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Uluslararası Çocuk Kaçırmaların Hukuki Yönlerine Dair Sözleşme, temelde haksız olarak, bir 

yakını (genellikle ebeveynlerden birisi) tarafından, taraf ülkelerden birine götürülen veya orada alıkonulan 

çocuğun derhal iadesini sağlamayı ve kaçırmadan/alıkoymadan önceki hukuki durumun yeniden tesisini 

amaçlamaktadır. Sözleşmedeki temel kural çocuğun mutad meskenine iadesidir. Ancak sözleşmede mutad 

meskenin tanımı yapılmaması nedeniyle mutad mesken kavramının yorumlanmasında ciddi farklılıklar 

göze çarpmaktadır.   

Mahkemeler bazı olaylarda çocuğun anne bakımına muhtaç bir bebek olmasını dikkate almayarak 

babanın iade talebini kabul etmektedir. Buna karşılık bazı kararlarında ise bebeğin anneye olan ihtiyacı 

sebebiyle m. 13/b kapsamındaki istisnaya dayanarak babanın iade talebi reddetmektedir. Madde 13/b, 

iadesi halinde çocuğun fiziksel veya ruhsal bir zarara veya müsamaha edilemeyecek bir duruma uğrayacak 

olması halinde iade edilmemesini öngörmektedir.  Oysa bu gibi hallerde m.13/b'de yer alan istisnaya 

dayanılmasına gerek olmayıp, bebeğin mutad meskeninin anneden ayrı olamayacağı kabul edilerek talep 

reddedilmelidir.  

Bildiride, bebekler açısından anneden ayrı mutad meskenlerinin bulunup bulunamayacağı ele 

alınacaktır. Bu bağlamda özellikle konuyla ilgili yargı kararları tartışılacak, somut olaylarda bebeğin 

mutad meskeninin nasıl yorumlandığı üzerinde durulacak ve konuya ilişkin eleştiriler dile getirilecektir. 

Mutad mesken kavramının ve sözleşmedeki iade talebini red nedenlerinin, sözleşmenin amacı ve özellikle 

bebeklik dönemindeki çocuğun menfaati dikkate alınarak, ideal olarak nasıl yorumlanması gerektiği ve bu 

konuda mahkemelerin gözetmesi gereken kıstaslar üzerinde durulacaktır. 
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Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction aims to provide immediate 

return of children who are unlawfully retained or abducted by their relatives (usually one of the parents) 

and to reestablish the legal situation before the abduction/retention. The ground rule of the Convention is 

the return of children to their habitual residences. Due to the lack of definition of  habitual residence in the 

Convention, there are significant differences regarding the interpretation of the concept of habitual 

residence.  

In some cases, courts accept the father's return request by ignoring the fact that child is an infant 

who needs mother care. Conversely in some cases, due to the need for mothercare of the baby, courts 

reject the father's return request based on the exception in article 13/b. Art.13/b stipulates that the child 

shall not be returned, if his/her return would expose the child to a risk of physical or psyclogical harm or 

other intolerable situaiton. However in such cases, there is no need to rely on the exception set out in 

art.13/b, the request must be rejected by accepting the infant's habitual residence cannot be seperated from 

his/her mother.  

In the presentation, whether there is any habitual residence of the infant seperate from his/her 

mother, will be discussed. In this context, especially the relevant judicial decisions will be discussed, 

interpretation of the habitual residence of the infant in the concrete cases will be examined and criticism 

about this topic will be expressed. Presentation will focus on the ideal interpretation of the refusal reasons 

and the concept of habitual residence of the infant and in this regard, criteria should be observed by the 

courts will be expressed by considering the interest of the (infant) child  and the aim of the Convention. 
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