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GENELGE
No: 65/1
Uluslararas Çocuk Kaçrmann Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözlemesinin
uygulanmasna ilikin 01/01/2006 tarihli ve 65 sayl Genelgemizin Sözlemeye taraf olan
devletler ve uygulamada karlalan sorunlar açsndan güncellenmesine ihtiyaç duyulmutur.

BRNC BÖLÜM
ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUK
VEÇHELERNE DAR LAHEY SÖZLEMES

(1) Bilindii üzere, Türkiye adna 2l Ocak l998 tarihinde imzalanan “Uluslararas
Çocuk Kaçrmann Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözlemesi”nin onaylanmas, 3 Kasm
l999 tarih ve 446l sayl Kanunla uygun bulunmu ve 29 Aralk l999 tarih ve 99/l3909 sayl
Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanarak l5 ubat 2000 tarih ve 23965 sayl Resmî Gazete’de
yaymlanmtr.
(2) Onay belgesi 3l Mays 2000 tarihinde tevdi yeri olan Hollanda Dileri
Bakanlna iletilen Sözleme, l Austos 2000 tarihinde Türkiye yönünden yürürlüe
girmitir.
(3) Söz konusu Sözlemenin uygulanmasn salamaya yönelik usul ve esaslar
düzenleyen 5717 sayl “Uluslararas Çocuk Kaçrmann Hukuki Yön ve Kapsamna Dair
Kanun” 22/11/2007 tarihinde kabul edilerek 04/12/2007 tarih ve 26720 sayl Resmî
Gazete’de yaymlanarak yürürlüe girmitir.
(4) Türkiye Sözlemenin 26’nc maddesinin 3’üncü paragrafna, “Türkiye
Cumhuriyeti muhakeme masraflar veya kanunî danman ve müavirlerin katlmndan doan
masraflar ile çocuun iadesi sebebiyle doan masraflar üstlenmemektedir” eklinde çekince
koymutur.
(5) Sözlemenin 6’nc maddesi uyarnca, Sözlemede öngörülen yükümlülükleri
yerine getirmek üzere Bakanlmz Uluslararas Hukuk ve D likiler Genel Müdürlüü
“Merkezî Makam” olarak belirlenmitir.
(6) Sözleme, halen devletimiz ile birlikte Ek (1)’de yer alan devletler arasnda
yürürlüktedir.
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KNC BÖLÜM
SÖZLEMENN AMAÇ VE KAPSAMI
(1) Sözleme, çocuun, velâyet hakk ihlâl edilerek bir ülkeden dier bir ülkeye
götürülmesi veya alkonulmasnn zararl etkilerinden uluslararas alanda korunmas amacna
yönelik olduundan, çocuun derhal mutat meskeninin bulunduu ülkeye geri dönmesini ve
ahsi iliki kurma hakkna riayet edilmesini salamak üzere hazrlanmtr.
(2) Sözlemenin uygulanmasnda, bir çocuun yerinin deitirilmesinin veya
alkonulmasnn haksz olarak nitelendirilebilmesi için:
a) Çocuun yerinin deitirilmesi veya alkonulmas, bu fiillerin gerçeklemesinden
hemen önce mutat meskeninin bulunduu devletin hukuku uyarnca, bir kiiye veya
bir kuruma tek bana veya birlikte kullanlmak üzere tevdi edilmi bulunan velâyet
hakknn ihlâl edilmesi suretiyle meydana gelmi olmas,
b) hlâl edilmi bulunan velâyet hakknn yer deitirme veya alkoyma vak’asnn
gerçekletii srada fiîlen kullanlmakta veya bu vak’a gerçeklememi olsayd,
kullanlacak olmas gerekmektedir (m. 3).
(3) Sözleme, velâyet ve ahsi iliki kurulmas haklarnn ihlâlinden hemen önce mutat
meskeni taraf Devletlerden birinde bulunan çocuklara uygulanr. Sözleme kapsamnda;
(4) Çocuk: l6 yan tamamlamam kiidir. (m. 4 )
(5) Velâyet hakk: Çocuun bakm ve gözetimi ile meskenini tayin etme hakkn içerir.
(6) ahsi iliki kurma hakk: Çocuun belirli bir süre için mutat meskeninin bulunduu
yerden baka bir yere götürülmesi hakkn ifade eder (m. 5).
(7) Sözlemenin 6’nc maddesi uyarnca, her Âkit Devlet, Sözlemenin öngördüü
yükümlülükleri yerine getirmek üzere bir “merkezî makam” tayin edecektir.
(8) Merkezî makamlarn balca görevleri, dorudan doruya veya kendi devletinin
dier yetkili makamlarnn yardmyla;
