak suçundan yargılama açılmış olsa da çocuğun 
duygusal istismarı halen göz ardı edilmiştir.  
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Örnek dosya değerlendirmesi 2 

Halen Baba  Cezaevinde  Cinsel İstismar Suçuyla Tutuklu Bulunmaktadır . 
Karar Yargıtay Karar Aşamasındadır. 

*Bu rapor ilk değerlendirme raporu olduğu için eys değerlendirme omurgası henüz oluşturulduğu için 
dağınık bir değerlendirme raprou olmakla birlikte kurgu istismar ayrımındaki adli süreç hatalarını gözler 
önüne sermesi açısından bu yayında yer bulmuştur . 

 

Merhaba   

Telefonla bahsettiğiniz dava dosyanız elime geçtikten sonra internet sitemde de 
yazdığım gibi tüm ülke geneli ortak velayet ve  EYS davalarında  dosya 
değerlendirmelerini  yapmaktayım .Bu değerlendirmemi de bu kapsamda 
değerlendirmenizi rica ederim . 

Ülkemiz de gittikçe yaygınlaşan ve akademisyenlerce göz ardı edilerek hukukun 
çözmesi gereken sorunlara dönüşen toplumsal bir yara olarak hala fark edilmemiş 
olan   ‘’Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu’’ hakkında farkındalık sağlamak ve 
çocuk haklarının evrensel düzeyde ülkemizde de  gelişmesi için çalışmaktayım.Bu 
konuyla ilgili başlatılmış olan 25 nisan ebeveyne yabacılaşma farkındalık günü imza 
kampanyasını yürütmekteyim.   (http://populerpsikoloji.com/news-detail?id=41) 

(http://www.change.org/tr/kampanyalar/25-nisan-ebeveyne-yabancila%C5%9Fma-
farkindalik-g%C3%BCn%C3%BC-t%C3%BCrkiye-kabulu-25-nisan-ebeveyne-
yabancila%C5%9Fma-farkindalik-g%C3%BCn%C3%BC-kabulu) 

Çocuğun duygusal tacizi ve diğer ebeveyne karşı beyni yıkanarak bir silah olarak 
kullanılması ve cezalandırılması her ne kadar velayet davalarında karşılaşılsa da bir 
çok vakada da kendini göstermektedir. 

Velayetin ana sahibinin devlet adına aile ve sosyal politikalar bakanlığı olduğu 
görüşünü yineleyerek tüm süreçlerde mahkemeyle çocuğun bir araya geldiği 
noktalarda çocuk lehine velayetin kontrolünü sağlamak ve davaları takip etmek için 
aile bakanlığı yetkililerinin sorumluluğunu yinelemek isterim. Bu çalışmalar 
neticesinde şu an bir çok davada müdahil olarak bakanlık çocuk adına 
bulunmaktadır. (ek 1 velayet  )Aile içi tüm çatışmalarda  biliçli veya bilinçsiz olarak   
taraf olmaya  itilen her çocuk ihmal ve istismar edilen çocuk kavramına girmektedir. 
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OLGU: 

G********  ilinde   1981 kadın  ve 1970 erkek   doğumlu  iki birey  

1996 yılında evlenmişlerdir.(olgudaki Annenin  15 yaşında olması ülkemizin 
kanayan yarası çocuk gelinler kapsamında 1996 yılında da zaten suç teşkil 
etmektedir)  

Yasal boşanma süreci başlamamıştır. 

Baba 2007 yılı doğumlu kızına dokunmak  sürtünmek süretiyle tatmin olduğu 
ithamıyla ağır ceza mahkemesinde 2012 yılından itibaren  tutuklu olarak 
yargılanmaktadır. 

Çiftin  bu evliliğinden    

1998 -  ERKEK ….İLKÖĞRETİM  

2000 – KIZ ……..  İLKÖĞRETİM  

2002 – ERKEK …..İLKÖĞRETİM 

2005 -  KIZ…….. İLKÖĞRETİM  

2007 ..KIZ……… 

2010..KIZ…….. 

Tarihlerinde çocukları olmuştur . 

1- 

Ankara çocuk izlem merkezi kayıtlarında 

 Aile içerisinde eşler arası anlaşmazlık ve cinsel problemler  yazılmış olmakla 
birlikte eşler arasında sürekli çatışma ve tartışma yaşanmakta ve özellikle  

Son altı ay içerisinde geçimsizlik tespit edilerek kayıtlara geçirilmiş olduğu dosya 
içeriğinden anlaşılmaktadır. 

Ailenin geçimi erkek tarafından toptan gıda işlerinde sabah 8 -18 arası çalışarak 
yapılmaktadır .02/0*/2012   (aile bilgileri formu ) 

02/0*/2012    A******* çocuk izlem merkezi anne görüşmesinde   

40 dakikalık görüşme tutanağında : 
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Hukuğun sorusuna sebep suçun zaman  ve nasıl sorusuna  

‘’Kızının babası tarafından cinsel istismara uğradığını kendisine anlattığını  ve ilk 
başlarda kendisine inanmak istemediğini  daha sonra  gaziantepte bir psikologa 
başvurduğunu ‘’ayrıca ’’ olayı öğrendikten sonra kızının günlerce kendine 
gelemediğini çok öfkelendiğini kendisini veya eşini öldürmek istediğini’’   tüm 
bunlardan dolayı eşinin kendisine ve çocuklarına zarar verebileceği korkusunu 
yaşadığını ‘’ ayrıca aynı görüşmede  

‘’16 yıl önce evlendiğini babanın çok sert ve sürekli öfkelenen biri olduğunu 
çocuklarıyla fazla ilgilenmediğini sürekli tartıştıklarını babanın eve geç geldiğini  

Özel ilişkilerinde anne istemediği zaman babanın ev içinde mastürbasyon yaparak 
tatmin olduğu ve pornografik film izlediği ifade etmişlerdir’’ 

‘’Eşinin kazandığı paranın çok az bir kısmını kendileri için harcadığını kendisinin 
de örgü işleri yaptığını’’  

Bu merkezdeki değerlendirme kısmında 2+1 kayınpederlerinin evinde kaldıklarını 
‘’aynı oda içerisinde sıralı şekilde yattıklarını ,çocuklarını korumak adına eşi ve 
çocuklarının arasında kendisinin yattığını ‘’ ‘’eşinin kızına böyle bir davranış 
sergilemesi nedeniyle artık seninle yapamam dediğini ve bu konuda kararlı 
olduğunu yeni bir hayat kurmayı planladığını ‘’ sosyal hizmet anlamında 
profesyonel herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadığını ifade etmiştir.’’ 

2  

D* s*** u**** k**** d**** çocuk sağlığı eğitim araştırma hastanesi çocuk izlem 
raporu psikolog D. Y. 

Raporunda  

‘’Çocuğun  fiziksel gelişiminin  yaşıyla uyumlu olmadığı bunn yetersiz 
beslenmeden kaynaklandığı düşünülmüş .babanın aylık kazancının yeterli olmasına 
rağmen çocuğun ihtiyaclarını karşılamadığı bu sorumluluğun annede olduğu bilgisi 
edinilmiştir’’ 

Konula ilgili  kız  çocuğun sorgusunda   ‘’babasının pipisini bir defa banyoda 
gördüğünü babasının kendi pipisine  eliyle ve pipisiyle dokunduğunu tuvalete 
gittiğinde canı yandığını  kan gördüğünü babasının kendi üstüne pantolonuna 
pipisiyle su döktüğünü şeklinde’’ ifade  alınmıştır  .cinsel istismarın varlığı yönünde 
görüş bildirilmiştir . 
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3 

02/0*/2012  cumhuriyet savcılığı  mağdur ifade fomunda   

4 yaşında olduğunu hep beraber aynı evde yaşadıklarını annesi diğer kız 
kardeşleriyle beraber  aynı odada kaldıklarını babasıyla ayrı odada kaldıklarını 
annesinin banyosunu yaptırdığını  beyan etmiştir . ’babasının pipisini bir defa 
banyoda gördüğünü babasının kaka yaptığı yere dokunduğunu  eliyle ve pipisiyle 
dokunduğunu tuvalete gittiğinde canı yandığını  kan gördüğünü babasının kendi 
üstüne pantolonuna pipisiyle su döktüğünü’’ beyan etmiştir 

 

4 

*3/0*/2013   adli sürec  devlet hastanesi psikytr hekim tek hekim  raporuyla süreç  
başlatılmıştır * mayıs 2012 tarihideki polis karakol ifadesinde  

‘’ annesini dışarı çıkardıktan sonra  babanı hiç çıplak ve pipisini gördün mü 
sorusuna Kız çocuğunun  evet yattığım yatağa geldi üzerimi çıkardı babasına 
dokunmadığını daha sonra pipisini kendisine sürttüğünü ve babasının çiş 
yaptığını ve pijama ve yatağının ıslandığını ve bu olayın birkaç kez meydana 
geldiğini başka bir şey söylemediğini annesini içeri aldığında beyin böyle bir şey 
yapabilir mi sorusuna bunları yapabileceğini bildirdi bu zamana kadar böyle bir şey 
duymadığını söyledi’’ diyerek süreci başlattığını ifade etmiştir . 

Duruşmaya gelerek beyanında aynı ifadeleri tekrarlamış ve anne veya baba ile ilgili 
psikaytr incelemesi belirtmemiştir. 

