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BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DİLEKÇE KOMİSYONUNA / ANKARA 
  

Dava sürecinde ve sonrasında pek çok haksızlığa maruz kalıyoruz. Aşağıda bu hususlar konu başlıkları ile bilgilerinize 

sunulmuştur. Uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk kurallarından ihlal edilenler farklı birçok konuda bizlerin ve 

çocuklarımızın mağdur edilmemize sebep olduğundan kişisel hak ve özgürlüklerimize uluslararası sözleşmeler ile 

güvence altına alınmasına rağmen yargı eliyle nasıl haklarımızın elimizden alındığını görmeniz açısından öncelikle 

ihlal edilen sözleşme ve kanun maddelerini belirtmekte yarar görüyorum. 

 İNSAN HAKLARININ  VE  TEMEL  ÖZGÜRLÜKLERİNİN  KORUNMASINA  İLİŞKİN 

SÖZLEŞME; 
 Madde 8- Özel hayatın ve aile hayatının korunması: 1. Herkes özel hayatına, aile hayatına, konutuna ve 

haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 
 Madde 14 Ayrımcılık yasağı: Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, 

renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, 

doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır 

  

 İnsan Hak. ve Temel Öz. Kullanılmasına İl. Söz. Ek  Prot No: 7 Madde- 

5   Eşler  arasında  Eşitlik :  Eşler  evlilikte,  evlilik    süresince  ve evliliğin sona 

ermesi  durumunda,  kendi aralarında  ve  çocukları ile  ilişkilerinde 

medeni  haklar  ve   sorumluluklardan   eşit şekilde  yararlanırlar.” 

  

 ANAYASA’ mızın Maddesi . 

 (Değişik: 3/10/2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. 

 “Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla 

kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.” 

  

 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ’nin ; 
 Madde 3/1. “Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama 

organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir.” 

  

 Madde 9/3. “Taraf devletler, anne-babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen 

çocuğun, kendi yüksek yararına aykırı olmadıkça, anne-babasının ikisiyle de düzenli bir biçimde kişisel 

ilişki kurma ve doğrudan görüşme hakkına saygı gösterirler.” , 
 Madde 18 “Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasında ana–babanın 

birlikte sorumluluk taşıdıkları ilkesinin tanınması için her türlü çabayı gösterirler” hükümlerine de 

aykırıdır 

. 

 Türk Medeni Kanunu; 
 Madde 2- Dürüst davranma :Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük 

kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni 

korumaz.” hükmüne de aykırıdır. Bunun  yanında , 

 MADDE 23-Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı: Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa 

vazgeçemez. 

   Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka aykırı olarak sınırlayamaz. 
  

 Madde 324- Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve 

yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür. 

  

1. Adil Yargılanma Hakkı İhlali Bakımından; 
Anayasamız ve İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış adil yargılanma hakkım ihlal edilmiştir. Dava 

sürecinde sunmuş olduğum hiçbir delil dikkate alınmamış gerekçeli kararda değinilmemiştir. 



 Yargılama sürecinde cinsiyet ayrımcılığı yapılmış somut delil ve tanık beyanlarına itibar edilmemiş kadın cinsiyete 

sahip eski eşimin beyanı esas alınmıştır. 

Gerekçeli Kararda Müşterek evladımın muhtaç olduğu şefkat ve bakımın ancak kadın cinsiyetine sahip annesi 

tarafından verilebileceği bir erkeğin şefkat ve bakım veremeyeceği önyargısıyla cinsiyet ayrımcılığı yapılmıştır. 

2. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi İhlal edilmektedir. 
Madde 3/1 açıkça ihlal edilmiştir, çocuğu ilgilendiren her türlü faaliyette çocuğun yararı temel düşüncedir hükmü yok 

sayılmıştır. Bunun yerine sırf kadın olduğu için beyanını esas alan hastalıklı bir düşünce yargı ve hukuk sistemimize 

girmiştir. 

Birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi ile çocuklar hak süjesi olmaktan çıkmış doğrudan hak sahibi olmuştur. 

Bununla birlikte hukuk sistemimizde ve kamusal düzen içerisinde çocuklar ve onların hakları yok hükmünde 

görülmektedir. 

Her çocuk, ebeveynleri boşanmış dahi olsa, üstün yararı aksini gerektirmedikçe, ebeveyninden açıkça zarar görmediği 

müddetçe, her iki ebeveyninden eşit oranda ilgi ve bakım görme hakkına sahip olduğu halde ülkemizde boşanma 

sonrası çocukların bu hakları ellerinden devlet ve yargı eliyle alınmaktadır. 