a) Haksz olarak götürülen veya alkonulan çocuun bulunduu yeri bulmak,
b) Gerekli her türlü geçici tedbirleri alarak, çocuun veya talepte bulunann
yararlarnn tehlikeye dümesini önlemek,
c) Çocuun, rza ile iadesini veya dostane bir çözüme ulalmasn salamak,
d) Yararl görülmekte ise, çocuun sosyal durumu hakknda bilgi alveriinde
bulunmak,
e) Sözlemenin uygulanmas ile ilgili olarak iç hukuk mevzuat hakknda bilgi
vermek,
f) Çocuun iadesinin salanmas veya ahsi iliki kurulmas hakknn yerine
getirilmesi için adli veya idari ilemleri balatmak veya tevik etmek,
g) Gerekli görülmekte ise, bir avukatn atanmas da dahil adli yardm salamak veya
bunu kolaylatrmak,
h) Çocuun güvenli bir ekilde iadesini salamak,
i) Sözlemenin uygulanmasnda ortaya çkan engeller hakknda dier merkezî
makamlar bilgilendirmek,
olarak belirlenmitir (m.7).
(9) Sözlemenin l0’uncu maddesine göre, çocuun bulunduu devletin merkezî
makam, çocuun gönüllü olarak teslimi için tüm önlemleri almakla yükümlü olacaktr.
(10) Sözlemede söz konusu edilen adli veya idari davalar için ve her ne isim altnda
olursa olsun, genel masraflarn veya muhakeme masraflarnn ödenmesini garanti için hiçbir
teminat, kefalet ve depozito istenemez (m. 22).
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(11) Sözlemenin 23’üncü maddesi uyarnca, ibu Sözlemenin uygulanmas ile ilgili
belgeler resmî onay veya benzeri her türlü formaliteden muaftr.
(12) Sözlemenin, kullanlacak dile ait 24’üncü maddesinde, tüm talep, yazma ve
dier belgelerin talepte bulunulan devletin merkezî makamna kendi resmî dilinde
gönderilecei, ancak talepte bulunulan devletin resmî dilinde tercüme yaplmasnn mümkün
olmamas halinde, ngilizce veya Franszca dillerinden birisinde yaplm tercümelerinin
eklenecei bildirilmitir.
(13) Sözlemenin 25’inci maddesi, Âkit taraflardan birinin vatandalarnn veya mutat
meskeni bu ülkede bulunan kimselerin, Sözlemenin uygulanmas ile ilgili bütün konularda
dier Âkit tarafn vatandalar ile ayn ölçüde adli müzaherete hak kazanacaklar hükmünü
amirdir.
(14) Sözlemenin 28’inci maddesine göre merkezî makam, talep eden adna hareket
etme veya adna hareket etmekle yetkilendirilen bir temsilci tayin etme yetkisi veren yazl bir
izin belgesinin talebe eklenmesini isteyebilecektir.
(15) Sözleme, ancak ilgili devletler açsndan yürürlüe girmesinden sonra
gerçekleen çocuk kaçrma vak’alar hakknda uygulama alan bulabilecektir (m. 35/l). Buna
göre, çocuun kaçrlmadan önce mutat meskeninin bulunmu olduu devletin veya çocuun
haksz olarak götürülmü bulunduu devletin kaçrma vak’as gerçekletii srada henüz
Sözlemeye taraf olmamas halinde, çocuun Sözleme hükümleri uyarnca iadesi
gerçekleemez. Sözlemenin zaman açsndan uygulanabilirliinin tespitinde esas alnacak
olan tarih, çocuun mutat meskeninin bulunduu ülkeden baka bir ülkeye kaçrld tarihtir.
Haksz alkoyma ise, belirli bir süre kalmak için baka bir ülkeye götürülen çocuun bu süre
sonunda teslim edilmeyip alkonulduu tarihtir. Uluslararas kaçrma vak’asnn gerçekletii
tarihte, hem çocuun mutat meskeni devletinin hem de götürüldüü devletin Sözlemeye taraf
bulunmas halinde, Sözleme zaman açsndan uygulama alan bulur.
(16) Sözlemenin 21’inci maddesinde, ahsi iliki kurma hakknn tesisi veya
korunmasna ilikin taleplerin de, çocuun geri dönüüne ilikin talepler ile ayn usul ve
ekilde yaplabilecei belirtilmektedir. Bu konuda, merkezî makamlarn, ahsi iliki kurma
hakknn rahatça kullanlmas ve bu hakkn kullanlmasnn tabi olabilecei tüm artlarn