5 

0*/0*/2012 tarih çocuk izlem raporunda fiziki herhangi bir istismar bulgusu 
olmadığını sürtünme şeklinde gerçekleşmesen durumda bulgu olmayabileceğini 
bildirir adli tıp uzmanı tek hekim raporu 
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6 

02 0* 2012 tarihli S**** U***  Çocuk İzlem Merkezi ön görüşme değerlendirme 
raporu 

Diğer çocuklarla yapılan görüşmelerde   

1 Aile içerisindeki çatışmalarda çocukların  (bir oğlu )dışında anneleri tarafında 
olduklarını genel anlamda şiddete maruz kaldıklarını ifade ettiklerini fakat cinsel 
istismar olayını  yaşamadıklarını görmediklerini ama duyduklarını haberdar 
olduklarını  

iki çocuğun özellikle T**** adlı bir kadınla babalarının ilişkisini duyduklarını   

2 Babalarına daha yakın olan oğlunun  son duruşma tutanağında amcası yanına 
gelerek babası lehine ifade kullandığı anneyi suçladığı  

3  Çocukların karmaşık öfke nefret  sevgi duyguları besledikleri  tespit 
edilmiştir. 

 
 

7      Cd dökümü    

Her türlü yönlendirmeye açık algılatılmak istenen algıya yönlendirilebilecek  

Bilimsel veri elde etmenin ötesinde yetişkin algısını etkilemek üzerine sonuçlar  

elde edilebilecek nitelikte olduğundan değerlendirmeye alınmamıştır . 

  

 8   Tüm Sorgu ve mahkemelerde alınan tüm ifadelerde itham edilen  

Israrlı ve istikrarlı bir şekilde iftiraya maruz kaldığını eşinin baldızının etkisiyle  

boşanmak  ve kendinden kurtulmak için  bu iftiraları attığını söylemektedir. 
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Yorum  

Bu olgu da  

1 Annenin 15 yaşında evlilik yapmış olması neredeyse her doğum arkasından 
emzirme süresinin bitiminde ardışık olarak aralıksız gebelik yaşaması annenin post 
partum depresyondan hiçbir zaman çıkamayacağını ve tüketeceğinin görülmesi 
mantıklı bir kabul olacaktır. 

 Tüm evlilik  boyunca evlilik içerisinde çatışmaların gerek fiziksel gerekse 
psikolojik etkilerini hissetmemesi mümkün değildir . 

Adeta bir adanmışlık çocuk yaşta görücü usulüyle evlenmek zorunda bırakılmanın  
getirdiği bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.maddi bağımlılık toplum baskısı 
ayrıca Her doğum ve sonrasında  çocuk anne biraz daha ruhsal ve psikolojik 
anlamda  örselendiğinin ve eşini düşman olarak tanımlamasının aile kurumu 
içerisinde yabancılaşmasının vazgeçilmez sonucu olarak görülecektir. 

Erişkin psikiyatr tarafından  bu durumun tespiti anne için gecikmiş koruma 
kurallarının beklide bir an önce uygulanması için gerekli bir şart olacaktır.(Aile 
bakanlığınca korumaya alınarak rehabilite edilmesinde gereklilik vardır.) 

Tüm ifadelerin içerisinde aile içersinde yaşanan tahribatın ve harabiyetin izleri 
görülebilmektedir. 

Bu adanmışlığın ve tükenmişliğin ötesinde annenin ‘’T*****’’adlı bayanın aile  
içerisindeki bu kırılgan zeminde ortaya çıkmış olması(en az iki çocuğun ifadelerine 
yansıyacak kadar önem kazanması ) adanmışlık içerisinde yok sayılan annenin öfke 
ve hırsıyla birleşmiş tüm evlilik boyunca yaşantısının verdiği örselenmişlikle  ilgisiz 
duran babaya karşı zaten olan ebeveyn yabancılaştırma sendromunda takıntılı 
yabancılaştırıcı rolüne bu dava konusu süreçten çok öncesinde  bürünmüştür.(EK 3-
4 Post partum depresyon,Ebeveyn yabancılaşma sendormu ,eys yabancılaştırıcı 
türleri )bu medea komplexini doğuran bir sonuçtur  

 

Medea komplexi  (epicloidesin medea adlı  tiyatro eserinden gelmektedir kısaca 
yunan mitolojisine göre güneş tanrısı aietes'in güzel büyücü kızından alan psikolojik 
durum.  
medea'nın aşık olup evlenmesiyle hayatı değişir. kendisini aldatan kocasından 
intikamını iki çocuğunu öldürürek alır .İşte bu intikam duygusu günümüzde 
çocukları bir silah olarak kullanarak diğer ebeveyne (yabancılaştırarak) onu 
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unutturmaya ve rol modelliğiyle varlığını yok etmeyi hedeflemektedir.1985 yılında 
ABD   bir çok eyalette kurgu (fabrikasyon)istismar davaları üretilerek özellikle 
boşanma süreçlerinde velayetin diğer ebeveynden alınmasının amaçlandığı bir çok 
istismar davalarının kurgu olduğu ve bunun sonucunda bir çok masum ebeveynin 
uzun tutukluluklardan sonra aklandığını n görülmesi üzerine Dr Richard Gardner 
tarafından tanımlanmıştır.ABD eyalet mahkemeleri,israil yüksek mahkemesi avrupa 
birliği ülkeleri  bu durumu duygusal taciz ve velayet istismarı olduğunu 2002 
yılında kabul etmişlerdir. 

Ülkemizde henüz yeni yeni farkındalık sağlanmaya başlamış kurgu fabrikasyon 
istismar davalarının artmasına paralel ülkemizde de hukuğun ilgi alanına girmeye 
başlamıştır .Dolayısıyla akademisyenler karşılaştıkları hukuk sorusunun  kurgu ve 
gerçek ayrımı konusunda  zorlanmakta olayın standartını koyamamakta sonuçta hak 
mahrumiyetleri doğmaktadır.(ek medea komplex-boşanmada art niyetli anne 
sendromu –eys) 

 

2   Suça istinat suçlamanın yeri zamanı ve şekliyle alakalı ifadelerdeki anne çocuk  
söylemlerindeki farklılıklar olayın kurgu olması ihtimali yönündeki kuşkulardan 
birisidir . 

3  Şuçlama öncesi hiçbir şikayet  ihbar vs bulunmaması 
4  Babanın Erişkin psikytr tarafından kişilik profilinin ve cinsel kimlik 

analizinin alınmamış olması mutlaka gerekli analizlerle pedofili vb 
rahatsızlıkların elenmesi için gereklidir. 

5 İlk başvurudan itibaren ihbar ve sonrasında çocuğun devlet gözetiminde 
yalıtılmamış olması başvuru ve takiplerde yabancılaştırıcı rolundeki anne 
tarafından getirilmesi çocuğun beyninin yıkanarak algıların değiştirilmesi 
ihtimalini doğuracağından gerekli yalıtım yapılmadan  çocuk psikytr pedagog 
ve gerekli ortam sağlanmadan bir iki görüşmede  alınan yönlendirici ve olayın 
yeri zamanı ve şekli çelişkili beyan üzerine kurmak  yabancılaştırıcının 
kontrolunde kalmak anlamını taşır ki bu ortadaki sorunun çözümü yerine bir 
çok bakımdan çıkmaz bir sokağa girilmesi anlamını taşır .(ek cinsel saldırı ve 
taciz durumlarında adli muayene ) 
 

6 Tüm çocukların ayrıntılı psikolojik değerlendirme raporlarının alınması 
Ebevyne yabancılaşmanın (her iki ebeveyn için durum(gerek anne gerek baba 
) çocukların yapı ve yaşlarıyla uyumlu olarak gerçekleştiği çocuk izlem 
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tutanaklarından görülmektedir ) tespiti ve buna bağlı koruma tedbirlerinin 
Aile bakanlığı yetkililerince alınması gerekmektedir. 
 

7 Bir babanın 6 çocuğunun içerisinde bu itham öncesinde pedofili veya ensest 
yönünden hiç bir ihbar suç duyum bulunmamışken birden bire ve 
çocuklarından sadece birine karşı zamanı yeri ve şekli belli olmayan fiziki 
hiçbir bulgu ve delil barındırmayan bu yönüylede şüphe doğuran  bir şuçlama 
özellikle sonuçları düşünüldüğünde ortaya çıkan durumun  hayatın olağan 
akışına uymadığı farkedilecektir. 

SONUÇ : 

Göndermiş olduğunuz dosyada  
1 15 yaşındaki bir çocuğa  (anne)evlilik iznini veren tüm aile bireyleri yerel 

yetkililer ve  evlenen eş  1996 yılında açık  sabit ve net bir şuç 
işlemişlerdir  .Aralıksız doğumlarda hesaplandığında dolayısıyla annenin 
devlet korumasına alınıp rehabilitasyonu zaruridir. 

2 Aile içi sosyo ekonomik düzeyin ve yaşantı biçiminin ailenin  tüm 
çocukların sağlıklı gelişimi ve özellikle gönderdiğiniz dosyanın ortaya 
çıkması neticesiyle bir an önce velayetlerinin devlet tarafından kontrole 
alınıp devlet korumasında rehabilite edilerek topluma kazandırılmaları 
zaruridir. 

3 Yaşanılan sürecin daha vahim sonuçlara ulaşmaması için babanın da 
denetimli olarak   kontrolu yapılarak  onunda yaşadığı bu süreçten 
çıkabilmesi için  profesyonel destek alması sağlanmalıdır. 

4 Olayın çözümü için korumaya alınacak olan çocuk gerekli yalıtım 
sağlandıktan sonra olayın kurgusunu anlamanızı sağlayacak verileri sosyal 
çalışmacıya verecektir.buradaki önemli husus mutlaka devlet kontrolunde 
ve mutlaka bu aileye ait tüm 1.2. Derece akrabalar dahil yalıtmanın 
sağlanmasıdır. 
                                                              Saygılarımla  
                                                          Dr.Erkut Erdoğan  
                                                                   2013  

 Dava Yargıtay da temiz aşamasında olup baba halen tutukludur.Baba 
ile ilgili  halen herhangi bir psikytr  incelemesi yapılmamıştır.Çocuk ve 
anne  ilgili   uzmanlarca takip edilmemektedir.Kurgu/gerçek  ayrım 
protokolleri uygulanmamıştır   
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                           Örnek dosya değerlendirmesi 3 

 
Halen baba çocuğunu görmeye başlamıştır . 
Tedbir kararı kaldırılmış yargılama  devam etmektedir. 
 