  

3. Aile hayatına Saygı Hakkı ihlal edilmektedir. 
Ebeveynler boşanmış olabilirler, bu durumda dahi müşterek çocuk yada çocuklarla kan bağından doğan aile hayatı 

devam etmektedir.  Devlet Aile hayatına saygı göstermek ve korumakla mükelleftir. Burada esas olan müşterek 

çocuğun yararıdır. Çocuğun yararı aksini gerektirmedikçe müşterek çocuk hem annesinden hem babasından eşit 

miktarda ilgi ve bakım görme hakkına sahiptir. 

Hal böyleyken boşanmalarda babaları bankamatik gibi görüp nafaka yükümlülüğüyle babalığı eşdeğer sayarak ayda 

iki kez ziyaretçi statüsü vermek babalara yapılan haksızlık olmakla birlikte, hakkını hukukunu savunamayacak 

çocuklara devlet eliyle yapılan zulümdür. 

Uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınan Aile Hayatına saygı hakkı ve Anayasa mahkememizin EKLİ kişisel 

başvuruya ilişkin verdiği kararında ile hiçbir ebeveyn boşanma sonrasında müşterek çocukla kişisel ilişki kuracağı 

zaman tarih ve süre belirtilerek kısıtlanamaz demektedir. Buna rağmen iç hukukumuzda tüm aile mahkemelerinde bu 

hak ihlal edilmektedir. Devletin bu duruma daha fazla seyirci kalmayacağına inancım tamdır. Zira uluslararası 

mecralarda devletime karşı dava açarak bu hakkımı elde etmekten hicap duyarım. 

4. Velayet Hükümleri Hatalı kurulmaktadır. 
Evliliğin sona ermesi  durumunda,  Eşler kendi aralarında  ve  çocukları ile  ilişkilerinde 

medeni  haklar  ve   sorumluluklardan   eşit şekilde  yararlanırlar. Açık hükmüne rağmen ve Anayasamızın 41nci 

maddesi hükümleri varken 

Ülkemizde ve Medeni kanunumuzda boşanma halinde velayet sorumluluğunun  eşlerden birine verilmesini anlamak 

ve kabul etmek mümkün değildir. Medeni Kanunumuzun alındığı Almanya’da ve imza atarak tabi olduğumuz insan 

hakları ve çocuk hakları gibi uluslararası sözleşmelerin hakim olduğu tüm ülkelerde velayet hak ve sorumluluğu 

ortaktır. Yani ORTAK VELAYET esastır. Söz konusu bu ülkelerde velayetin Anneye tek taraflı olarak verildiği tek 

durum müşterek çocuğun evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmemesi halidir. Aynı sözleşmelere tabi olduğumuza 

göre Devletimiz boşanmış ailelerde çocukların hepsine gayri meşru muamelesi yapmaktadır. 

5. İcra Marifetiyle Kişisel İlişki Tesis Etmek 
Velayet sorumluluğunun sahibi ebeveyn ki genellikle bu kişi sırf kadın olduğu için genellikle “anne” dir Devletimizi 

temsil eden hakimlerin başkanlığında kurulan mahkemelerde Türk Milleti adına alınan kararları tanımamaktadır. Bir 

ay içerisinde 27 gün annesinin yanında kalan müşterek çocuğun ayda iki kez babasını görmesini bile çocuğuna çok 

görmekte, mahkeme kararı tanımamakta bu durumda hiçbir yaptırıma maruz kalmamakta, TCK da suç olarak 

tanımlanan bu eylemleri uygulayan kişiler cinsiyet ayrımı yapılarak korunmaktadır. Oysa ki mahkeme kararının 

uyulmaması bir yana, Devletimizin aile hayatını koruma mükellefiyeti kişisel ilişki tesislerini de kapsamaktadır. 

Yasalarımız mahkeme kararına uymayan velayet sahibine yaptırım uygulamak bir yana dursun çocuğunu görmek 

isteyen babaya icra marifetiyle görmeyi reva görüp üstüne bir de çocuğunu görmek için her sefer için 200-250 TL icra 



masrafı yüklemekte, mahkeme kararına uymayan ebeveyne yani borçluya icra masrafları yüklenmemektedir. Kanunda 

çocuk teslimi borçlusundan tahsil edileceği yazsa dahi bu mümkün olamamakta Yargıtay bu talepleri bozmaktadır. 

