
 

 

 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 
2019/501E         2019/3271K         25.03.2019 

Ebeveynlerini uzun süre göremeyen 
çocukların ebeveynlerinden birisine 

karşı yabancılaşma sendromu içerisine 

girebilir 
 

Davacı anne tarafından koşulların değişmesi nedeniyle baba ile 

ortak çocuk arasında kurulan kişisel ilişkinin kaldırılması talebi 

ile açılan davada ilk derece mahkemesince, "sosyal inceleme 

raporu kapsamına göre ayrılık süresinde küçüğün her iki 

ebeveynine de ihtiyacı olduğu, ebeveynlerini uzun süre 

göremeyen çocukların ebeveynlerinden birisine 

karşı yabancılaşma sendromu içerisine girebilecekleri, bu 

sendromu yaşayan çocukların karşısındaki insana göre 

farklı konuşup değişik söylemlerde bulanabilecekleri, 

birlikte kaldıkları ebeveynleri neyi duymak istiyorsa onu 

söyleyebilecekleri, herkese ayrı konuşabilecekleri gibi 

suskunluk içine girebilecekleri, küçüğün birlikte kaldığı 

ebeveyninin beklentisine uygun davranış geliştirip 

birlikte kalmadığı ebeveyni ile görüşmek istemediğini 

söyleyebileceği, küçüğün bu şekildeki beyanlarının kişisel 

ilişkinin kaldırılması için yeterli ve başlı başına bir sebep 

olmadığı, dinlenen tanık beyanlarından küçüğün 

babasıyla görüşmeye hevesle gittiği, kuzenlerinin 

gelmemesi yüzünden sıkılması yada hastalanması 

nedeniyle kişisel ilişkinin kaldırılamayacağı, davalı 

babanın müşterek çocuk ile görüşmesinin en tabi 

haklarından olup küçükle kurulan şahsi ilişkinin bu 



 

 

gerekçelerle kaldırılamayacağı” gerekçesi ile davanın 

reddine karar verilmiş, karar davacı anne tarafından 

istinaf edilmiştir. 

İnceleme yapan bölge adliye mahkemesince davacı annenin 

istinaf taleplerinin kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

... 2006 doğumlu olup velayeti anneye bıkarılmış, baba ile de 

boşanma ilamında gösterilen şekilde sadece baba ile çocuk 

arasında kişisel ilişki kurulmuştur. Tüm dosya kapsamından 

çocuk ile baba arasındaki kişisel ilişkinin kaldırılmasını gerektirir 

sebeplerin varlığı ispat edilmemiştir. Küçük Nisa Deniz'nin 

babasının evlendiği kişiyle ve babaannesi ile vakit geçirmek 

istemediğini beyan etmiş olması tek başına kişisel ilişkinin 

kaldırılmasını, ya da daraltılmasını gerektirir bir sebep değildir. 

Kaldı ki psikolog raporunda da babası ile görüşmelerinde 

küçüğün heyacanlı ve istekli olduğu, kişisel ilişkinin 

değiştirilmesine gerek olmadığı, küçüğün babaya ihtiyacı 

olduğu belirtilmektedir. O halde bölge adliye mahkemesince 

davacı kadının istinaf taleplerinin reddine karar verilmesi 

gerekirken kısmen kabulü ile yazılı şekilde karar verilmesi 

doğru olmamıştır. 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple 

BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri 

verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk 

dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 25.03.2019 

(Pzt.) 

 

                                             