DAVA DOSYALARI VE UZMAN RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLEREK 

 EBEVEYNE YABANCILAŞMA SENDROMU YÖNÜNDEN  

ÇOCUK HAKKINDA UZMAN MÜTALAASI  

                          İstanbul,22/09/2014 

12.09.2014 tarihinde kızınız  M*****  N***  K******* ‘ın  velayet süreci ve bu süreçte 
başlatılan hukuki süreçler ve davranış modellerinin   kızınız  M*****  N***  K******* ‘ın   
‘Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu ‘ kapsamında  değerlendirilmesini talep etmiştiniz. 

Çocukların duygusal tacizi  ve diğer ebeveyne karşı beyni yıkanarak bir silah olarak 
kullanılması özellikle velayet davalarında  çok sık rastlanan bir vaka olarak  kendini 
göstermektedir. 

Aile içi tüm çatışmalarda bilinçli veya bilinçsiz olarak   taraf olmaya  itilen her çocuk duygusal  
ihmal ve istismar edilen çocuk kavramına girmektedir.Bu istismar çocuklarda ebeveyne 
yabancılaşma sendromuna yer açmaktadır.Kısaca EYS denilen bu durum genellikle velayet 
çatışmalarında ön plana çıktığı tespit edilmiştir.Bu konu hakkında bilgisi ve farkındalığı olmayan 
uzman,kurum ve bazı çocuk psikiyatristleri bu rahatsızlığa itilen çocukları travma sonrası stres 
sendromu ve depresyon  gibi aslında tablo ile uyumsuz tedavi yöntemleri  ile takip edip 
raporlamaktadırlar.  

Esasen bu durum EYS’ nin ağırlaşmasına  ve bu tabloda ki yabancılaştırıcının hedefine ulaşmasına 
yardımcı olmaktadır.Yabancılaştırıcının hedeflediği diğer ebeveyne karşı çocuğu yeniden 
programlamak ve çocuğun bütün bağını diğer ebeveyn ile koparmaktır.Hatta bu kapsamda 
yabancılaştırıcı alabildiği kadar rapor almak ve mahkemeyi uzatacak  süreçleri başlatmakta 
çocuğun göreceği zararı göz önünde bulundurmamaktadır. 

EYS’ nin vahametini bilmeyen kurum,kuruluş ve kişiler  yabancılaştırıcının hedefine ulaşmakta 
kullandığı araçlar olmaktadır. 

Sosyal durum incelemelerinde ,pedagog değerlendirilmelerinde EYS yönünden değerlendirme 
yapılmaması çocuk açısından vahametin daha da ilerlemesine yol açmaktadır .Değerlendirme 
yapılırken çocuk için gerekli yalıtımın yapılamaması  ,çocuğu değerlendirmeye getiren ebeveynin 
kontrolünü  artırarak duygusal istismarın gizlenmesine yol açmaktadır.Çocuğun görüşmeden sonra 
yine bu çatışmanın taraflarından birine geri dönmesi çocuğun  etki altında kalmadan kendini ifade 
etmesini 10 yaş altı çocuklarda mümkün kılmamaktadır. 
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EYS ‘nin oluştuğu vakalarda bu sendroma yakalanan çocuklarda yabancılaşma düzeyi 8 bulguya  
bakılarak verilir .Bu altı bulgunun  üçüne  maruz kalan çocuk hafif,beş  bulguya rastlanan orta 
düzey ve son olarak 8 bulguyu da gösteren çocuk  ağır EYS  ye yakalanmış olarak kabul edilir . 

Bu durum uzun yıllar tedavi edilmesi gereken hastalıklar olarak karşımıza çıkar . 

Duygusal istismarla dünyası kararan çocuk zamanla kendine veya topluma zarar verir hale  
gelebilmektedir. EYS vakalarında tedavi neredeyse duygusal istismarına sebep olan ebeveynden 
ayrılmasından sonra orta yaşın üzerine dek sürmektedir. 

Dosyanız bu kapsamda incelenmiş olup kronolojik zaman çizelgesi mahkemelerden bağımsız ve 
bağımlı olarak alınan raporlar  ile  mahkeme süreçlerinin karşılıklı mukayese edilerek çocuğun 
duygusal olarak istismarının yapılıp yapılmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

2014 /4**  B*****  * .Aile Mahkemesi  1* haziran 2014   Uzman Raporunda    

 Annenin ifadelerinde yer alan çocuğun babasının yanından geldiğinden sonra aç olduğu korktuğu 
hırçınlaştığı kekeleyen ve kendini ifade edemeyen bir çocuk olduğu toparlanmasının birkaç gün 
aldığı yer almıştır. 

Aynı raporda babanın ifadelerinde anlaşmalı boşanma sonrası çocuğunu düzenli olarak 
göremediği annesinin görüş günlerinde çocuğu şehir dışına çıkardığı bayramlarda çocuğu 
alamadığını annesini aradığında telefonu kapattığı çocuğuyla telefonda görüşemeyeceğini 
belirtmiştir.Bu rapor tarihinden önceki 10 aydır çocuğuyla görüşemediğini belirtmiştir. 

Bu raporda M*****  N***  K******* ‘ın ifadesinde annesi ve anneannesiyle yaşadığını annesiyle 
arasının iyi olduğunu ,babasıyla arasının kötü olduğunu babasının kendisiyle hiç ilgilenmediğini 
,hiçbir yere götürmediğini ,kendisine bağırdığını ,küfür ettiğini,babasını özlemediğini ve ona zarar 
verdiğini ,derslerini yaparken babasının bilgisayarla oynadığını babasını daha önce iki kez böyle 
yapmaması için uyardığını ama yine yaptığını b abasının kendisini aramadığını ve babasının 
yanına gitmek istemediğini belirtmiştir. 

Psikolog B****  E****  raporunda değerlendirme ve sonuç kısmında yaptığı görüşmede M*****  
N***  K******* ‘ın öz bakımının iyi olduğunu kendisini rahatlıkla ifade ettiğini ,babanın kızına 
karşı özlem duygunu ifadelerinde samimi olduğu düzenli görüşemediğini belirtmiştir. Mevcut 
görüşme zamanlarının çocuğun psiko sosyal gelişimi için gerekli  olduğu  ve değiştirilmesini 
gerektirecek bir durumun olmadığını tespit etmiştir. 

Bu rapor esasen EYS denetim formunda yer alan tüm sorulara cevap vermekte ve ileri düzeyde 
EYS’ nin varlığını  belgelenmektedir. Duygusal istismarın tespitini ve ebeveynler arasındaki 
çatışmanın hala devam ettiğini bu çatışmanın çocuk üzerinde olumsuz etkilerinin ileri düzeye 
doğru gittiği baba imajının yıkılmasında yabancılaştırıcının başarılı olmaya başladığının 
göstermektedir.Bu sebeple velayet kavramının öncelikle devletin taraf olması sebebiyle bu 
şekildeki istismarda ,istismarın tespitinde kendi ilgi alanında olmasa da gerekli süreçleri 
başlatmaları zorunluluktur . 
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EYS Değerlendirilme Kriterleri   

1 Hedefteki ebeveyne karşı iftira kampanyası 
2 Hedefteki ebeveyni reddetmek için çocuğa tutarsız, mantıksız, zayıf ve saçma bir  mantığa 

sürükleme 
3 Çocuğun yaşantısı ve gelişimsel süreci ile tutarsız ifade, terim ve senaryolar üretilmesi 
4 Çocuğun ebeveynlerine karşı Ambivalan  duygularının eksikliği 
5 Hedefteki ebeveynin ret kararının çocuğun kendisi tarafından verildiği iddiası 
6 Çocuğun yabancılaştıran ebeveyne karşı koşulsuz otomatik desteği 
7 Çocukta belirgin bir suçluluğun olmaması 
8 Hedefteki ebeveynin geniş ailesine karşı yayılan kin ve nefret duyguları 

 

Yukarıda Ebeveyn Yabancılaşma Sendromu ‘nun  tespit ve düzey kriterleri dosyanızda  belirtilen 
hususlar dikkate alındığında 6/8 oranına ulaşmış olup M*****  N***  K*******’ın babasına karşı 
yabancılşamaya başladığı görülecektir. Bunun düzeyi AĞIR EYS  ve bu duruma yol açan 
anneninde aktif yabancılaştırıcı kapsamında değerlendirilebileceği saptanmıştır. 

Aktif Yabancılaştırıcının   Karakteristik özellikleri şunlardır:  

-Çocukların önünde diğer ebeveyne saldırmak.  

-Onların problemi genellikle kontrolü kaybetmekle ilgilidir.  

-Sakinleştikten sonra, aktif yabancılaştırıcılar yanlış yaptıklarının farkına varırlar. Çocukta 
yarattıkları hasarı gidermeye çalışırlar. Bu telafi ediş esnasında çocuğu rahatlatıcı ve hislerini 
destekleyici olabilirler.  

-Saf yabancılaştırıcılar gibi onlar da çocuklarının ihtiyaçları ile kendi ihtiyaçlarını ayırt edebilirler 
ve çocuğun diğer ebeveyn ile beraber olmasını desteklerler.  

-Saf yabancılaştırıcılar gibi onlar da çocuklarının değişik fikirleri ve inanışlarının olmasına saygı 
gösterirler.  

-Çoğu durumda, yaşça büyük olan çocuklar ebeveynleri ile ilgili fikirlerini kendilerine anlatılanlar 
yerine kendileri oluştururlar.  

-Tartışmayı önlemek için yaşça büyük çocuklar fikirlerini ifade etmemeyi öğrenir. yabancılaştırıcı 
ebeveynin manipülasyonlarından dolayı  küçük çocukların kafaları daha karışıktır.  

