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2. AİLE MAHKEMESİ 

DOSYA NO: 2015/11 Esas 

 

      SOSYAL İNCELEME RAPORU 

HAZIRLAYAN:  

İNCELEME NEDENİ: Evlat edinme davasında mahkemeye görüş sunulması 

DAVACININ KİMLİK BİLGİLERİ: 

T.C.KİMLİK NO: 1111111111111 

ADI-SOYADI: ŞEVKİ Y… 

ANA-BABA ADI: Ayşe,Ali 

DOĞUM YERİ VE YILI: ….1966 

EĞİTİM DURUMU: ilkokul mezunu 

ADRES: 

 T.C.KİMLİK NO: 22222222222 

ADI-SOYADI: ALTUN Y… 

ANA-BABA ADI:  Fatma, Hasan 

DOĞUM YERİ VE YILI: ….. ,19?? 

EĞİTİM DURUMU: ilkokul mezunu 

ADRES: 

DAVALININ KİMLİK BİLGİLERİ: 

T.C KİMLİK NO: 33333333333 

ADI-SOYADI: ENVER Y… 

ANA-BABA ADI: Ayşe, Ali 

DOĞUM YERİ VE YILI: ….. ,1973 

EĞİTİM DURUMU: ilkokul mezunu 

ADRES: 

 

 



T.CKİMLİK NO: 44444444444 

ADI-SOYADI     : NİĞMET Y… 

ANA-BABA ADI: Hayriye, Osman 

DOĞUM YERİ VE YILI: ……. 1977 

EĞİTİM DURUMU: ilkokul mezunu 

ADRES:  

TALEBE KONU OLAN KÜÇÜĞÜN KİMLİK BİLGİLERİ 

T.C. KİMLİK NO: 55555555555 

ADI-SOYADI: MERVE Y… 

ANA-BABA ADI: Niğmet-Enver  

DOĞUM YERİ VE YILI: 2003, …… 

EĞİTİM DURUMU: ilköğretim 7. Sınıf öğrencisi 

ADRES: 

BİLGİ KAYNAKLARI: Yapılan görüşmeler, sosyal inceleme, değerlendirme ve dosya 

GÖRÜŞME TARİHİ: 21.10.2015- 27.10.2015 

MAHKEMEYE KONU OLAN OLAYIN ÖZETİ: 

 Davacı Şevki Y. İle davalı Enver Y.’nin kardeş oldukları, aynı ikamet adresinde alt-üst 

kat şeklinde yaşadıkları, davacıların talebe konu olan küçükle doğduğundan beri ilgilendikleri, 

büyüttükleri, talebe konu olan küçüğün dava hakkında bilgisinin olduğu, rızasının olduğu, 

istediği zaman kendi ailesiyle, istediği zaman davacılarla kaldığı, davacı ve davalıların her şeyi 

birlikte yaptıkları, (yemeklerin ortak yenmesi gibi) sadece uyumak için ayrıldıkları bilgileri 

edinilmiştir. 

DAVACI ŞEVKİ Y… : 

01/01/1966 ….. doğumlu olduğu, ilkokul mezunu olduğu, emekli olduğu, eşiyle birlikte 

dosyada belirtilen adreste ikamet ettiği bilgisi edinilmiştir. 

DAVACI ALTUN Y… : 

01/01/19?? …… doğumlu olduğu, ilkokul mezunu olduğu, bir fabrikada  asgari ücretle 

çalıştığı, eşi ve Merve( her iki evde de kalmaktadır) birlikte dosyada belirtilen adreste ikamet 

ettiği bilgisi edinilmiştir. 

DAVALI ENVER Y… : 

01/01/1973 …… doğumlu olduğu, ilkokul  mezunu olduğu,  mobilyacıda makine 

operatörü olarak çalıştığı, annesi, babası, eşi, kızları Merve(her iki evde de kalmaktadır), Melis 

ve Melike  ile dosyada belirtilen adreste ikamet ettiği bilgisi edinilmiştir. 