Pedagog, İcra memuru gerekiyorsa polis eşliğinde çocuk teslim almanın çocukta yarattığı travmayı bir düşünmenizi 

istirham ederim. Araştırdığım kadarıyla dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Altını 

çizerek belirtmek isterim ki bir borçlunun evcil hayvanı hayvan haklarına istinaden ülkemizde haczedilememektedir. 

1923 te çocuklara verilen önemle onlara hediye edilen bayramı olan, 1994 te Birleşmiş milletler çocuk hakları 

sözleşmesine imza atan bir ülkede bugün çocuklara verilen değeri evcil hayvanlarla ve evdeki kullanılan 

eşyalarla kıyaslamak zorunda kaldığımdan dolayı utanç duyuyorum. 

Ekli insan hakları kurul kararlarından görüleceği üzere çocukların haczedilmesi bir İnsanlık suçudur. Velayet 

sahibinin uzaktaki ebeveyne uyguladığı psikolojik ve ekonomik şiddettir. Velayet sahibinin müşterek çocuğu 

istismar etmesidir. 

6. Ebeveyne Yabancılaştırma Sendromu (Parental Alienation Syndrome) 
Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında (DSM IV APA2000) uzaktaki ebeveyni kötüleyen, çocuğu 

o ebeveyne düşman etmeye çalışan kişilerin kişilik bozukluğu olduğunu ve böyle kişilere velayet sorumluluğu 

vermenin çocuk üzerindeki olumsuz etkileri belirtilmiştir. 

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın EYS ile maruz kaldıkları istismar ve psikolojik şiddetin Sağlık bakanlığımıza 

yapılan müracaata rağmen tanımlanmaması, uluslararası tanı kriterleri ile tüm dünyada suç sayılan ve velayetin el 

değiştirmesini gerektirdiği kabul edilen bu durumun geleceğimizin teminatı çocuklarımızı korumak için; 

1. EYS nin TCK da suç olarak tanımlanması, 

2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın kuruluşu hakkındaki kanun gereği çocuk odaklı görevlerinden dolayı 

konuya müdahil olması, 

3. Sağlık bakanlığının gerekli EYS ye ilişkin tanımlamaları yapması, 

Gerekmektedir. 

Boşanmaların her yıl bir önceki yıla göre %5 arttığı ve buna paralel olarak tek ebeveynle büyümeye mahkum ettiğimiz 

çocuklardan suça karışanların da her yıl aynı oranlarda arttığı adalet bakanlığı istatistiklerinde mevcuttur. Toplumun 

ve Devletin Bekası sağlıklı yetişecek çocuklar ve aileden geçmektedir. 

  

7. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hk. Kanun 
Bu kanun ismiyle müsemma olarak icraat yapmak şiddetin sadece kadınların maruz kaldığı bir durum olmadığı 

gerçeğini, ailenin anne baba ve çocuk tan oluştuğu gerçeğini, boşanma sonrası müşterek çocukla her iki ebeveynin de 

aile hayatının devam ettiği gerçeğini yok saymaktır. 

Tüm hukuk dallarında ispat yükümlülüğü olduğu halde bu kanun ile mahkemelerde sırf kadın cinsiyetine ait olan dava 

tarafının beyanı yeterli sayılmaya başlanmış, toplum vicdanını rahatsız eden sonuçlar, Türk Milleti Adına 

verilemeyecek Kararlar çıkmaya başlamıştır. 

Kanun içeriği Ailenin korunması için yeterli olmakla birlikte ispat yükümlülüğü aramaksızın sırf kadın olduğu için 

Anayasamıza ve İnsan haklarına aykırı olarak cinsiyet ayrımı yapıldığı hususuna dikkat çekmek ve mağduriyetlerin 

giderilmesi için beyan esasına değil ispat yükümlülüğü esasını zorunlu kılmak gerekmektedir. 

  

8. Nafaka Yükümlülüğü 
Şubat 2016 itibariyle 4 Kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.407 TL Yoksulluk Sınırı 4.584 TL olarak açıklanmıştır. Asgari 

ücretin net 1.300 TL olduğu göz önüne alındığında, boşanma sonrası eski eşine ömür boyu yoksulluk nafakası ödemeye 

mahkum edildiği, iş-kur kanalıyla birçok destek verilmesine kadınlara yönelik teşvik kredileri ve Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığımızın projelerine rağmen ömür boyu nafaka varken boşanan kadınlar çalışma ihtiyacı 

duymamaktadır. Hal böyle olunca Boşanan erkeğin bu hayat şartlarında tekrar bir hayat kurması imkansız olmaktadır. 