yerine getirilmesi ve ahsi iliki kurma hakkna kar muhtemel engellerin olanaklar
ölçüsünde kaldrlmas yolunda 7’nci maddede yer alan ibirlii yükümlülükleri ile bal
olduklar ve ahsi iliki kurma hakkn organize etmek veya bu hakk ve tabi olabilecei
artlar korumak amacyla kanunî bir süreci gerek dorudan doruya gerekse araclar ile
balatabilecei veya tevik edebilecei öngörülmektedir.
I- SÖZLEMENN UYGULAMA ALANI
(1) Türkiye Cumhuriyeti açsndan Sözlemenin uygulanmasnda “merkezî makam”
görevini üstlenen Bakanlmz, bu görevini mahallî Cumhuriyet basavclklar aracl ile
yerine getirecektir. Cumhuriyet basavclklarnn bu görevleri iki bölümden olumaktadr.
A) Gönderici makam olarak;
(2) Mutat meskeni Türkiye’de olup da, velâyet hakk ihlâl edilmek suretiyle baka bir
Âkit Devlet ülkesine götürülen çocuun geri dönmesinin salanmasnda Cumhuriyet
basavclklar “gönderici makam” ilevini görecektir. Böyle bir bavuruda bulunulmas
halinde, Cumhuriyet basavcl, çocuun bulunduu Devletin Sözlemeye taraf olup
olmadn tespit ettikten sonra, belgelerin düzenlenmesinde talepte bulunana yardmc olacak
ve belgeleri ilgili Devlet merkezî makamna iletilmek üzere Bakanlmza gönderecektir.
(3) Sözleme hükümleri uyarnca çocuun iadesi sürecinin ilemeye balamas,
öncelikle buna ilikin bir talebin yaplmasna baldr. Sözlemenin 8’inci maddesinde hangi
belgelerin düzenlenecei saylmtr. Buna göre talep:
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a) Bavuruda bulunann, çocuun ve çocuu götürdüü veya alkoyduu ileri sürülen
kiinin kimliine ilikin bilgilerini,
b) Çocuun doum tarihini,
a) Çocuun iadesi talebinde dayanlan gerekçeleri,
b) Çocuun bulunduu yere ve yannda kald kiiye ilikin elde edilebilen bilgileri,
ihtiva etmelidir.
(4) Bavuruda, çocuun doum tarihinin özellikle belirtilmi olmas gerekmektedir.
Bunun sebebi, Sözlemenin uygulama alannn, kaçrlm bulunan çocuun yana göre
belirlenecek olmasdr. Sözleme hükümleri, sadece 16 yan tamamlamam çocuklar için
uygulanacaktr.
(5) Talep formunun iki örnek olarak mekanik araçlarla düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu formun noter veya herhangi bir merci tarafndan onaylanmasna gerek bulunmamaktadr.
Sadece bavuru sahibinin, beyann yer ve tarih belirterek imzas ile teyit etmesi yeterlidir.
Bavurunun herhangi bir usulî ekle uygun olarak yaplmas gereklilii bulunmamakta ise de,
uygulamada kolaylk salamak üzere Ek (2)’de yer alan ngilizce veya Franszca talep
formunun düzenlenmesi uygun olacaktr.
Talebe eklenecek belgeler:
(6) Bavuruya, mevcut ise iade talebine dayanak tekil eden mahkeme kararnn
veya taraflar arasndaki anlamann aslna uygunluu onaylanm iki örnei eklenecektir.
(7) Ayrca, bavuruya uyumazla uygulanacak Türk hukuk mevzuat hakknda bilgi
veren bir belge veya beyan ile birlikte, uyumazl çözmeye elverili baka belgeler
eklenebilecektir. Bu nedenle çocuun ve çocuu kaçran kiinin mümkünse son halini
gösteren birer fotorafnn eklenmesi yararl olacaktr.
(8) Talep formu ve ekli belgelere, bavuruda bulunulan devletin resmî dilinde yaplm
olan tercümeleri eklenecektir. Ancak bavuruda bulunulan devlet diline tercüme zor olacaksa,
ekli belgeler ngilizce veya Franszca dillerinde düzenlenecektir.
(9) Sözlemenin 28’inci maddesi uyarnca, talepte bulunulan Devlet merkezî
makamnn gerek görmesi halinde, iade bavurusunda bulunan kimseden kendi adna hareket
etme veya bu amaçla hareket edecek bir temsilci tayin etme yetkisi veren yazl bir yetki