DAVALI NİĞMET Y… : 



01/01/1977 ……. doğumlu olduğu, ilkokul mezunu olduğu, bir fabrikada asgari ücretle 

çalıştığı, eşi, kayınvalidesi, kayınpederi,  kızları Merve(her iki evde de kalmaktadır), Melis ve 

Melike ile dosyada belirtilen adreste ikamet ettiği bilgisi edinilmiştir. 

 

 

TALEBE KONU OLAN KÜÇÜK MERVE Y… : 

01/01/2003 ……. doğumlu olduğu, ilköğretim 7. Sınıf öğrencisi olduğu, hem ailesi ile 

hem de amcası ve yengesiyle birlikte yaşadığı bilgisi edinilmiştir. 

DAVACI ŞEVKİ Y… İLE YAPILAN GÖRÜŞME: 

21.10.2015 tarihinde, dosyada belirtilen ikamet adresine haber verilmeden yapılan 

sosyal incelemede Şevki Y… , eşiyle yaklaşık 20 yıldır evli olduklarını, bu süreçte çocuklarının 

olmadığını, bunun için tedavi de gördüklerini ama yine de çocuk sahibi olamadıklarını, eşi ile 

aralarında bir sıkıntılarının olmadığını, kendilerinin evliliğinden 5-6 yıl sonra kardeşi Enver 

Y…’nin evlendiğini ilk Melike’nin doğduğunu, daha sonra Merve-Melis ikizleri doğunca eşiyle 

ortak karar alarak Merve’yi büyütmek istediklerini, bunu kardeşinin de onayladığını, hem 

maddi imkânlarının kardeşininkinden daha iyi olduğu hem de ikiz bebeklerin bakımlarının zor 

olduğundan Merve’yi kendilerinin büyüttüğünü, bakımı ile kendisi ve eşinin ilgilenip maddi-

manevi bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını, Merve ile iletişimlerinin iyi olduğunu, en başından 

beri niyetlerinin Merve’yi evlat edinmek olduğunu, Merve’nin kendilerine amca-yenge diye 

hitap ettiğini, evlat edinme konusunda Merve’nin de en başından beri bilgisi olduğunu ve onun 

da istediğini, zaten Merve’nin öz anne-babasından ve kardeşlerinden ayrılmadığını, yemeklerin 

yaz-kış iki aile ve büyüklerle(anne-babalarıyla) birlikte yendiğini sadece uyumak için 

ayrıldıklarını ve Merve’nin bazen alt katta kendileri ile bazen de üst katta ailesi ile kaldığını,   

kendisinin aynı bölgede bir daire yaptırdığını ve tamamlanınca taşınacaklarını, Merve’nin 

özellikle ikizi Melis’le çok iyi anlaştığını, aynı sınıfta olduklarını, evde de birlikte ders 

çalıştıklarını, kendileri buradan taşınmış olsalar da Merve’nin kardeşleriyle ve ailesi ile 

bağlarının kopmayacağını ifade etmiştir. 

DAVACI ALTUN Y… İLE YAPILAN GÖRÜŞME: 

21.10.2015 tarihinde, dosyada belirtilen ikamet adresine haber verilmeden yapılan 

sosyal incelemede, kendisi işte olduğundan görüşme yapılamamıştır. 

27.10.2015 tarihinde ……. Adliyesinde yapılan görüşmede Altun Y… , eşiyle görücü 

usulüyle evlendiğini, yaklaşık 20 yıldır evli olduğunu, çocuk sahibi olamadıklarını bunun için 

tedavi de gördüklerini, Merve-Melis ikizleri doğduğu zaman kayınbiraderi Enver Y…’in 

kendilerine ‘’Birine siz bakın’’ teklifinde bulunduğunu, çocuklarla en başından beri 

ilgilendiğini, çocuklarında kendisini anneleri gibi sevdiklerini, Merve’nin kendisini yengesi 

olarak gördüğünü zaten bunun da değişmeyeceğini, Merve’nin maddi-manevi bütün 

ihtiyaçlarını karşıladıklarını, kendilerinin çalıştığı vakitlerde çocuklarla 

büyüklerin(kayınvalide-kayınbaba) ilgilendiklerini, Merve’nin ailesiyle de yıllardır her 