-Mahkeme kararlarına uyarlar. Ancak diğer ebeveyn ile işbirliği yapmaya yanaşmazlar. 
Kendilerinde veya çocukta çözülemeyen bir problem olduğunda profesyonel yardım almaya 
isteklidirler. Çocuklarının boşanmaya uyum sağlamasına ciddi olarak önem verirler. Eski hisleri 
sorun olmaya devam eder ama hızla iyileşmeye çalışırlar. 

  Aynı zamanda  *.Sulh ceza mah 201*/8** incelendiğinde de sürecin aktif yabancılaştırıcıyı 
tespitte yol gösterici olduğu söylenebilmektedir. 

52 
  



 
             

SONUÇ 

Bu haliyle dosya da yer alan ana velayet konusunda ;çocuğun süreçte ki örselenmesi ve 
hırpalanması hat safhaya ulaşmıştır .  
Tedavi için; Hukuki süreçlerde yabancılaştırıcı için  gerekli engelleyici tedbirler 
alınmadığı zaman , çocuğun diğer  ebeveyne karşı yabancılaştırılması daha da  
hızlandırılmış olacaktır . 
Bu durum esasen bir çocuk hakkı ihlalinin durum tespitidir. 

M*****  N***  K*******  EYS sendromuna tutulmuştur. 

Çocuğun babaya karşı iftiralar atması,babayı  red etmesi,çocuğun tutarsız ,mantıksız ve 
çelişen ifadeler vermesi,çocukta belirgin bir suçluluğun olmaması,yanında bulunduğu 
ebeveyne koşulsuz ve otomatik olarak destek olması,hedefteki ebeveynin diğer 
üyelerine de kin ve nefret duyması gibi EYS ‘ nin bütün özellikleri M*****  N***  
K*******    da var olduğu tespit edilmiştir. Bu durum çocuğun duygusal olarak  
istismar edildiğinin açık göstergesidir.Yabancılaştırıcı anne,çocuğu babasına düzenli ve 
normal şekilde vermek yerine  tüm bağı kopartmaya yönelik mahkeme süreçleri 
başlatmış ve çocuğun babaya karşı derin öfke duymasına neden olmuştur ki bu durum 
açık şekilde annenin açtığı bu davada  çocuğun  bir silah olarak kullanıldığı ve 
çocuktan sorumlu olan kişiler tarafından çocuğun duygusal yönden istismar edildiğini 
ve babasından kopartıldığı açıkça delilidir. 

Babanın çocuğunu görmek istemeyebileceği ortada iken ısrarla çocuğuyla ilgilenmesi 
ve olabildiğince görmeye çalışması bu konudaki samimiyetini göstermektedir. 

Çocuğun psiko sosyal gelişimi ve EYS nin  ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle 
tespit edilen bu duygusal istismarın önlenmesi ivedilik  taşımaktadır.   

Takdir Yüce Mahkemelerimizde olmak üzere ,dosyanızın EYS yönünden 
incelenmesinde kanaat bildirir raporumdur . 

 

                                Dr.Erkut ERDOĞAN 

                                                                                        Aile Danışmanı  

                                                                                              2014 

 

  

  Aktif yabancılaştırıcı formuna örnek olabilecek dosya değerlendirilmesinde her ne kadar 
mahkeme babanın çocuğunu görmesiyle ilgili tedbir kararını kaldırmış olsa da yapılan 
duygusal tacizi bir suç kabul etmemiştir. 
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      EBEVEYN  YABANCILAŞMA SENDROMU   EBEVEYN  DENETİM FORMU                                             

                                                      Form No:1                                                                       

S.NO KONU 

EV
ET

 

H
A

Y
IR

 

          Mahkeme Açılmış  tedbirli Aile İçi  Çatışmalar    

1 
Mahkemece konan görüş saatleri ile ilgili olarak çocuğa bunların babayı en az görmesi gereken 
değil, "en fazla görüşebileceği" olduğunu söylüyor 

X  

2 Onun istediği saatlerde babanın gelip gitmesinde ısrarcı X  

3 Diğer Ebeveynin çocuğu nereye ve nasıl götürdüğünü detaylandırmasında ısrarcı. X  

4 Diğer Ebeveynin çocuğu ile yaptığı programlarda son dakika değişiklikleri yapıyor. X  

5 Çocuğa özellikle Diğer Ebeveynin  görüşme saatlerine denk gelecek başka programlar teklif 
eder 

X  

6 Diğer Ebeveynin hediyelerinin değerini düşürmek için çocuğa daha değerli hediyeler verir X  

7 Diğer Ebeveynin verdiklerini saklar, kırar veya onlara karşı özellikle dikkatsiz davranır  X  

8 Diğer Ebeveynin söylediklerini veya yaptıklarını bilhassa yanlış yorumlar X  

9 Çocukla görüştürme karşılığı olarak para ister  X 

10 Çocuğun ders notlarını, doktor raporlarını Diğer Ebeveynden saklar X  

11 Çocuğun ev ödevini Diğer Ebeveynle görüşme saatlerine bırakmasını sağlar X  

12 Diğer Ebeveyni toplum içinde görmezden gelir ve çocuğa bu şekilde örnek olur X  

13 Diğer Ebeveynin okuldaki veya sosyal faaliyetlere katılmasını yasaklamaya çalışır X  

14 Bunun "mahkeme kararı" olduğunu söyleyerek çevreyi yanıltmaya çalışır X  

15 Çocuğun ihtiyaçları hakkında Diğer Ebeveynin anlayışınızı eleştirir X  

16 Diğer Ebeveynin evini, arkadaşlarını, veya hayat tarzını eleştirir X  

17 Görüşme saatlerinde babanın yeni eşinin olmaması ve bunun çocuğu rahatsız ettiği konusunda 
ısrarcı 

X  

18 Diğer Ebeveynin hediyelerini görmemezlikten gelir X  

19 
Diğer Ebeveyn çocuğunu aradığınızda meşgul olduğunu söyler, veya baba çocuğuyla 
telefonda görüşürken sürekli olarak araya girer 

X  

20 Çocuğun önünde sürekli olarak babasının "eksikliklerinden" söz eder X  
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21  Çocuğun duyacağı şekilde kavga olduğunu  ve hakaret edildiğini söyler  X  

22  Diğer ebeveynin yetersiz kaldığını bakımını doğru yapamadığını  beyan  eder X  

23  Diğer ebeveynin çocukla görüşmesini çok istemesine rağmen korktuğunu güvenmediğini 
söyler  

X  

24  Diğer ebeveynin çocuğun eğitiminde  olumsuz davrandığını söyler  X  

SOSYAL ÇALIŞMACI                                                                                                           TARİH  

Dr Erkut ERDOĞAN                                                                                                          22/09/2014  

   Aile Danışmanı   

Standart Denetim Formu Baba M******* K******  Tarafından Verilen cevaplarla doldurulmuş olup bu ölçekte yabancılaştırıcının genel 
anlamda yaptığı duygusal istismarın boyutu üst grupta bulunmuş olup Çocuğun EYS yönünden tedaviye başlanabilmesi için tedbir 
almak aciliyet içermektedir. 

 

Sayın Çalışmacı  

 Yukarıda doldurduğunuz  formdaki  her ‘’evet’’  EYS   de   yabancılaştırıcı ebeveyn   lehine     
değerlendirmenizi kuvvetlendirecek niteliktedir. Her iki ebeveyn üzerinde ayrı ayrı  değerlendirilerek 
çatışma düzeyi ölçeklendirmesi yapabilirsiniz .Bu ölçeklendirmedeki öfke düzeyi diğer ebeveyne ait şiddet 
eğilimiyle örtüşecek nitelikte olacaktır.  

 En yüksek evet değeri tecrübeli yabancılaştırıcıya aittir.                                                                                                                               
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Örnek dosya değerlendirmesi 4 

     Halen baba çocuğunu  görememektedir. 

     Mahkeme süreci devam etmektedir. 

 

DAVA DOSYALARI VE UZMAN RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLEREK 

 EBEVEYNE YABANCILAŞMA SENDROMU YÖNÜNDEN  

ÇOCUK HAKKINDA UZMAN MÜTALAASI  

                          İstanbul,20/10/2014 

01.10.2014 tarihinde kızınız  F**** N** A***’ in  velayet süreci, bu süreçte alınan mahkeme 
kararları  ile   bu süreçlerde verilen çocuk hakkındaki   raporların  değerlendirilerek 
görüşemediğiniz çocuk  F**** N** A***’in   ‘Ebeveyn Yabancılaşma Sendromu ‘ kapsamında  
değerlendirilmesini talep etmiştiniz. 

Çocukların duygusal tacizi ve diğer ebeveyne karşı beyni yıkanarak bir silah olarak 
kullanılması özellikle velayet davalarında çok sık rastlanan bir vaka olarak kendini 
göstermektedir. 

Aile içi tüm çatışmalarda bilinçli veya bilinçsiz olarak   taraf olmaya  itilen her çocuk duygusal  
ihmal ve istismar edilen çocuk kavramına girmektedir.  

Bu istismar çocuklarda Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu’na yol açmaktadır. Kısaca EYS 
denilen bu durumun ,genellikle velayet çatışmalarında ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Bu konu 
hakkında bilgisi ve farkındalığı olmayan uzman,kurum ve bazı çocuk psikiyatristleri bu 
rahatsızlığa itilen çocukları Travma Sonrası Stres Sendromu ve Anksiyete bozuklukları, 
Depresyon  gibi aslında tablo ile uyumsuz tedavi yöntemleri  ile takip edip raporlamaktadırlar.  

Esasen bu durum EYS’ nin ağırlaşmasına  ve bu tabloda ki yabancılaştırıcının hedefine ulaşmasına 
yardımcı olmaktadır. Yabancılaştırıcının hedeflediği diğer ebeveyne karşı çocuğu yeniden 
programlamak ve çocuğun bütün bağını diğer ebeveyn ile koparmaktır. Hatta bu kapsamda 
yabancılaştırıcı alabildiği kadar rapor almak ve mahkemeyi uzatacak  süreçleri başlatmakta olup 
çocuğun göreceği zararı göz önünde bulundurmamaktadır.  Bazı ağırlaşmış vakalarda bu süreç 
kurgu istismar davalarıyla birlikte yürümektedir. Bu kurgu ithamlar diğer ebeveyni , velayet  
hakkından mahrum bırakmak ve daha kötüsü diğer ebeveyni yok etmeyi hedefleyebilmektedir. 

