T.C.
ADALET BAKANLIGI
Personel Genel Müdürlüğü

10/08/2016

Sayı : 82084579/5616/30405
Konu : Çocuk Teslimi İşlemleri

......................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIGINA

Aile mahkemeleri tarafından verilen çocukla şahsi münasebet tesisine yönelik kararların, İcra ve
İflas Kanunu gereğince yerine getirilmesi işlemlerinde yaşanan sorunların, uluslararası sözleşmeler dikkate
alınarak çözümlenmesi konusunda gerekli idari ve yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi hususunda Kamu
Denetçiliği Kurumuna yapılan başvuru sonucu verilen 07/06/2016 tarihli 2015/5571 sayılı kararda; çocuk
teslimine ilişkin işlemlerin Aile ve Politikalar Bakanlığı nezdinde oluşturulacak idari birim tarafından yerine
getirilmesi, masrafların bütçeden karşılanması gibi hususlarda yasal değişiklik yapılması; yasal
değişikliklerin gerçekleşmemesi durumunda şahsi münasebetin icra dairesi tarafından gerçekleştirildiği
hallerde görevlendirilen polis memurunun sivil kıyafet ve sivil araçla ve mutlaka ilgili uzmanların
refakatinde velayet sahibi ebeveynin yanına gidilmek suretiyle ilam gereğinin yerine getirilmesi hususu
tavsiye edilmiştir.
Kamu Denetçiliği Kurumunun söz konusu tavsiye kararı gereğince yapılması önerilen kanun
değişikliği teklifi Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Bilim Komisyonu tarafından
değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra alınması gereken idari tedbirler kapsamında, icra daireleri tarafından
gerçekleştirilen çocuk teslimi işlemlerine refakat edecek polis memurlarının teslim mahalline sivil kıyafetle
ve sivil araçla gitmeleri hususunun değerlendirilmesi Kanunlar Genel Müdürlüğünün 13/07/2016 tarih ve
39510391-2016-276.0l-07-E.1472/6261 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığından istenilmiştir.
Bilindiği üzere uluslararası andlaşmalar ile ulusal mevzuatta ana ve babasından veya bunlardan
birinden ayrılmasına karar verilen çocuğun, kendi yüksek .yararına aykırı olmadıkça ana ve babasının
ikisiyle de düzenli bir biçimde kişisel ilişki kurma ve doğrudan görüşme hakl,,wa saygı gösterilmesi;
kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları
tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararının temel düşünce olması;
ana ve babadan her birinin, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve
yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlü olması gerektiği gibi çocuğun üstün yararını korumaya
yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Çocuğun üstün yararının korunması evrensel bir ilke olarak kabul
edilerek andlaşmalarda ve temel kanunlarda yer almaktadır. Aynca, teslim işlemlerinde uzman
bulundurulması suretiyle çocuğun üstün yararının gözetilmesi hususuna İcra ve İflas Kanununun 25/b
maddesinde de yer verilmiştir.
Bu itibarla, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin polis nezaretinde yerine
getirilmesine durumunda, imkanlar dahilinde tavsiye kararı doğrultusunda refakate alınacak polis
memurlarının sivil kıyafetli olması ve sivil araçla gelmesi, aynca teslim işlemlerinin uzman katkısı alınarak
yerine getirilmesi konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunda,
Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin yargı çevrenizdeki icra ve iflas dairelerinde görevli tüm personele
tebliği ile bilgileri açısından icra mahkemelerine duyurulmasını rica ederim.
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