şeylerinin ortak yapıldığını, yemeklerin birlikte yenildiğini, evlat edinmek için şimdiye kadar 

beklemelerinin nedeninin Merve’nin büyümesini beklediklerini, onun da kararı olsun diye 

fikrini aldıklarını, şimdi onun da onayının olduğunu, zaten Merve’nin onayı olmasaydı ona 

karşı ısrarcı olmayacaklarını, ona baskı yapmayacaklarını, çocuk sevgisi sebebi ile almak 



istediklerini, Merve de kendilerini benimsesin diye nüfuslarına almak istediklerini, yeni 

evlerine taşınmak için Merve’nin okulunun bitmesini beklediklerini, taşındıkları zaman Merve, 

Melis’ten ayrılmak istemezse Melis’i de götürebileceklerini ifade etmiştir. 

 

 

DAVACILARIN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: 

Davacı Şevki Y… ile yapılan görüşme esnasında, davacı Şevki Y… ’nin  fiziksel ve 

bilişsel gelişiminin yaşına uygun düzeyde olduğu, sorulan sorulara tam ve net cevaplar 

verebildiği, iletişim kurmada sorunlar yaşamadığı, algı düzeyinin, olayları anlama ve 

yorumlama yetilerinin gelişmiş olduğu, göz kontağı kurmakta zorlanmadığı,  talebe konu 

küçüğe sevgi ve ilgi ile bağlı olduğu, talebe konu olan küçüğün geleceğini de düşündüğü 

gözlemlenmiştir. Davacı Altun Y… ile yapılan görüşme esnasında dil gelişimini tamamlamış 

olduğu, fiziksel ve bilişsel gelişiminin yaşına uygun düzeyde olduğu, sorulan sorulara tam ve 

net cevaplar verebildiği, iletişim kurmada sorunlar yaşamadığı, algı düzeyinin, olayları anlama 

ve yorumlama yetilerinin gelişmiş olduğu, göz kontağı kurmakta zorlanmadığı, talebe konu 

olan küçüğe sevgi ve ilgi ile bağlı olduğu, talebe konu olan küçüğün ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek sorumluluk bilincine sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

DAVACILARIN EĞİTİM SAĞLIK VE EKONOMİK DURUMU: 

Davacı Şevki Y… ilkokul mezunu olduğunu,  Dorukağaç’tan 45 gün önce emekli 

olduğunu ama tekrar işine döneceğini, dosyada belirtilen adreste eşi ile yaşadığını, Merve’nin 

de bazen kendileri ile kaldığını,  üst katta da annesi, babası, kardeşi(E.Y.), yengesi ve yeğenleri 

olduğu için hep birlikte olduklarını, kendisine ait fındıklığı olduğunu, hayvancılıkla da 

uğraştığını, işine dönünce 1200 liranın üstünde bir maaşı olacağını, fiziksel ya da psikolojik bir 

rahatsızlığının olmadığını, sürekli kullanması gereken bir ilacının olmadığını, alkol 

kullanmadığını, sigarayı da 6 yıl önce bıraktığını ifade etmiştir. Davacı Altun Y… ilkokul 

mezunu olduğunu, Oltan Fındıkta eltisi (Merve’nin annesi) ile birlikte asgari ücretli çalıştığını, 

dosyada belirtilen adreste eşi ile yaşadığını, Merve’nin de istediği zaman kendileri ile kaldığını, 

astım hastası olduğunu bunun için sürekli kullandığı ilacının olduğunu, hastalığının çalışmasına 

engel olmadığını, başka fiziksel ya da psikolojik bir rahatsızlığının olmadığını ifade etmiştir. 