Kurgu veya gerçek istismar ayırımı kriterleri uluslararası protokollerce tanımlanmış ve izlenecek 
yol belirlenmiştir. 

Boşanma sonrasında birdenbire ortaya çıkan  cinsel istismar  iddialarında kurgu veya  gerçek 
istismarın ayrıcı tanıları şunlardır ; 
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1 Boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde özellikle velayet hakkı yönünden 
çatışmanın bulunması  

2  Velayeti elinde bulunduran tarafın  ilgili uzman ve pedagog raporlarına yansıyan duygu 
durum değişiklikleri göstermeyen ve sadece diğer ebeveyni hedefleyen öfkesinin varlığı  

3 İtham ile ilgili yer zaman kavramlarının somut şüpheye yer bırakmayacak şekilde net 
olmaması  

4 Hiçbir raporda fiziksel bir bulgunun olmaması ve velayet sahibiyle birlikte kalan çocuğun 
papağan gibi belirli kalıpları her raporlamalarda yer alabilmesi adına tekrarlaması 

5 Velayeti sahibi ebeveynin baskısından çıktığında ithama delalet edecek belirgin çekince, 
duygu durum değişikliğinin bulunmaması ve bu durumun görüşme tutanaklarında 
belirlenmesi  

6 İtham edilen ebeveyn hakkında daha önce herhangi bir başvuru, konuyla ilgili bir  
şikayetin olmaması  
 
Kurgu gerçek ayrımında izlenmesi gereken yol 
1 Her iki ebeveynin erişkin psikaytristi  tarafından  değerlendirilmesi ; 

    a )İtham edilen ebeveynin pedofili yönünden değerlendirilmesi  
          b)İtham eden ebeveynin boşanma süreciyle ilgili Medea kompleksi yönünden 
değerlendirilmesi  
2   Çocuğun derhal  her iki ebeveynden tam  yalıtılarak   ilgili kurum tarafından  bu 
ithamın gerçekliği belirleneceği süreç sonuna dek  gerekli profesyonel desteğin 
sağlanmasıdır. 
 
Buradaki hedef ,çocuğun yabancılaştırıcı ebeveynin  baskısından çıkarılmasıdır. Bu yönde 
yoksunluk durumunun daha büyük bir travma yaratabileceği iddia edilse bile bu ithamın 
gerçekliği daha vahim travmadır .İthamın gerçek dışılığı bile duygusal istismar ın tespiti 
olacağı için tedavi gerektirecektir. Her iki durumda da psikolojik açıdan tedavi ilgili 
kurumda bu vasıtayla başlamış olur . 
Kurgu itham duygusal istismarı en somut kanıtıdır. 
Duygusal istismar en az cinsel istismar kadar büyük bir travmadır . 
 Ağır ceza mahkemesinin ilgi alanına giren ve ceza gerektiren bir suçtur.  

EYS’ nin vahametini bilmeyen kurum, kuruluş ve kişiler ‘yabancılaştırıcının hedefine ulaşmakta 
kullandığı araçlar olmaktadır’. 

Sosyal durum incelemelerinde, pedagog değerlendirilmelerinde EYS yönünden değerlendirme 
yapılmaması çocuk açısından vahametin daha da ilerlemesine yol açmaktadır. Değerlendirme 
yapılırken çocuk için gerekli yalıtımın yapılamaması, çocuğu değerlendirmeye getiren ebeveynin 
kontrolünü  artırarak duygusal istismarın gizlenmesine yol açmaktadır. Çocuğun görüşmeden 
sonra yine bu çatışmanın taraflarından birine geri dönmesi çocuğun etki altında kalmadan kendini 
ifade etmesini 10 yaş altı çocuklarda mümkün kılmamaktadır. 

EYS ‘nin oluştuğu vakalarda bu sendroma yakalanan çocuklarda yabancılaşma düzeyi 8 bulguya  
bakılarak verilir. Bu sekiz bulgunun  üçüne  maruz kalan çocuk hafif,beş  bulguya rastlanan orta 
düzey ve son olarak 8 bulguyu da gösteren çocuk  ağır EYS‘ye yakalanmış olarak kabul edilir . 

57 
  



 
             

Bu durum uzun yıllar tedavi edilmesi gereken hastalıklar olarak karşımıza çıkar. 

Duygusal istismarla dünyası kararan çocuk zamanla kendine veya topluma zarar verir hale  
gelebilmektedir. EYS vakalarında tedavi neredeyse duygusal istismarına sebep olan ebeveynden 
ayrılmasından sonra orta yaşın üzerine dek sürmektedir. 

EYS ‘de   duygusal taciz uygulayan velayeti elinde bulunduran taraf  yabancılaştırıcı olarak 
tanımlanmaktadır. 

 Üç formda karşımıza çıkmaktadır. Bunlar  uyguladıkları duygusal taciz ve davranış modeline 
göre sınıflandırılmışlardır.  

1 Tecrübesiz (Saf) Yabancılaştırıcı; İyi niyetlidirler. Çocuklarının diğer ebeveyn ile sağlıklı bir 
ilişkide olması gereğinin farkındadırlar. 

 2 Aktif Yabancılaştırıcı ; Daha bilinçli ve aktif olarak hedeflerini 
belirginleştirmişlerdir.Mahkemeye yeniden problemlerle başvuran  ebeveynlerin çoğu aktif 
yabancılaştırıcılar arasından çıkar 

3 Takıntılı Yabancılaştırıcı; Kesinlikle en tehlikeli ve temelde kurgularına inanan ebeveyndir. 

 En ağır şekli ve örneğinde duyulan cümlelerden biri : 

“Çocuklarımı seviyorum. Eğer mahkeme onları tacizci babalarından korumazsa ben 
korurum. Çocuklarına asla tacizde bulunmadığı halde biliyorum ki bu bir zaman meselesi. 
Çocuklar babalarından korkuyorlar. Eğer onu görmek istemiyorlarsa onları 
zorlamayacağım. Kendi kararlarını verebilecek yaştalar.”  şeklindedir. 

Karakteristik özellikleri şunlardır: 

-Hedef ebeveyn ile çocuklarının ilişkilerini yok etmeye takıntılıdırlar. 

-Çocuğun kişilik özellikleri ve diğer ebeveyn ile ilgili inançları konusunda  kendininkileri 
ile aynı olması için onu ağa/tuzağa düşürme konusunda başarı sağlamışlardır. 

-Çocuklar diğer ebeveyn ile ilgili olarak kendi fikirlerini veya kendi kişisel deneyimlerini 
ifade etmek yerine takıntılı yabancılaştırıcı ebeveynin söylediklerini “papağan” gibi 
tekrarlarlar. 

-Hiç kimse, özellikle mahkeme, takıntılı yabancılaştırıcıyı hatalı olduğuna ikna edemez. 
 Buna kalkışanları düşman olarak görür. 

-Sık sık aile üyelerinden arkadaş gruplarından eski eş tarafından “kurban”, “mağdur” 
edildiklerine dair destek ararlar. “Biz”-“onlar” savaşı yaratırlar. Takıntılı 
yabancılaştırıcının destekçileri genellikle şahit olarak çağrılmadıkları hallerde bile 
duruşmalarda görülürler. 

            -Hedef ebeveyne karşı dindirilemez bir öfkeleri vardır. Çünkü hedef ebeveyn tarafından          
mağdur edildiklerine ve çocuğu korumak için yaptıkları her şeyin haklı olduğuna inanırlar 
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Dosyanız bu kapsamda incelenmiş olup kronolojik zaman çizelgesi çerçevesinde alınan raporlar  
ile  mahkeme süreçlerinin karşılıklı mukayese edilerek çocuğun duygusal olarak istismarının 
yapılıp yapılmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

                       I       VELAYETİN    KISA ÖZETİ 

 31/*/2001    yılı     Evlilik birliğinin sağlanılması 

03/0*/ 2009  yılı     Çocuğun evlilik birliği içerisinde  doğumu , velayet ortaktır 

 25/0*/2012  yılı    Evlilik birliğinin sonlanması , velayetin anneye bırakılması ve babayla şahsi 
ilişki kararı  verilmiştir. 

3*/0*/2013 yılında anne  istismar suçlamasıyla babanın velayet  hakkının kaldırılması için dava  
açmış ve babanın velayet hakkı kesintiye uğramıştır. Baba bu tarihten itibaren icra vasıtasıyla 
görmeye başlamıştır  

17/0*/2013  2013/** icra tutanağı   Baba görüşü  sağlanmıştır  

07/0*/2013  2013/** icra tutanağı   Baba görüşü  sağlanamamıştır çocuk adreste bulunamamıştır. 

21/0*/2013  2013/** icra tutanağı   Baba görüşü  sağlanmıştır 

05/1*/2013  2013/** icra tutanağı   Baba görüşü  sağlanamamıştır çocuk adreste bulunamamıştır. 

19/1*/2013  2013/** icra tutanağı   Baba görüşü  sağlanamamıştır çocuk adreste bulunamamıştır. 

02/1*/2013  2013/** icra tutanağı   Baba görüşü  sağlanmıştır . 

01/0*/2014  2013/** icra tutanağı   Baba görüşü  sağlanmıştır . 