belgesi istenebilecektir. Yetki belgesinin yani vekâletnamenin ngilizce ve Franszca
örnekleri uygulamada kolaylk salamak üzere Genelgemize eklenmitir (Ek:3).
(10) Belgelerin düzenlenmesi ve tercümesi için notere bavurma zorunluluu yoktur.
Ancak tercümenin hukuk terminolojisine vâkf bir tercüman tarafndan yaplmas
salanmaldr.
B) Arac kurum olarak;
(11) Çocuk Türkiye’de bulunuyorsa, yabanc Devlet merkezî makamndan alnacak
talepname ve dier belgeler Bakanlmzca incelenerek, Sözlemeye uygunluu tespit
edildikten sonra gerei yaplmak üzere çocuun bulunduu bildirilen yer Cumhuriyet
basavclna gönderilecektir.
(12) Çocuun bulunduu yer belirlendikten sonra, Cumhuriyet basavclklarnca
öncelikle, kaçran kiinin rzas ile çocuun teslimi veya taraflar arasnda dostane bir çözümün
salanmas için giriimlerde bulunulmas gerekmektedir. Cumhuriyet savcs hal ve artlara
göre gerektiinde ilgili kii ve kurumlarn yardmn alabilir. Sözlemenin uygulanmasnda,
çocuun rza ile teslimi öncelikli olarak tercih edilmektedir.
(13) Bu sebeple, Cumhuriyet basavclnca çocuu kaçran kiinin bizzat beyanna
bavurulmas ve Sözlemede öngörülen zorlayc tedbirler hatrlatlarak uzlama yolu ile bir
çözüm bulunmasna çallmas uygun olacaktr.
(14) Çocuun, rza ile tesliminin kabul edilmesi halinde keyfiyetin, çocuun teslim
alnmasn teminen talepte bulunan Devlet merkezî makamn haberdar etmek üzere derhal
Bakanlmza bildirilmesi gerekmektedir.
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(15) Kaçran kiinin rzas ile çocuun teslimi veya taraflar arasnda uzlama ile
dostane bir çözümün bulunmas mümkün deilse, çocuun iade edilip edilmeyeceine ilikin
bir karar verilmek üzere talep ve ekli belgeler, 5717 Sayl Kanunun 6’nc maddesi uyarnca
yetkili ve görevli hukuk mahkemesine tevdi edilecektir.
(16) Sözlemenin 26’nc ve 5717 sayl Kanunun 27’nci maddeleri gereince çocuun
iadesi talebiyle ilgili olarak açlacak davann yarglama masraflarnn, ileride haksz çkan
taraftan alnmak üzere kovuturma ödeneinden karlanmas gerekmektedir.
(17) Mahkemece çocuun iadesi konusunda verilen kararn kesinlemesinden sonra
gerekirse, cra ve flâs Kanununun çocuk teslimine dair ilâmlarn icras hakkndaki
hükümlerine ve 5717 Sayl Kanunun 18 ve devam maddelerine göre cebrî icra yoluna
bavurularak çocuun bavuruda bulunana iadesi salanacaktr.
(18) Ayn ekilde çocuun kaçrlmas suretiyle ahsi iliki kurma hakk
engellenmise, yine ayn usul izlenerek ahsi iliki kurma hakknn icras salanr.
(19) u kadar ki; çocuun iadesi bavurusunda bulunann Türkiye’de olmamas veya
bir avukat tarafndan temsil edilmemesi durumu dikkate alnarak gerekli düzenlemelerin
yaplabilmesi için, cebrî icra yoluna bavurmadan önce Bakanlmzn onay alnmaldr.
(20) Cebrî icra yoluna bavurulmasna ramen çocuun teslim edilememesi halinde,
icra müdürlüklerince düzenlenecek ayrntl tutanak, ilgili yabanc Devlet merkezî makamna
iletilmek üzere Bakanlmza gönderilecektir.
(21) Sözlemenin uygulanmasnda Taraf Devletler, haksz olarak yeri deitirilen veya
alkonulan çocuun süratli ve güvenlik içinde iadesini salamakla yükümlüdür. Bu sebeple,
Cumhuriyet basavclklar, çocuun iadesi talebiyle ilgili ilemleri en seri ekilde yerine
getirmelidir.
(22) Bakanlmz, Sözlemenin uygulanmasnda yaplan ilemler dolaysyla ilgili
Devlet merkezî makamna sürekli bilgi vermek zorundadr. Bu bakmdan Cumhuriyet
basavclklarnca ilemler titizlikle takip edilerek, konuya ilikin yaplan ilemlerden tekide
gerek kalmakszn derhal Bakanlmza ayrntl bilgi verilmesi gerekmektedir.
II- ADEYE LKN
TUTULACAK HUSUSLAR

