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GENEL GEREKÇE

"Çocuk haklan" bir kavram olarak 20. Yüzyılın başlannda ortaya çıkmaya başlamıştır.

Kavramın ilk olarak yer aldığı uluslararası belge 1924 yılında kabul edilmiş olan Çocuk Haklan

Bildirgesi'dir. Ardından 1959 yılmda Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Bildirgesi kabul
edilmiştir. Bildirge, bedensel ve zihinsel bakımdan henüz olgunlaşmarmş olduğuna vurgu

yaparak, çocuğun doğumdan önce olduğu gibi doğumdan sonra da uygun yasal korunma dahil
özel gözetim ve bakıma gereksinme gösterdiğinin altım çizmiş; insanlığın çocuğa
verebileceğinin en iyisini vermesi gerektiğini belirterek, çocuğun mutlu bir çocukluk geçirmesi
ve kendisirün ve toplumun iyiliği için bu bildirgede yer alan hak ve özgürlüklerden
yararlanmasmın amaçlandığım belirterek 10 ilke ortaya koymuştur. Bu metinde dikkat çeken
nokta, "çocuğun yüksek yaran" (best interests of the child) kavramımn ilk kez amldığı bir belge
olmasıdır. Bağlayıcı niteliği olmayan bu bildirgelerin ardından, çocuk haklanna ilişkin hukuki
bağlayıcılığı olan kapsamlı bir uluslararası sözleşme, 1989 yılında kabul edilen Birleşmiş
Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesidir. Çocuklar için ayn ve onlara özgü bir haklar
kataloğunun oluşturulması ve çocuğun bu haklann öznesi olarak kabul edilmesi ancak 1989
Çocuk Haklan Sözleşmesi'yle mümkün olmuştur. Çocuğun hak öznesi olmasının doğal bir
sonucu bu sözleşmede yer alan haklamj/çocuk tarafindan ileri sürebilir olmasıdır.

Evrensel hukukta çocuğun üstün yaran ile ilgili uzun zaman aralıklarında da olsa
bağlayıcı kurallar hayata geçmiştir. Türk hukuk sisteminde de çocuklann üstün yaranmn
korunmasına yönelik hukuk uygulaıhalan mevcuttur. Fakat hala bazı düzenlemelere ihtiyaç
duyduğu ortadadır. Örneğim çocuğun yüksek yaran kavramımn mahkemeler tarafından farklı
şekilde uygulanabildiği görülmektedir. Hakimlerin takdir yetkisinin çok geniş ve esnek olması,
aym şekilde çocuğun yüksek yaran ilkesinin nelerden oluştuğunu gösteren bir mevzuatın
bulunmaması da göz önüne alındığında, mahkemelerin kararları arasındaki birbirinden farklı
uygulamalan görmek mümkündür.

Bu bağlamda aile ve çocuk mahkemelerinde, çocuklann adalet sistemi içindeyken her
ne koşulda olursa olsun, mahkemenin inisiyatifine bırakılmaksızın, psikolog, pedagog ve sosyal
çalışmacmın hazır bulunması, böylece çocuğun yüksek yaran ilkesi gereği ruhsal
öncelemek ve çocuğun yaşayabileceği hak ihlallerinin önüne geçilmesi çok büyü
etmektedir.
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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Söz konusu madde aile ve çocuk mahkemelerinde, çocukların adalet sistemi

içindeyken her ne koşulda olursa olsun, mahkemenin inisiyatifine bırakılmaksızm, psikolog,
pedagog ve sosyal çahşmacımn hazır bulunması, böylece çocuğun yüksek yaran ilkesi gereği
ruhsal sağlığını öncelemek ve çocuğun yaşayabileceği hak ihlallerinin önüne geçilmesi
amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.
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AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE
DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 09.01.2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve

Yargılama Usullerine Dair Kanunun'un 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasmm (2) numaralı
bendinde yer alan "Mahkemelerin gerekli gördüğü hallerde" ibaresi madde metninden
çıkartılmıştır.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.
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