06/09/2014  2013/01 icra tutanağı   Baba görüşü  sağlanmıştır 

Bu görüşmeler esnasında tutanaklara  yansıyan çocuk baba ile samimi ve sıcak ilişki 
kurduğu ayrılmak istemediği ayrılmamak için ağladığı ,annenin ;Baba, çocuk ve diğer 
görevli memurların duyacağı ve şahitlik amaçlı tutanağa eklenmiş olarak hakeret ettiği 
‘’SAPIK’’diye bağırdığı  görülmektedir. (0*/0*/2014 teslim tutanağı )(Bu sözlü taciz 
hakaretinin son teslim tutanağında yazıldığı  ithamın yapıldığı tarihten sonra yapılmış olan 
iki icra tesliminde her hangi bir duygu durum  davranışın olmadığı özellikle dikkat 
çekicidir) 

Bu tarihten günümüze dek baba ve çocuk arasında kişisel görüş sağlanmamış ve  
mahkemece verilen tedbir kaldırılmamıştır. 
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II- ÇOCUK HAKKINDA  DAVA SÜREÇLERİNE GÖRE ALINAN RAPORLAR 

   

19- 28/**/2013  tarihli Uzman Psikolog A*******  S**** K****** 
                   psikolojik değerlendirme raporunda 

 

Taraflarla müşterek çocukla ve velayet sahibinin annesiyle görüşme yapmış her  iki ebeveynin 
konutunda incelemelerde bulunduğunu belirtmiştir. 

Velayet sahibiyle yaptığı görüşmede ikinci evliği olduğunu belirttikten sonra uzun süreli çocuk 
sahibi olabilmek için bir çok kez tedavi başarısızlıkla sonlanan gebelik süreçleri olduğunu ve  bu 
süreçte çok yıprandıklarını beyan ederken baba hakkında kökende Medea kompleksi’nin 
belirtilerini gösteren olumsuz bir çok düşünceyi belirterek şu an ki velayet konusu olan F**** 
N** A*** ‘in doğum sürecinde de ihmalinden bahsetmiştir. 

Bu raporda ayrıca velayet sahibi kızında her boşanma sonrası ayrılıktan etkilenen çocuklarda 
görülen muhtelif anksiyete ataklarından biri olarak baba özleminin dile getirilme biçimini 
suçlayıcı bir dayanak olarak göstermiştir .(‘’kızının: ben kaşınıyorum ,babamı istiyorum’’) . 

Çocuk Psikaytristi  Ö**** Ç***** bu anksiyeteye  yönelik tedaviye başladığında velayet sahibi 
çatışmanın ileri aşamasına giren ithamını bu doktora söylediğini ve doktorun çocuğun bunları 
uyduramayacağını düşündüğünü ve babasını arayarak sorguladığını belirtmesine rağmen ADLİ 
BİR DURUM OLAN BU İTHAM İÇİN BİLDİRİMİ ZORUNLU OLAN SÜRECİ 
BAŞLATMADIĞI  anlaşılmaktadır.   Kültür düzeyi yüksek bir kişinin cinsel taciz suçlama 
sürecini bilmemesi olağan olarak görülmemelidir. 

 Adli sürecin gerekli bilgi ve belgesinin elde edilen tüm somut delililerine ulaşılabilecekken 
sürecin ötelenmesi hayatın olağan akışıyla uyumsuzdur. 

Velayet suistimaline uğrayan ve dava konusu olan baba ile yapılan görüşmede yine evlilik ve 
gebelik sürecinde yaşanmış süreci tanımlamış ve velayet sahibinin velayet suistimali yapmasının 
verdiği psikolojik şiddete bir tepki olarak annenin taşıyıcı anne olduğu beyanına yer vermiştir. 

Boşanma sürecinin  de bir hayli yıpratıcı ve gel- gitler içeren çatışmalarla devam ettiği ve evlilik 
birliğinin son üç yılının (çocuğun doğum sonrası süreci)çatışmalarla devam ettiğini ifade etmiştir. 

İthamla ilgili olarak EYS ile ilgili olarak annenin çocuğu yabancılaştırmaya yönelik beyin yıkama 
sürecinde olduğunu kendi ifadeleriyle bunun bir iftira olduğunu beyan etmiştir. 

Her iki tarafta birbirleriyle olan çatışmalarını bu raporda karşılıklı olarak alınmış tedbirler olduğu 
rapora yansımıştır. 

F**** N** A*** ile yapılan görüşmenin ayrıntılarında itham konusunu duygu durum değişikliği 
yapmadan ifade ettiği görülmüştür. Psikolojik değerlendirme kısmında boşanma süreçlerindeki 
çatışmalara şahit kılındığı dolayısıyla boşanma sonrasında çatışmanın devam etmesinden dolayı 
taraf olmaya itildiği anlaşılmaktadır. Anksiyetenin babasından ayrı kalmasından kaynaklandığı 
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belirtilirken zamanı ve sınırı belirsiz ithamın duygu durum değişiklikleri göstermeden neredeyse 
spontan halde görülmesinin çocuğun örselendiği sürecin açık göstergesi olarak kabul edilmesi 
gerekliliği açıktır. Çocuğun babasına karşı yüksek oranda sevgi ve görüşme isteğinin görüldüğü 
rapor babayla aralarındaki duygusal bağın sağlam ve boşanmanın örselemesine rağmen olumlu 
olduğu görülmektedir. 

Bu raporun sonuç görüşünde  çocuğa yönelik istismar olmaması halinde baba yoksunluğunun ve 
somatizasyonunun giderilmesi için düzenli görüşmenin gerekliliğini yazmıştır. 

Bu raporda EYS açısından çatışmanın düzeyi şekli ve yabancılaştırıcının tipi  açıkça 
görülmektedir. 

Çocukta var olan bir duygusal istismardır. 

Bu  velayet sahibi tarafından ithama konu olan babaya karşı  yabancılaştırma ve bağı koparmaya 
yöneliktir. Babaya karşı yoksunluk ve somatizasyon bunun düzeyinin son iki yıl içerisinde ki 
çatışmalarda çocuğun çok ileri düzeyde taraf olmaya itildiğinin göstergesidir.  

 

2 28/**/2013  tarihli  Pedagog  H****  G****   
                Pedagojik İnceleme  Raporunda 

 

Taraflarla ve müşterek çocukla (iki kez) yaptığı görüşme sonrası düzenlemiş olduğu raporda 
Velayet sahibi annenin  yapmış olduğu bu ithamın anlatımında boşanmanın kesinleştiği zamanına 
denk gelen(2012 yaz bitimi) süreçte çocuğun bu ithamı dile getirdiğini hatta babasını bu yüzden 
arayıp sorguladığını beyan ettiği yazılmıştır. Bu durumu  psikiyatri servisine götürdüğünde 
anlattığını bu anlatılıyorsa yaşandığı yönünde ihtimalde bahsedildiği belirtilmiştir.Bu kadar ciddi 
bir ithamın Adli sürecinin ve Adli bildiriminin başlatılmamış olması dikkat çeken ayrıntıdır. 

2012 kış ayında baba yoksunluğunun anksiyetileri anlatıldıktan sonra velayet sahibi tarafından Eys 
yabancılaştırıcı ayrımında bizi belirgin halde yönlendiren ve keskinlik içeren ‘’kızım ile babasının 
şahsi ilişkisinin kesilmesini istiyorum’’ ifadesi yer almıştır. Bu ifadenin, duygu durum değişikliği 
yaratmadan belirtildiği anlaşılmaktadır. 

F**** N** A***  ile yapılan görüşmenin içeriğinde yaş ve gelişimiyle ilgili bulgular belirtildikten 
sonra yapılan cinsel taciz ve istismara yönelik sorular sırasında  kaçınma yüzünü kolunu kaşıma 
gibi kaygı düzeyinin artığını gösterir davranışlar sergilemesi sonucu görüşmenin sonlandırıldığı 
yazılmıştır. Bu davranışlar bir önceki psikolojik değerlendirme raporunda da belirtildiği gibi 
esasen baba yoksunluk anksiyetesiyle uyumludur. 

 Aşırı derecede örselenmiş baba yoksunluğunun ilerlediği yansıtma anksiyetesinin kaşınma 
şeklinde ortada olduğu aşikardır. Velayet sahibinin ortamda bulunduğu veya ortam sonrasında 
tekrar velayet sahibine kontrolüne dönüldüğü  bu tip sorgulamaların sonucu kaygı düzeyi ileri 
derece de artar ve daha önce yoksunluk anksiyetesi olarak karşımıza çıkan durum  yinelenir. 
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Kurgu veya gerçek  istismar ayrımında bulunulabilmesi için bu sebeple  uzun süreli yalıtım 
zorunluluğu vardır. 

Pedagog raporunda baba ile görüşemesinin getirisi ,yaşadığı baba yoksunluğuna da vurgu 
yapmıştır.Kişisel ilişkinin devamını tavsiye etmiştir. 

Aşırı örselenen  ve babasına karşı  yabancılaştırılmaya çalışılan çocukla ilgili duygusal taciz 
yönünden görüş bildirmemiştir. 