KARAR

VERME

SÜRECNDE

GÖZÖNÜNDE

(1) Sözlemede çocuun iade edilip edilmeyeceine ilikin karar verecek olan adli
makamn “uluslararas yetkisine” ilikin bir hüküm mevcut bulunmamakla birlikte,
uygulamada Sözlemenin 7 ve 12’nci maddelerindeki düzenlemeden, çocuun kaçrlmak
suretiyle götürüldüü veya alkonulduu Âkit Devlet adli makamlarnn çocuun iadesine
ilikin karar verme konusunda uluslararas yetkiye sahip klndklar kabul edilmektedir.
Çocuun kaçrlm olmas nedeniyle bulunduu ülkenin hangi adli makamnn iade
konusunda karar vermeye yetkili olduunun tayini ise, Âkit Taraflarn iç hukuklarna
braklmtr.
(2) Mahkemenin, çocuun iadesi bavurusu hakknda bir karar verebilmesi için
öncelikle çocuun yerinin deitirilmesinin veya alkonulmasnn haksz olup olmadn
tespit etmesi gerekir. Mahkeme böyle bir tespiti yaparken, çocuun mutat meskeni hukukunu
veya çocuun mutat meskeninin yetkili makamlarnca verilmi olan kararlar dikkate alabilir.
Çocuun kaçrlm olup olmadn tespit edecek olan mahkeme, ayrca iade talebinde
bulunan davacdan çocuun yerinin deitirilmesinin veya alkonulmasnn, Sözlemenin
3’üncü maddesi anlamnda haksz olduunu gösteren, çocuun mutat meskeni devletinin
makamlarnca verilmi bir karar veya belgeyi talep edebilir (m. 15).
(3) Çocuun yerinin deitirilmesinin veya alkonulmasnn haksz olup olmadn
tayin etme durumunda olan mahkeme, yabanc hukukun veya kararn dikkate alnmasnn
gerektii baka durumlarn aksine, herhangi bir özel usulî ileme tâbi tutmadan, çocuun
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mutat meskeni makamlarnca verilmi belgeleri dorudan dikkate alabilir (m.14). Örnein,
Türk hukukuna göre yabanc mahkeme kararlarnn kesin delil olarak kabul edilebilmesi için
öncelikle yetkili mahkemece tanma karar verilmesi gerekmektedir. Oysa bu Sözleme
uyarnca mahkeme, çocuun iadesi talebini deerlendirirken yabanc karar dorudan dikkate
alabilecektir.
(4) Bu suretle, çocuun haksz olarak yerinin deitirilmi olduu veya alkonulduu
tespit edildikten sonra, Sözlemenin 12’nci maddesinin 1 ve 2’nci fkralar ile 13 ve 20’nci
madde hükümleri göz önünde tutularak iadesine karar verilip verilmeyecei deerlendirilir.
(5) Sözlemenin 12’nci maddesinin 1’inci fkras iadeye ilikin bavurunun çocuun
kaçrlmasndan itibaren bir yl içinde yetkili makamlara ulamas halini; 2’nci fkras ise
bavurunun bu sürenin geçmesinden sonra ulamas halini düzenlemektedir. Buna göre,
bavuru çocuun kaçrlmasndan itibaren bir yl içinde yetkili makamlara ulam ise,
Sözlemenin 13 ve 20’nci maddelerinde belirlenmi iadeden kaçnma nedenlerinden biri
bulunmad takdirde, kural olarak çocuun iade edilmesi yönünde karar verilmesi
öngörülmütür (m.12/f.1). Buna karn bavurunun çocuun kaçrlmasndan bir yl geçtikten
sonra ulamas durumunda, geni takdir hakkna sahip bulunan mahkemenin, 13 ve
20’nci maddelerde yazl iadeden kaçnma nedenleri yannda, çocuun yeni çevresi ile uyum
salam olup olmadn da gözetip buna göre bir karar vermesi gerekecektir (m.12/f.2).
(6) Sözlemenin 2’nci maddesi uyarnca Âkit Devletler ülke snrlar içerisinde
Sözlemenin hedeflerine ulaabilmek için en seri usulleri uygulamaldr. Yetkili makamlarn
Sözlemenin 2’nci maddesiyle getirilen ivedilikle hareket etme yükümlülüü, 11’inci madde
ile tekrarlanm bulunmaktadr. Ayn maddenin 1’inci fkras gereince de, her Âkit Devletin
adli veya idari makamlar çocuun ivedilikle iadesini salamaldr. 2’nci fkrasnda ise, yetkili
makamn (mahkemenin) çocuun iade edilip edilmeyecei hakkndaki kararn iade
bavurusunun ulamasndan itibaren alt hafta içinde vermesi gerektii belirtilmektedir. Bu
süre içinde yetkili mahkemece karar verilememi olmas durumunda, iade talebinde bulunan
veya bulunulan merkezî makam gecikmenin nedenleri hakknda bilgi isteyebilir. (m.11/f.2).
(7) Sözleme çerçevesinde çocuun iadesi hakknda verilen karar velâyet hakknn
esasn etkilemez (m.19). Mahkemece çocuun iadesine karar verilmi ise, bu karar velâyet
hakkna ilikin bir hükmü içermeyecektir. Çocuun iadesine karar verilmesi halinde velâyet
hakkna ilikin düzenlemeleri yapmak, çocuun iade edilecei Devlet makamlarna
braklmtr.
(8) Sözleme hükümlerinin uygulanmas sonucunda çocuun iadesi talebinin
reddedilmesi veya kaçrlmasndan itibaren makul bir sürenin geçmi olmasna ramen iadeye
ilikin bir bavuruda bulunulmam olmas halinde, çocuun bulunduu ülke makamlarnca,
velâyet hakkna ilikin bir karar verilebilir (m.16).
(9) Sözlemenin 17’nci maddesine göre, talepte bulunulan Devlette velâyete ilikin
bir karar verilmi olmas, bu Sözleme hükümleri çerçevesinde çocuun iadesi talebinin
reddine gerekçe oluturmayacaktr. Bu madde hükmüyle, çocuu kaçran kiinin, bu
eylemden hemen önce veya kaçrdktan hemen sonra alm olduu bir velayet kararn ileri
sürerek çocuun iade edilmesini engellemeye yönelik giriiminin bertaraf edilmesi
amaçlanmaktadr. Çocuun götürüldüü veya alkonulduu Devlet mahkemesince verilmi
bir velâyet karar bulunsa dahi, çocuun iadesine karar verilebilecektir. Bununla birlikte,
mahkeme iade talebini deerlendirirken söz konusu velâyet kararnn Sözlemenin uygulama
alanna giren gerekçelerini dikkate alabilir.
(10) Sözlemenin uygulanmasnda, çocuun iadesine ilikin bavuru ve ekindeki
belgeler ile bir merkezî makam tarafndan salanan tüm bilgi ve belgeler ister merkezî
makama, ister dorudan adli makamlara yöneltilmi bulunsun, anlan makamlarca kabul
edilecektir (m. 30).
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(11) Sözleme uyarnca, haksz olarak bir Âkit Devlet ülkesinden dierine götürülen
veya alkonulan çocuun, iade edilmesi için önceden yabanc makamlardan alnm velâyete
veya ahsi iliki kurma hakkna dair bir kararn bulunmas gerekmedii gibi, böyle bir kararn
mevcut olmas durumunda bunun tannmas veya tenfiz edilmesi zorunluluu
bulunmamaktadr.
(12)  bu Genelge ile, Uluslararas Çocuk Kaçrmann Hukuki Veçhelerine Dair
Lahey Sözlemesinin uygulanmasna ilikin 01/01/2006 tarihli ve 65 sayl Genelge
yürürlükten kaldrlmtr.