Bu durum İnsan haklarına da aykırıdır. Boşanma sonrası eski eşe ödenen yoksulluk nafakasının ömür boyu olmaktan 

çıkarılıp kendi ayakları üzerinde durmaya  yetecek bir süre ile maksimum 1 yıl ile sınırlandırılması gerekmektedir. 



  

9. Nafaka yüzünden hapis cezası uygulanması 
Hiçbir baba evladının mağdur olmasını istemez. Evladı için iştirak nafakasını ödeyemeyecek durumda olan babalar 

bulunmaktadır. Boşanmış ve özürlü olduğu için çalışamayan yada düzenli bir işi olamayan babalar mevcuttur. Bu 

kişileri nafaka yükümlülüğünü yerine getiremediği için hapis cezası uygulamak adil olmadığı gibi bu cezadan beklenen 

faydayla ölçülü bir yaptırım değildir. Sosyal devlet ilkesi gereği bu kişilerin özgürlüklerini kısıtlamak yerine öncelikli 

olarak iş imkanı sağlanması hem çocuk hem de baba açısından gerekmektedir. Bu durumda olan kişiler durumlarını 

ispat etmesi halinde özürlülük şartı dahi olmaksızın bu durumun ortadan kalkması sağlanana kadar çocuğun üstün 

yararına nafaka yükümlülüğü devletçe üstlenmelidir. Gerekli kaynağın işsizlik sigorta fonunda atıl bekleyen kısımdan 

yada Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Bütçesinden Karşılanabileceğini düşünüyorum. 

TALEP              : 

1. Medeni Kanunun evlilik birliğinin sona ermesi halinde velayet sorumluluğunun tek taraflı olarak tesis 

edilmesi hükmünü ORTAK VELAYET tesis edilir şeklinde değiştirilmesini, 

2. İnsan hakları ve Çocuk haklarına istinaden müşterek çocukla eşit hak ve sorumluluk sahibi ebeveynlerin 

her anlamda eşit hak ve sorumluluk sahibi kılınması, çocuğa karşı sorumluluklarını ilgi ve bakım verme 

ödevlerini yerine getirmeyen ebeveynlere çocuğun üstün yararını gözeterek yaptırım uygulanmasının 

sağlanacağı yasal düzenlemelere gidilmesini, 

3. Müşterek çocuğa karşı görevlerini savsakladığı ve bu durumun süreklilik arz ettiği durumlarda cinsiyet 

ayrımı yapılmaksızın, şefkat ve bakımın sadece anne tarafından verilebileceği gibi yasal dayanağı olmayan, 

cinsiyet ayrımcılığı suçu işleyerek kararlar almadan, Devletin çocuk hakları sözleşmesi 3/1 Md. 

Yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması, 

4. Devletin ve Yargının Uluslararası Sözleşmelere aykırı olarak Cinsiyet Ayrımına son vermesi ve Çocukların 

üstün yararını öncelikle gözetecek yasal düzenlemelerin ve Anayasamızın 90ncı maddesinin 

uygulanmasının sağlanması ve denetlenmesini yapacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, 

5. Boşanma sonrası eski eşe ödenen yoksulluk nafakasının ömür boyu olmaktan çıkarılıp kendi ayakları 

üzerinde durmaya yetecek maksimum 1 yıl ile sınırlandırılmasını, 

6. 6284 sayılı Ailenin korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi hakkında kanun başta olmak üzere, Tüm 

Kanun ve Hukuk dallarında Beyan esasının kaldırılarak delil ile ispat yükümlülüğünün getirilmesini, 

  
Dilekçemin Mecliste ivedilikle değerlendirilip işleme alınmasını ayrıca Meclis Adalet Komisyonuna, Sağlık, Aile, 

Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığına, TBMM Aile Bütünlüğünün Korunmasını Araştırma Komisyonuna, Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna, 

Yargıtay Başkanlığına TBMM İnsan Hakları Komisyonuna, Türkiye İnsan Hakları Kurumuna, T.C. Kamu Denetçiliği 

Kurumuna iletilmesini saygı ile arz ederim. 

 