3   18/**/2013  tarihli   TC ********   ************ Fakültesi    

  Çocuk Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilimdalı  Heyet  Raporunda  

  

F**** N** A***’in 03/0*/2013 tarihinde ve 13 /0*/2013 tarihinde *******  Ü******* adli 
olguları değerlendirme heyetince değerlendirildiği belirtilerek ; 

Babasının annesine kötü davrandığı, babasının anneannesine tükürdüğü,bu yüzden kötü birisi 
olduğu, ancak kendisine bir şey yapmadığı,iyi davrandığı, babasını özlediği ve onu görmek 
istediğini belirttiği kayıt altına alınırken  görüşme esnasında  kendiliğinden   itham kelimelerini 
söylediği duygu durum değişikliği göstermeden babasıyla tekrar görüşmek istediğini belirtmiştir. 
Ayrıntılı figür incelemelerinde annenin kızgınlığı ve öfkesinin çocuğun gözüyle zararsızca 
anlatıldığını gösteren ifadelere rastlanmıştır . Rapora bu durum :’’Baba-çocuk  figürlü kartlarda 
babanın çocuğunu çok sevdiği resimde kötü bir şey olmadığı,  anne –çocuk  figürlü kartta annenin 
kızdığını ,bardak kırdığı için annenin kızmış olabileceğini ,bahçedeki baba –çocuk figürlü kartta 
ise babanın çocuğa baktığını düşündüğünü ifade etmiştir .’’şeklinde yansımıştır  

Bu raporun sonuç kısmında : 

1 Bu yaştaki çocuğun bunu  unutması beklenirken unutmaması iddia konusunun gündemde 
tutulduğunu ve tekrar tekrar konuşulduğunu düşündürdüğü  

2Cinsel istismarın varlığı yönünde bir kanaate ulaşılamadığı  

3 Baba ile birlikteliğinin korunması gerekliliği ancak iddialar nedeniyle  sosyal hizmet 
uzmanının desteğiyle görüşmesinin uygun olacağı  

4 Her iki ebeveyninde erişkin psikaytristi tarafından muayene edilmesi ve babanın bu 
muayene sonrası adli heyete gönderilmesi  

5 Çocuğun ayda bir  Çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları  polikliniğince  takip edilmesi 
gerektiği kanaatini bildirmiştir. 

 

Aslında  bu rapor  kısaca kurgu ve gerçek istismar ayrımında yapılması gereken üç basit kuralı 
işlemiş ve cinsel tacizin kurgulandığını belirtmiştir. Aslında  bu rapor EYS’ nin göstergeleri 
açısından oldukça yeterlidir. 
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Fiziksel bir bulgunun olmadığı  mutlak şüpheler içeren  bu tip Kurgu ve Gerçek istismar 
ayrımında işte aşağıdaki üç basit kural işlenmelidir. 

1 Her iki ebeveynin erişkin psikyatristi tarafından değerlendirilmesi  

Annede MEDEA KOMPLEKSİ  (öfke hırsla çocuğunu kullanarak intikam alma ) izlerini ararken  

Baba da muhtemel bir pedofili veya kişilik bozukluğu analizi yapmak  

2 İthama konu  çocuğun korunması ve bu çatışmadan çıkarılması için  devlet korumasına alınması 
ve izlenmesi  ithamın aydınlatılması  

3 Her iki tarafla  çocuğun  mutlak  yalıtılarak   çocuğun bu çatışmalı ortamlarda daha fazla 
örselenmesini engellenmesi gerçeklik bulgularına ulaşılması durumunda da tedavilerin yapılması  

 

4 2*/0*/2014   tarihli   TC ****** ********   A*** T***  Kurumu Raporunda  

 

Yukarıdaki dosya içerikleri aktarılarak yapılan değerlendirme sonucunda  

Cinsel istismarın varlığı yönünde olayla ilgili kesin bir kanata ulaşılamadığı  

Ruh sağlığının değerlendirilemediği ancak çocuğun küçük yaşta olması ,kavramların yeterince 
gelişmemesi olayları algılama ve değerlendirme ile ilgili gelişimlerin yeterli olmaması nedeniyle 
ifade edemeyebileceği ,ayrıca bu yaştaki bir çocuğun telkinlere açık olması nedeniyle 
tekrarlayan söylemlerin algısını bozabileceği ,olmuş gibi algılamasına yol açabileceği bu 
nedenle ailenin tekrarlayan öykü almaması yada konuyu konuşmamasının uygun olacağı  
belirtilmiştir.  

Adli tıp kurumu adli vakaların delillendirilmesinde  suçun aydınlatılmasında  mahkemelere kanıt 
sunar fakat bildirdiği kanaatlerde  hüküm kurmamalıdır.  

Bu raporun son kısmında belirtilen, bir Anayasal hak olan velayet hakkı konusunda; 

özensiz davranıştan dolayı baba ve çocuğun görüşmemesinin uygun olacağı şeklinde  mütalaa 
vermesi, kurumun EYS yabancılaştırıcısı tarafından bu velayet savaşında bir taraf olarak bilinçli 
yada bilinçsizce bir silah olarak kullanıldığının açık delilidir.  

Üstelik  hiçbir bulgu ve belgenin kesin sonucuna ulaşmamakla birlikte mahkeme heyetinin vicdani 
kanaatine ipotek koyar bir ifadeyle velayet hakkı sonlanana dek (18 yaşına ) şeklinde ifade 
edilmesi genel adli rapor yazım kuralına uymamaktadır.  

  

1 23/0*/2014  tarihli  Psikolog   H******   B*****    

Sosyal   İnceleme  Raporunda 

Taraflarla ve müşterek çocukla yaptığı görüşmelerden sonra yaptığı değerlendirmede: 
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Tarafların karşılıklı açılan pek çok davalarının bulunduğu, her iki tarafa da ayrı ayrı evden 
uzaklaştırma cezası verildiği,tarafların birbirlerine karşı haklı olduklarını gösterme çabaları 
oldukları müşterek çocuğun anne –babasının yaşamış olduğu tartışmalara tanıklık ettiği 
belirtmiştir. 

F**** N** A***’in genel olarak babasından olumlu bir şekilde söz ettiği , babasını özlediğini 
ifade ettiğini çocuğun 5 yaş içinde olduğu ve velayet durumunu algılayabilecek yaş ve gelişim 
düzeyinde olmadığı yazılmıştır. 

Yabancılaştırıcının velayeti altında gördüğü travmanın ve  baba yoksunluğunun belirtilmediği 
raporda  kurgu ithamın verdiği zarar göz ardı edilmiş ve bu kurgu ithamın aydınlatılması için 
çocuğun kuruma yerleştirilmesinin travmaya yol açacağı ifade edilmiştir.  

Bu raporun sonuç kısmında yukarıdaki tüm süreçlerin bilinmesine rağmen devlet korumasında 
yalıtılarak duygusal istismardan kurtarılabilecek bir çocuğun duygusal istismarın devamını kurgu 
bir cinsel istismar davasıyla baba rol modelinin yok edilmesini hedefleyen yabancılaştırıcının 
kontrolünde kalmasına yol açacak kanaat bildirilmiştir. 

Bu ise yabancılaştırıcı velayet sahibinin  bilinçli veya bilinçsizce  kontrolüne girildiğinin belirgin 
göstergesidir. 

VI- BÜTÜN DOSYALARIN  İNCELEMESİ SONUCUNDA YAPILAN  
TESPİTLER. 

 
1 Boşanma gerçekleşmesine rağmen henüz maddi ve manevi sonuçlar üzerinde 

uzlaşma sağlanamamıştır.  
2 Boşanma sonrası savaş çocuk üzerinden sürdürülmektedir. 
3  Ebeveyne yabancılaşma sendromu  yönünden değerlendirme yapılmadan  

hazırlanmış raporlar vasıtasıyla yabancılaştırıcı velayet sahibi hedefine ulaşmış 
babayla tüm velayeti koparma aşamasına gelmiştir. 

4  Alınmış tüm raporlarda duygusal istismar göz ardı edilerek sadece  cinsel istismar 
yönünden sorgulama yapılmıştır. Açıkça görülmekte olan duygusal istismar  suçu göz 
ardı edilerek çocuğun duygusal tacizcisine yaşı gereği tam teslimiyeti sağlanmıştır. 

5 Uzun yıllara yayılacak ve muhtelif hasarlar bırakacak baba figürü eksikliği cinsel 
istismar  suçlamasıyla çocuğa uygulanan beyin yıkama ve çocuğun bilinçli yada 
bilinçsiz yeniden programlanması göz ardı edilmiştir. 

6 İtham araştırılırken : Babanın çocuğunu görmek istemeyebileceği ortada iken ısrarla 
çocuğuyla ilgilenmesi ve olabildiğince çocuğunu  görmeye çalışmasından anlaşılacağı 
üzere  bu konudaki samimiyeti göz ardı edilmiştir. 

7 Atılan ithamlar öncesi pedofili veya  buna benzer şikayetlerin ve başvuruların 
olmaması, tüm bu ithamların boşanmadan sonra ortaya atılması boşanma sonrası 
çatışma  dikkate alınmamıştır  
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VII- EYS  YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME  

SONUÇ: 

 
Bu haliyle dosya da yer alan ana velayet konusunda ;Çocuğun bu süreçte ki 
örselenmesi ve hırpalanması hat safhaya ulaşmıştır .  
 
Tedavi için; Hukuki süreçlerde yabancılaştırıcı için  gerekli engelleyici tedbirler 
alınmadığı zaman , çocuğun diğer  ebeveyne karşı yabancılaştırılması daha da  
hızlandırılmış olacaktır . 
 
Bu durum esasen bir çocuk hakkı ihlalinin durum tespiti ve Duygusal İstismarın suç 
duyurusudur. 
 
 

EYS Değerlendirilme Kriterleri  ; 

1Hedefteki ebeveyne karşı iftira kampanyası 

2Hedefteki ebeveyni reddetmek için çocuğa tutarsız, mantıksız, zayıf ve saçma bir  mantığa 
sürükleme 

3Çocuğun yaşantısı ve gelişimsel süreci ile tutarsız ifade, terim ve senaryolar üretilmesi 

4Çocuğun ebeveynlerine karşı Ambivalans  duygularının eksikliği 

5Hedefteki ebeveynin ret kararının çocuğun kendisi tarafından verildiği iddiası 

6Çocuğun yabancılaştıran ebeveyne karşı koşulsuz otomatik desteği 

7Çocukta belirgin bir suçluluğun olmaması 

8Hedefteki ebeveynin geniş ailesine karşı yayılan kin ve nefret duyguları 

 
Yukarıda Ebeveyn Yabancılaşma Sendromu ‘nun  tespit ve düzey kriterleri dosyanızda  
belirtilen hususlar dikkate alındığında 5/8 oranına ulaşmış olup F**** N** A*** ‘in     
babasına karşı yabancılaşmaya başladığı görülecektir. Bunun düzeyi yaş itibariyle orta 
düzeyde olup yaş ve yabancılaştırıcının ilerleyen etkisiyle  daha da ilerleyeceği 
açıktır.   
 Mütalaamın başında belirttiğim yabancılaştırıcı tipi açısından değerlendirildiğinde bu 
duruma yol açan velayet sahibi de  yabancılaştırıcı tiplerinin en ağır şekli olan takıntılı  
yabancılaştırıcı kapsamında değerlendirilebileceği saptanmıştır. 
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Kısaca  F**** N** A***, EYS sendromuna tutulmuştur. 