(13) Bu Genelgenin ekleri, Uluslararas Hukuk ve D likiler Genel Müdürlüü
tarafndan ihtiyaç duyulduunda güncellenerek www.uhdigm.adalet.gov.tr web adresinde
yaymlanacaktr.
Bilgi edinilmesini ve Uluslararas Çocuk Kaçrmann Hukuki Veçhelerine Dair Lahey
Sözlemesine dayanlarak yaplan ilemlerin bu Genelge esaslarna uygun olarak
yürütülmesinde özen gösterilmesini rica ederim.

Mehmet Ali AHN
Bakan

EKLER:
EK-1 Taraf Devletler Listesi
EK-2 Talep Formu (ngilizce, Franszca)
EK-3 Yetki Belgesi (Vekâletname) (ngilizce, Franszca)

…/02/2008
…/02/2008
…/02/2008
…/02/2008
…/02/2008

D. Bk.
Gn. Md. Yrd.
Gn. Md.
Müst. Yrd.
Müstear

: B.T.TURAN
: A.CEBEC
: A.KILIÇ
: A.KAHRAMAN
: F.KASIRGA
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EK:1
DEVLETMZ LE ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN
HUKUK VEÇHELERNE DAR
LAHEY SÖZLEMES’NE TARAF DEVLETLER LSTES
Almanya
Amerika Birleik Devletleri
Avusturya
Avustralya
Arjantin
Belçika
Belarus (Beyaz Rusya)
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Çin Halk Cumhuriyeti
Danimarka
Gürcistan
Finlandiya
Fransa
Hrvatistan
Hollanda
ngiltere
rlanda
srail
talya
spanya
sviçre
sveç
zlanda
Kanada
Karada
Litvanya
Letonya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Makedonya Cumhuriyeti
Moldova
Monako
Norveç
Özbekistan
Polonya
Portekiz
Romanya,
Srbistan
Slovakya
Slovenya
Türkmenistan
Venezuela
Yunanistan
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EK:2 (NGLZCE)
1980
TARHL
ULUSLARARASI
ÇOCUK
KAÇIRMANIN
HUKUK
VEÇHELERNE DAR LAHEY SÖZLEMES UYARINCA TALEP FORMU
APPLICATION FORM UNDER THE HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF
INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION (Concluded October 25, l980)
TALEP EDEN MERKEZÎ MAKAM
REQUESTING CENTRAL
AUTHORITY

TALEP EDLEN MAKAM
REQUESTED AUTHORITY

........................................................

..............................................

TALEBN KONUSU ................................................................................................................
NATURE OF THE REQUEST
GENEL BLGLER……………………………………………………………………………
GENERAL INFORMATION
Çocuk ve ana, babann kimlii………………………………………………………………...
Identity of the child and parents
Çocuk……………………………………………………………………………………………
Child:
Soyad ........................................................................................................................................
Name
Ad..............................................................................................................................................
First name
Doum tarihi ve yeri.................................................................................................................
Date and place of birth
Vatandal...............................................................................................................................
Nationality
Cinsiyeti......................................................................................................................................
Sex
Mutat mesken adresi ...............................................................................................................
Habitual residence
Pasaport veya kimlik cüzdan (numaras) ..............................................................................
Passport or identity card (number)
Tanmlama ve fotoraf ............................................................................................................
Description and photo
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Ana, Baba……………………………………………………………………………………...
Parents

Anne …………………………………………………………………………………………….
Mother:
Soyad ……..................................................................................................................................
Name
Ad ...............................................................................................................................................
First name
Doum tarihi ve yeri...................................................................................................................
Date and place of birth
Vatandal.................................................................................................................................
Nationality
Meslei..........................................................................................................................................
Occupation
Mutat mesken adresi...................................................................................................................
Habitual residence
Pasaport veya kimlik cüzdan (numaras) ................................................................................
Passport or identity card (number)
Baba……………………………………………………………………………………………..
Father
Soyad ..........................................................................................................................................
Name
Ad................................................................................................................................................
First name
Doum tarihi ve
yeri................................................................................................................................................
Date and place of birth
Vatandal ...............................................................................................................................
Nationality
Meslei..........................................................................................................................................
Occupation
Mutat mesken adresi..................................................................................................................
Habitual residence
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Pasaport veya kimlik cüzdan (numaras).................................................................................
Passport or identity card (number)