Yaşadıkları evin bir köy yerleşim yerinde olduğu,  2 katlı olduğu,  davalı Enver Y… ve 

ailesinin üst katta yaşadığı, kendilerinin alt katta yaşadıklarını, alt katın 1 oda ve 1 salondan 

oluştuğu, soba ile ısındıklarını, evde gündelik hayatı kolaylaştıracak elektronik eşyaların ve 

mobilyaların bulunduğu, evin temizliğinin yapılmış olduğu gözlemlenmiştir. Evin küçük 

olması ve sobayla ısınmasından kaynaklı olarak, aynı köyde yeni yaptırdıkları daireye 

taşınacaklarını, taşınacakları evin doğalgazlı ve daha büyük olmasıyla Merve’ye de ayrı oda 

yapabileceklerini belirtmişlerdir.                                                                  

DAVALI ENVER Y… İLE YAPILAN GÖRÜŞME: 

 21.10.2015 tarihinde, dosyada belirtilen ikamet adresine haber verilmeden 

yapılan sosyal incelemede, kendisi işte olduğundan görüşme yapılamamıştır. 

27.10.2015 tarihinde ….. Adliyesinde yapılan görüşmede, abisi Şevki Y…’nin 

çocukları olmadığı için kendilerinin ikiz bebekleri doğduğunda birini abisine vermeyi 



düşündüğünü, bunu çocuklar küçükken de onayladığını ama beklediklerini, abisi Şevki Y… ile 

her şeylerinin ortak olduğunu, abisinin kendisine her zaman destekçi olduğunu, abisinin ve 

yengesinin çocukların hepsini ayrım yapmadan çok sevdiklerini, ilgilendiklerini ama Merve ile 

aralarındaki bağın daha farklı olduğunu, çocukların da amcalarını çok sevdiklerini, onunla 

birlikte vakit geçirdiklerini, onlara bağlandıklarını, Merve ile Melis’in hiç ayrılmadığını, 

Melis’in derslerinin daha iyi olduğu için Merve’ye de yardımcı olduğunu bu konuda 

kendilerinin de gereken desteği gösterdiklerini, özel ders aldırmayı düşündüklerini,  Şevki 

Y…’nin taşınacağı dairenin yanında kendisinin de bir dairesinin olduğunu ama taşınmayı 

düşünmediklerini ama abisi ve yengesi taşınınca da bağlarının kopmayacağını, iletişimlerinin 

aynı devam edeceğini ifade etmiştir. 

DAVALI NİĞMET Y… İLE YAPILAN GÖRÜŞME: 

 21.10.2015 tarihinde, dosyada belirtilen ikamet adresine haber verilmeden 

yapılan sosyal incelemede, kendisi işte olduğundan görüşme yapılamamıştır. 

27.10.2015 tarihinde ……. Adliyesinde yapılan görüşmede Niğmet Y… , Merve 

doğduğunda eşinin Merve’yi Şevki Y.. ‘ye vermeyi söylediğini ama kendisinin o zaman razı 

gelmediğini, eltisinin çocuklarla her zaman ilgilendiğini ama Merve ile daha özel ilgilendiğini, 

bu zamana kadar Merve’nin de fikrini alabilmek için beklediklerini, Merve’nin de onlarla( 

amca ve yengesiyle)birlikte olmayı sevdiğini, istediği zaman istediği yerde, nerde uyumak 

isterse orada kaldığını, ona baskı yapmadıklarını, amcasının da yengesinin de Merve’ye çok 

düşkün olduklarını, bu kararın ailecek(büyüklerinde onayının olduğunu) alınan bir karar 

olduğunu, bu kararı  Merve,  Melis, Melike  ‘nin de onayladıklarını, Merve, amcası ve 

yengesiyle yeni evlerine taşınsalar da bağlarının kopmayacağını, bu durumu da onun için 

onayladıklarını, iki alenin hiçbir zaman ayrı-gayrılarının olmadığını, Merve’nin 

taşınacaklarından haberdar olduğunu, onun da taşınmayı istediğini, amca ve yengesinin 

Merve’ye çok iyi baktıklarını ve bundan sonrada iyi bakacaklarını düşündüğünü ifade etmiştir. 