 Yabancılaştırıcı anne,çocuğu babasına düzenli ve normal şekilde vermek yerine  tüm 
bağı kopartmaya yönelik mahkeme süreçleri başlatmıştır.Çocuğun babaya karşı 
özlemle birlikte derin karmaşık duygu durumlarının oluşması kaşınma anksiyetesinin 
babayı kaybetme korkusuyla birleşmesine  neden olmuştur  . 

 Bu durum açık şekilde annenin açtığı bu davada,  çocuğu bir silah olarak 
kullanıldığının bulgusudur. 

Yine aynı bulgulardan anlaşılacağı gibi  bu durum ; Çocuktan sorumlu olan kişi ve 
çevresi tarafından çocuğun duygusal yönden istismar edildiğinin göstergesi  ve 
babasından kopartıldığının açıkça delilidir. 

 Çocuğun psiko sosyal gelişimi ve EYS nin  ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle 
tespit edilen bu duygusal istismarın önlenmesi ivedilik  taşımaktadır.  

Bu yönde devletin ilgili kurumları  ivedilikle; Çocukla ilgili gerekli koruyucu 
tedbirleri, duygusal tacizciye yönelik almalı ve gerekli suç  incelemesini 
başlatmalıdır.  

                  Dosyanızın EYS yönünden incelenmesinde kanaat bildirir raporumdur . 

 

                                                                                                Saygılarımla  

                                      Dr.Erkut ERDOĞAN 

               Aile Danışmanı  

                                                                                               2014 

 

Takıntılı yabancılaştırıcıya örnek teşkil eden incelemede  yargılama devam 
etmektedir.Üstelik duygusal istismarın varlığına dair tüm belge ve bulgular mevcutken bu 
mahkeme heyetine esasen ağır ceza mahkemesi konusu olan cinsel istismar kurgusu üzerine 
-yetkisiz olarak- yoğunlaşmıştır.Baba kızını halen görmemektedir.Çocukla ilgili devletin 
ilgili kurumları  herhangi bir koruyucu iyileştirici tedbir uygulamamktadır.Çocuk duygusal 
tacizcinin kontrolunde gittikçe örselenmektedir.  
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 EBEVEYN  YABANCILAŞMA SENDROMU   EBEVEYN  DENETİM FORMU                                                                                           

S.NO KONU 

EV
ET

 

H
A

Y
IR

 

          Mahkeme Açılmış  tedbirli Aile İçi  Çatışmalar    

1 
Mahkemece konan görüş saatleri ile ilgili olarak çocuğa bunların babayı en az görmesi gereken 
değil, "en fazla görüşebileceği" olduğunu söylüyor 

X  

2 Onun istediği saatlerde babanın gelip gitmesinde ısrarcı X  

3 Diğer Ebeveynin çocuğu nereye ve nasıl götürdüğünü detaylandırmasında ısrarcı. X  

4 Diğer Ebeveynin çocuğu ile yaptığı programlarda son dakika değişiklikleri yapıyor. X  

5 Çocuğa özellikle Diğer Ebeveynin  görüşme saatlerine denk gelecek başka programlar teklif 
eder 

X  

6 Diğer Ebeveynin hediyelerinin değerini düşürmek için çocuğa daha değerli hediyeler verir X  

7 Diğer Ebeveynin verdiklerini saklar, kırar veya onlara karşı özellikle dikkatsiz davranır  X  

8 Diğer Ebeveynin söylediklerini veya yaptıklarını bilhassa yanlış yorumlar X  

9 Çocukla görüştürme karşılığı olarak para ister  X 

10 Çocuğun ders notlarını, doktor raporlarını Diğer Ebeveynden saklar X  

11 Çocuğun ev ödevini Diğer Ebeveynle görüşme saatlerine bırakmasını sağlar X  

12 Diğer Ebeveyni toplum içinde görmezden gelir ve çocuğa bu şekilde örnek olur X  

13 Diğer Ebeveynin okuldaki veya sosyal faaliyetlere katılmasını yasaklamaya çalışır X  

14 Bunun "mahkeme kararı" olduğunu söyleyerek çevreyi yanıltmaya çalışır X  

15 Çocuğun ihtiyaçları hakkında Diğer Ebeveynin anlayışınızı eleştirir X  

16 Diğer Ebeveynin evini, arkadaşlarını, veya hayat tarzını eleştirir X  

17 Görüşme saatlerinde babanın yeni eşinin olmaması ve bunun çocuğu rahatsız ettiği konusunda 
ısrarcı 

X  

18 Diğer Ebeveynin hediyelerini görmemezlikten gelir X  

19 
Diğer Ebeveyn çocuğunu aradığınızda meşgul olduğunu söyler, veya baba çocuğuyla 
telefonda görüşürken sürekli olarak araya girer 

X  

20 Çocuğun önünde sürekli olarak babasının "eksikliklerinden" söz eder X  

21  Çocuğun duyacağı şekilde kavga olduğunu  ve hakaret edildiğini söyler  X  

67 
  



 
             

22  Diğer ebeveynin yetersiz kaldığını bakımını doğru yapamadığını  beyan  eder X  

23  Diğer ebeveynin çocukla görüşmesini çok istemesine rağmen korktuğunu güvenmediğini 
söyler  

X  

24  Diğer ebeveynin çocuğun eğitiminde  olumsuz davrandığını söyler  X  

SOSYAL ÇALIŞMACI                                                                                                           TARİH  

Dr Erkut ERDOĞAN                                                                                                          20/10/2014  

   Aile Danışmanı   

Standart Denetim Formu Baba C***** A*****   Tarafından Verilen cevaplarla doldurulmuş olup bu ölçekte yabancılaştırıcının genel 
anlamda yaptığı duygusal istismarın boyutu üst grupta bulunmuş olup Çocuğun EYS yönünden tedaviye başlanabilmesi için tedbir 
alınması  aciliyet içermektedir. 

Sayın Çalışmacı  

 Yukarıda doldurduğunuz  formdaki  her ‘’evet’’  EYS   de   yabancılaştırıcı ebeveyn   lehine     
değerlendirmenizi kuvvetlendirecek niteliktedir. Her iki ebeveyn üzerinde ayrı ayrı  değerlendirilerek 
çatışma düzeyi ölçeklendirmesi yapabilirsiniz .Bu ölçeklendirmedeki öfke düzeyi diğer ebeveyne ait şiddet 
eğilimiyle örtüşecek nitelikte olacaktır.  

 En yüksek evet değeri tecrübeli yabancılaştırıcıya aittir 
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SON SÖZ  

Velayet çatışması çocuk açısından hiçbir anlam taşımasa da bu çatışmanın boyutu çocuğun 
örselenme ve bu sendroma tutulumunu etkiler. 

Her çocuk anne ve babalı büyüme hakkına sahiptir. 

Bu modern anayasaların temel insani hakkıdır. 

Dolayısıyla çocuk açısından ebeveynlerinden görüşemediği ulaşamadığı ve hatta ona karşı  
örselendiği durum ,bu duygusal tacizin temel göstergesi ve çocuk hakkı ihlalinin boyutunu 
tanımlar . 

Devletin görevi kurduğu organizasyonlarla her türlü istismarın önüne geçerek korunması gereken 
hakları korumaktır.Bu durumda öncelikle bu duygusal tacizi anlamak belgelemek zaruridir. Bu 
görevde  alanda çalışan uzman danışman ve sorumlulara düşmektedir.Ancak bu raporlamaların 
sonucunda devlet  gerekli koruyucu organizasyonu oluşturmak zorundadır. 

Bir EYS tespitinde tüm dava ve şikayet süreçleri zaman akış çizelgesine oturtularak 
değerlendirilmelidir. 

Velayetin konumu ve görüşmelerdeki belgelemeler göz önüne alınmalıdır. 

Zaman akış çizelgesi ve mahkeme süreçleri bir araya getirilerek değerlendirildiğinde esas hedef ve 
beklenen sonuç net olarak görülecek duygusal istismarcı yabancılaştırıcı ebeveyn tespit 
edilebilecektir. 

Yukarıda ülkemizde ilk örneklerine rastlayacağımız ebeveyne yabancılaşma sendromunun 
tespitini içeren raporların ana formatında dikkat edilmesi gereken noktalar kısaca bunlardır. 
Unutmamak gerekir ki her çocuğun her iki ebeveyni ihtiyacı oranında sorunsuz icrasız görebilmesi 
bu sendromun oluşmamasını sağlayacak anahtarlardan biridir.  

Hedeflenen Duygusal istismarın tespiti ve engellenmesi olmalıdır. 

Tüm dünyada 25 nisan Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu farkındalık günü düzenlenmektedir.Bu 
günün ülkemizde de   farkındalık günü olarak kabul edilmesi bu günde  etkinliklerle farkındalığın 
artırılmasını dilemekteyim .Emeği geçen konunun tüm mağdurlarına,bu süreçte tüm mücadeleleri 
ile  kamuoyuna taşıyandostlarıma teşekkür ederim .bizler kaybetmiş babalarız ama  çocuklarımız 
bu sorunlarla uğraşmamalıdır.sayın okuyucu bu senin elindedir. Hukukun üstünlüğüne inanan ve 
çocuk hakları konusunda çalışan tüm gizli kahramanlara  bu kitap ithaf olunur  

                                                                       Saygılarımla     

                                                                  

 

 

70 
  



 
             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 
  



 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
  



 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 
  



 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 
  