Evlilik tarihi ve yeri....................................................................................................................
Date and place of marriage
Boanma karar varsa tarihi ve verildii yer...........................................................................
Date and place of any divorce decision
Talepte bulunan kii veya kurum…………………………………………………….............
Requesting individual or institution
Soyad..........................................................................................................................................
Name
Ad (kiisel bavuru)...................................................................................................................
First names (individual applicant)
Vatandal (kiisel bavuru) ) ...............................................................................................
Nationality (individual applicant)
Meslei (kiisel bavuru) .........................................................................................................
Occupation (individual applicant)
Adresi...........................................................................................................................................
Address
Pasaport veya kimlik cüzdan (numaras)................................................................................
Passport or identitiy card (number)
Çocukla yaknl.........................................................................................................................
Relation to the child
Yasal danmannn isim ve adresi............................................................................................
Name and address of legal adviser
Talebin dayand vak’alar veya yasal sebepler
(örnein; mahkeme karar.........................................................................................................
Factual or legal grounds justifying the request
(e.g. court decision)
Açlm bulunan veya açlmas tasarlanan hukuki davalar………………………… ……
Civil proceedings in progress or intended
VELÂYETN YENDEN TESS HAKKINDA DAVA BAVURULARI LE
LGL EK BLGLER
ADDITIONAL INFORMATION IN CASES OF APPLICATIONS FOR
RESTORATION OF CUSTODY
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Çocuun bulunabilecei yer ..................................................................................................
Place where the child is thought to be
Çocuun haksz olarak götüren veya alkoyan kiiyle ilgili bilgiler
Information concerning the person alleged to have improperly
removed or retained the child
Soyad...........................................................................................................................................
Name
Ad................................................................................................................................................
First name
Doum tarihi ve yeri...................................................................................................................
Date and place of birth
Vatandal.................................................................................................................................
Nationality
Çocua yaknl..........................................................................................................................
Relation to the child
Meslei..........................................................................................................................................
Occupation
Bilinen son adresi........................................................................................................................
Last known address
Pasaport veya kimlik cüzdan (numaras) ...............................................................................
Passport or identity card (number)
Tanmlama ve fotoraf (eklere baknz)....................................................................................
Description and photo (see annexes)
Çocuun bulunduu yer konusunda ilâve bilgi temin
edilebilecek dier kiiler............................................................................................................
Other persons who might be able to supply additional
information relating to the whereabouts of the child
Haksz götürme veya alkoymann yeri, tarihi ve olu
ekli……………………………………………………………………………………………...
Place, date and circumstances of the improper
removal or retention
Çocuun kime teslim edilecei..................................................................................................
Child is to be returned to
Soyad..........................................................................................................................................
Name
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Ad...............................................................................................................................................
First name
Doum tarihi ve yeri.............................................................................................................
Date and place of birth
Adres.......................................................................................................................................
Address
Telefon numaras ...................................................................................................................
Telephone number
Çocuun iadesi için önerilen düzenlemeler.........................................................................
Proposed arrangements for the return of the child
DER KONULAR
OTHER QUESTIONS
Ekli belgelerin listesi...............................................................................................................
List of documents attached
Tarih ........................................................................................................................................
Date
Talep eden Merkezî Makam..........................................................................................
The requesting Central Authority
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EK:2 (FRANSIZCA)
1980 TARHL ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUK
VEÇHELERNE DAR LAHEY SÖZLEMES UYARINCA TALEP FORMU
FORMULAIRE A UTILISER LORS D’UNE DEMANDE FAITE EN VERTU DE
CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL
D'ENFANTS (Conclue le 25 octobre 1980)

TALEP EDEN MERKEZÎ MAKAM
AUTORTE CENTRALE REQUERANTE

TALEP EDLEN MAKAM
AUTORITE CENTRALE DE
L’ETAT REQUIS

........................................................

..............................................