DAVALILARIN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ:  

 Davalı Enver Y… ile yapılan görüşme esnasında, dil gelişimini tamamlamış olduğu, 

fiziksel ve zihinsel gelişiminin yaşına uygun olduğu,  kendine sorulan sorulara tam ve net 

cevaplar verebildiği, iletişim kurmada sorunlar yaşamadığı, algı düzeyinin, olayları anlama ve 

yorumlama yetilerinin gelişmiş olduğu, göz kontağı kurmakta zorlanmadığı, talebe konu olan 

küçükle iletişimlerini ve bağlarının kopmayacağına inandığı, abisinin ve yengesinin talebe konu 

olan küçükle aralarındaki sevgi ve ilgiye, onların talebe konu olan küçüğe iyi bakacaklarına 

güvendiği gözlemlenmiştir. Davalı Niğmet Y… ile yapılan görüşme esnasında, dil gelişimini 

tamamlamış olduğu, fiziksel ve zihinsel gelişiminin yaşına uygun olduğu,  kendine sorulan 

sorulara tam ve net cevaplar verebildiği, iletişim kurmada sorunlar yaşamadığı, algı düzeyinin, 

olayları anlama ve yorumlama yetilerinin gelişmiş olduğu, göz kontağı kurmakta zorlanmadığı, 

talebe konu olan küçükle aralarında sevgi ve ilgi bağının olduğuna,  talebe konu olan küçüğün 

bakımı ile ilgilendiği gözlemlenmiştir. 

DAVALILARIN EĞİTİM, SAĞLIK VE EKONOMİK DURUMU: 

 Davalı  Enver Y…’ nin ilkokul mezunu olduğu Topçuoğlu mobilyada makine operatörü 

olarak çalıştığını, aylık ortalama 1150 lira maaşının olduğunu,  dosyada belirtilen adreste 

annesi, babası, eşi, kızları Merve, Melis, Melike ile birlikte yaşadığını, alt katta da abisi ve 

yengesinin yaşadığını, fiziksel ve zihinsel bir rahatsızlığının olmadığını, alkol kullanmadığını, 



sigara kullandığını ifade etmiştir.  Davalı Niğmet Y… ‘nin ilkokul mezunu olduğu, Oltan 

Fındıkta eltisiyle birlikte asgari ücretle çalıştığını, dosyada belirtilen adreste kayınvalidesi, 

kayınbabası, eşi ve kızları Merve, Melis, Melike ile birlikte yaşadığını, fiziksel ve zihinsel bir 

rahatsızlığının olmadığını ifade etmiştir.  

Yaşadıkları evin köy yerleşim yerinde olduğu, iki katlı olduğu, alt katta davacıların  

yaşadığı, üst katta kendilerinin yaşadığı, evin 3 oda 1 büyük salon ve mutfakla birleşik küçük 

bir salonun daha olduğu, evin soba ile ısındığı, kira gideri verilmediği, mobilyalar ile elektronik 

eşyaların ailenin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve hayatlarını kolaylaştırabilecek 

düzeyde olduğu, evin temizliğinin yapılmış olduğu gözlemlenmiştir. 

TALEBE KONU OLAN KÜÇÜK MERVE Y… İLE YAPILAN GÖRÜŞME: 

 21.10.2015 tarihinde dosyada belirtilen adrese haber verilmeden yapılan görüşmede, 

amcası ve yengesiyle yaşadığını, orda kaldığı zaman yengesiyle uyuduğunu, ama istediği 

zaman kendi ailesiyle de kaldığını, kendi ailesinin evinde kardeşleriyle birlikte olan odası 

olduğunu, ailesi ve amcasıgilin her şeylerinin ortak olduğunu, yemeklerin birlikte yenildiğini 

sadece yatmak için ayrıldıklarını, kendisinin ihtiyaçları konusunda ilk amcası ile konuştuğunu, 

maddi ihtiyaçlarını anne-babasının da karşıladığını ama genelde amcasının karşıladığını, 

kardeşleriyle arasının iyi olduğunu, onlardan hiç ayrılmak istemediğini, kendisinin bakımı ile 

hem annesinin hem yengesinin ilgilendiğini, amcasının ve yengesinin kendisine annen-baban 

olacağız gibi baskılar hiç yapmadıklarını, onları sevdiğini ifade etmiştir. 

