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Boşanmak istiyorsunuz veya eşinizden ayrı mı yaşıyorsunuz? 
Ebeveynlerin ayrılması çocuklar için zor bir durumdur. 
Çocuğunuzun ayrılığınız nedeniyle olabildiğince az acı çek-
mesini istersiniz. Görüşme veya velayet hakkıyla ilgili 
tartışmalarla çocuğunuzu zor durumda bırakmadan önce ona 
yardımcı olmalısınız. Çocuğunuz ebeveynlerin çatışma nes-
nesi haline gelmemelidir.

ORTAK BİR ÇÖZÜM ARAMAK

Mahkeme sürecinden önce ortak bir çözüm aramalısınız. 
Ebeveynler tarafından ortaya konan makul bir uzlaşmaya 
kıyasla mahkemenin verdiği karar çoğu kez daha kötü bir 
çözüm olmaktadır. Sonuçta ebeveyn olarak çocuğunuzu  
herkesten iyi tanıyorsunuz. Öncelikle çocuğunuzun iyiliğiyle 
ilgili sorumluluğu siz taşıyorsunuz. Bu nedenle çocuklar 
prensip olarak anne ve babalarına ihtiyaç duyarlar.

Ortak bir çözüm bulma yolunda çok çeşitli yardımlara 
başvurabilirsiniz. Şehrinizin veya yönetim bölgenizin yetkili 
gençlik bürosu (Jugendamt) ve çeşitli danışma merkezleri 
size, ihtiyaçlarınıza uygun şekilde danışma desteği sunmak-
tadır.

Velayet ve görüşme hakkı davaları öncelikli olarak çocuğun 
çıkarları doğrultusunda karar verme amacı taşımaktadır. 
Odak noktası çocuğun huzurudur. Çocuğun hem annesi  
hem de babasıyla bağı devam etmelidir. Çocuğun anne ve 
babasıyla düzenli olarak görüşmesi, çocuğun huzuru için  
belirleyici öneme sahiptir. Bu durum yasal olarak da aynı 
niteliktedir. Bazı münferit durumlar istisnadır ve sınırları 
belirlenmiştir.

ANA TEMA OLARAK ELTERNKONSENS

Birçok aile mahkemesinde velayet ve görüşme davaları  
Elternkonsens projesinin ilkelerine göre düzenlenmek- 
tedir. Davanın tüm katılımcıları – siz, avukatlar, gençlik  
bürosu, mahkeme ve gerektiğinde kamu vasisi (Verfahrens-
beistand) veya bilirkişi – uygun bir çözüm bulmak için  

ELTERNKONSENS – ÇOCUĞUNUZUN HUZURU İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDELİM

birlikte çalışmaktadır. Yaşanan sıkıntılı atmosfer ve mevcut 
anlaşmazlıklar karşılıklı suçlamalarla derinleştirilmemelidir. 
Avukatınızın dilekçesi başvuru ve meselenin özüyle sınırlı 
olmalıdır.

BİRLİKTE İYİ BİR ÇÖZÜM GELİŞTİRMEK

Aile mahkemesi yakın zamanda, başvurudan sonraki bir  
ayı geçmeyecek şekilde bir görüşme tarihi belirleyecektir.  
Mahkemenin belirlediği görüşmede sizin için önemli  
olan durumları, önerileri, istekleri ve kuşkuları dile getirme 
imkanınız mevcuttur. Mahkemenin belirlediği görüşmede 
gençlik bürosu da hazır bulunacaktır. Davadan önce, en geç 
söz konusu görüşmeden önce gençlik bürosuyla irtibata  
geçmeniz gerekmektedir. Sözlü duruşmada avukatlarınızla, 
gençlik bürosuyla ve mahkemeyle  çocuğunuz için, destek-
leyeceğiniz ve somut yaşam koşullarınızda uygulanabilir bir 
çözüm geliştirmelisiniz.

Bu görüşmede bir uzlaşmaya varamamanız durumunda  
mahkeme sizi bir (psikolojik) danışma merkezine yönlen- 
direcektir. Danışma merkezindeki uzmanlar size, bir sonraki 
duruşmaya kadar görüşme veya velayet hakkına dair makul 
ve uygulanabilir bir düzenleme bulma konusunda destek 
sunacaktır.

Mahkeme çocuğa dava için bir kamu vasisi (çocuğun avukatı) 
tahsis edebilmektedir. Kamu vasisi, davada çocuğun çıkarlarını 
ve iradesini ortaya koymak için çocukla ve sizinle görüşmeler 
gerçekleştirecektir.

İleri düzeyde uzlaşmazlık durumlarında çocuğun sağlığı ve 
huzurunu korumak adına, çocuğun ebeveynle görüşmelerinde 
çocuğu refakatçi eşliğinde teslim etme ve/veya görüşme 
esnasında refakatçi bulundurma olanakları da mevcuttur.