TALEBN KONUSU ................................................................................................................
Nature de la requête
GENEL BLGLER……………………………………………………………………………
Informations générales
Çocuk ve ana, babann kimlii………………………………………………………………...
Identité de l’enfant, de la mère et du père
Çocuk……………………………………………………………………………………………
Enfant:
Soyad ........................................................................................................................................
Nom
Ad..............................................................................................................................................
Prénom
Doum tarihi ve yeri.................................................................................................................
Date et lieu de naissance
Vatandal...............................................................................................................................
Nationalité
Cinsiyeti......................................................................................................................................
Sexe
Mutat mesken adresi ...............................................................................................................
Résidence Habituelle
Pasaport veya kimlik cüzdan (numaras) ..............................................................................
Passeport ou la carte d’identité (numéro)
Tanmlama ve fotoraf ............................................................................................................
Description et photo
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Ana, Baba……………………………………………………………………………………...
Parents
Anne …………………………………………………………………………………………….
Mère
sim, soyad..................................................................................................................................
Prénom, nom
Ad ...............................................................................................................................................
Prénom
Doum tarihi ve yeri...................................................................................................................
Date et lieu de naissance
Vatandal.................................................................................................................................
Nationalité
Meslei..........................................................................................................................................
Profession
Mutat mesken adresi...................................................................................................................
Résidence Habituelle
Pasaport veya kimlik cüzdan (numaras) ................................................................................
Passeport ou la carte d’ identité (numéro)
Baba……………………………………………………………………………………………..
Père
Soyad ..........................................................................................................................................
Nom
Ad................................................................................................................................................
Prénom
Doum tarihi ve
yeri................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance
Vatandal ...............................................................................................................................
Nationalité
Meslei..........................................................................................................................................
Profession
Mutat mesken adresi..................................................................................................................
Résidence Habituelle
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Pasaport veya kimlik cüzdan (numaras).................................................................................
Passeport ou la carte d’identité (numéro)
Evlilik tarihi ve yeri....................................................................................................................
Date et lieu du mariage
Boanma karar varsa tarihi ve verildii yer...........................................................................
Décision de divorce, s’il y en a date et lieu
Talepte bulunan kii veya kurum……………………………………………………...
Personne ou l’institution requérante
Soyad..........................................................................................................................................
Nom
Ad (kiisel bavuru)...................................................................................................................
Prénom (demande individuelle)
Vatandal (kiisel bavuru) ) ...............................................................................................
Nationalité (demande individuelle)
Meslei (kiisel bavuru) .........................................................................................................
Profession (demande individuelle)
Adresi...........................................................................................................................................
Adresse.
Pasaport veya kimlik cüzdan (numaras)................................................................................
Passeport ou la carte d’identité (numéro)
Çocukla yaknl.........................................................................................................................
Relation avec l’enfant
Yasal danmannn isim ve adresi............................................................................................
Nom et prénom de consultant légal
Talebin dayand vakalar veya yasal sebepler
(örnein; mahkeme karar.........................................................................................................
Motifs légaux sur lesquels se basent la demande
(Ex. toute décision judiciaire)
Açlm bulunan veya açlmas tasarlanan hukuki davalar………………………… ……
Procès civil en cours ou procès civil à engager
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VELÂYETN YENDEN TESS HAKKINDA DAVA BAVURULARI LE
LGL EK BLGLER
INFORMATONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANTS LES PROCES RELATFS A
RESTUTITION DE L’AUTORITE PARENTALE
Çocuun bulunabilecei yer ..................................................................................................
Place ou l’enfant peut se trouver
Çocuun haksz olarak götüren veya alkoyan kiiyle ilgili bilgiler
Information concernant les personnes qui ont emmené ou retenu illicitement l’enfant;
Soyad...........................................................................................................................................
Nom
Ad................................................................................................................................................
Prénom
Doum tarihi ve yeri...................................................................................................................
Date et lieu de naissance
Vatandal.................................................................................................................................
Nationalité
Çocua yaknl..........................................................................................................................
Relation avec l’enfant
Meslei..........................................................................................................................................
Profession
Bilinen son adresi........................................................................................................................
La dernière adresse connue
Pasaport veya kimlik cüzdan (numaras) ...............................................................................
Passeport ou la carte d’identité (numéro)
Tanmlama ve fotoraf (eklere baknz)....................................................................................
Description ou photo (voir les annexes)
Çocuun bulunduu yer konusunda ilâve bilgi temin
edilebilecek dier kiiler............................................................................................................
Personnes qui peuvent donner des informations supplémentaires concernant la localisation
de l’enfant
Haksz götürme veya alkoymann yeri, tarihi ve olu ekli…………………………………
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Place, date et circonstances relatives à l’enlèvement ou rétention illicite de l’enfant
Çocuun kime teslim edilecei..................................................................................................
Personne auprès de qui l’enfant va retourner
Soyad..........................................................................................................................................
Nom
Ad...............................................................................................................................................
Prénom
Doum tarihi ve yeri.............................................................................................................
Date et lieu de naissance
Adres.......................................................................................................................................
Adresse
Telefon numaras ...................................................................................................................
Numéro de téléphone
Çocuun iadesi için önerilen düzenlemeler.........................................................................
Proposition relative au retour de l’enfant
DER KONULAR
Matières supplémentaires
Ekli belgelerin listesi...............................................................................................................
Liste des documents annexés
Tarih ........................................................................................................................................
Date
Talepte bulunan Merkezî Makam..........................................................................................
Autorité Centrale Requérante
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EK:3(NGLZCE)

VEKALETNAME

Bu belgeyle Uluslararas Çocuk Kaçrmann Hukuki Veçhelerine Dair Lahey
Sözlemesinin uygulanmas için …………………… Merkezî Makamn ilemleri
bizzat takip etmeye ve gerektiinde ilemleri takip etmek üzere baka birisini tevkil
etmeye vekil tayin ediyorum.
Bu yetki belgesi Çocuk Kaçrmann Hukuki Veçhelerine Dair Lahey
Sözlemesinin 28. maddesi uyarnca düzenlenmitir.

Vekalet veren

POWER OF ATTORNEY
I, the undersigned, hereby empower the ………………..Central Authority to act
or to appoint some other person to act on behalf of me to take all expedient measures
under The Hague Convention on The Civil Aspects of International Child Abduction.
This power of attorney is issued pursuant to Article 28 of The Hague
Convention On The Civil Aspects of International Child Abduction.

Claimant
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EK:3(FRANSIZCA)

VEKALETNAME

Bu belgeyle Uluslararas Çocuk Kaçrmann Hukuki Veçhelerine Dair Lahey
Sözlemesinin uygulanmas için …………………… Merkezî Makamn ilemleri
bizzat takip etmeye ve gerektiinde ilemleri takip etmek üzere baka birisini tevkil
etmeye vekil tayin ediyorum.
Bu yetki belgesi Çocuk Kaçrmann Hukuki Veçhelerine Dair Lahey
Sözlemesinin 28. maddesi uyarnca düzenlenmitir.

Vekalet veren

PROCURATION
Je soussigné(e) …….. (Vekalet verenin ismi)…….. habilite l’Autorité Centrale
de l’Etat requis à agir pour mon compte ou à désigner à cette fin un représentant
habilité.
Cette procuration a été établie d’après l’article 28 de la Convention de la Haye
sur les aspects civils de l’enlevèment international d’enfants.

Mandant
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