TALEBE KONU OLAN KÜÇÜĞÜN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 Talebe konu olan küçük ile yapılan görüşme esnasında, dil gelişimini tamamlamış 

olduğu, fiziksel ve bilişsel gelişiminin beklenen düzeyde olduğu, genel görünüşünün ve öz 

bakımının iyi göründüğü, iletişimde kendisini açmada pek de istekli olmadığı, daha çok kapalı 

uçlu sorulara cevap verdiği, çekingen bir kişilik yapısına sahip olabileceği gözlemlenmiştir. 

DEĞERLENDİRME VE KANAAT:  

 T.C. …… Adliyesi 2. Aile Mahkemesi ’nin 2015/11 Esas sayılı evlat edinme dosyası 

üzerinde, davacılar Ş.Y., A.Y. çifti, davalılar E.Y. , N.Y. çifti ve talebe konu olan çocuk M.Y. 

ile yapılan sosyal inceleme, görüşme, gözlem ve dosya bilgileri birlikte ele alınıp 

değerlendirilmesi neticesinde,  

 Davacı Şevki Y. İle davalı Enver Y.’nin kardeş oldukları, aynı ikamet adresinde alt-üst 

kat şeklinde yaşadıkları, davacıların talebe konu olan küçükle doğduğundan beri ilgilendikleri, 

büyüttükleri, talebe konu olan küçüğün dava hakkında bilgisinin olduğu, rızasının olduğu, 

istediği zaman kendi ailesiyle, istediği zaman davacılarla kaldığı, davacı ve davalıların her şeyi 

birlikte yaptıkları, (yemeklerin ortak yenmesi gibi) sadece uyumak için ayrıldıkları bilgileri 

edinilmiştir. 

Türk Medeni Kanunun 305’nci maddesi gereğince evlat edinilmek istenen küçüğün 

davacılar tarafından 1 yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması, 306’ncı maddesi gereğince 

davacıların en az beş yıldır evli olmaları ve her ikisinin de 30 yaşını doldurmuş bulunmaları, 

308’nci maddesi gereğince davacıların evlat edinilmek istenen küçükten en az 18 yaş büyük 

olmaları, 309’ncu maddesi gereğince küçüğün ana babasının rızasının bulunması, 310’uncu 

maddesi gereğince  ayırt etme gücüne sahip küçüğün rızasının alınması, 316’ncı madde  evlât 

edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlât edinenin 



eğitme yeteneği, evlât edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki 

gelişmelerin açıklığa kavuşturulması şartlarının sağlandığı görülmüştür. 

Davacı Şevki ve Altun Y… çiftinin talebe konu olan küçükle yıllardır sevgi ve ilgi ile 

bağlı olduklarının, evlat edinmede bir çıkarlarının olmayacağının, davalıların da bu durumu 

onayladıklarının, onlarında onaylamalarında bir çıkarlarının olmadığının, talebe konu olan 

küçüğün de durumun farkında olup bunu istemesinin, talebe konu olan küçüğün davacılar 

tarafından evlat edinildiğinde de öz ailesiyle bağlarının kopmayacağının sebepleri göz önünde 

bulundurularak,   takdir yetkisi mahkemeye ait olmakla birlikte, davacıların talebe konu olan 

çocuğu evlat edinmelerinde olumsuz bir durum hissedilmediğinden, davacıların sadece çocuk 

sevgisi sebebi ile talebe söz konusu olan çocuğu evlat edinmek istediklerini, talebe konu olan 

küçüğün evlat edinilmesinde çocuğun fiziksel, bilişsel, ahlaki ve psiko-sosyal gelişimi 

açısından yararlı olacağı kanaati edinildiğini bilgilerinize arz ederim.( 09.11.2015) 

          

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 


