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Sevgili Bay ve Bayan Hemşerilerim,

İÇİNDEKİLER

Erich Kästner söyle bir söz söylemişti: „Kişi bir konu üzerine görüşünü
belirtebilir, ama bu görüşünü zorla kimseye kabul ettiremez“

Niçin Size ebeveyn olarak sesleniyoruz?

4

Çıkış noktamız nedir?

4

Ebeveynlerin velayeti

5

Hepimizin bildiği gibi ayrılmalar ve boşanmalar cok zor bir safhadır. Bu
özellikle ebeveynlerin çocuklarına karşı ilerideki sorumlulukları konusunda
anlaşmazlığa düşüp kendi görüşlerini inatla savunmaları durumundadır.
Bizim Karlsruhe deki hedefimiz ebeveynleri uzlaştırıcı bir çözüm bulma
yolunda, zaman kaybetmeden desteklemektir.Bu hedefe ulaşmak için
Karlsruhe Belediyesinin Sosyal Hizmetler Dairesi (Sozialer Dienst), çeşitli
Danışma Merkezleri ve Inisiyatif kuruluşları, Aile Mahkemesi ve avukatlar
birlikte çalışmaktadırlar.Bu Karlsruhe Yolunun özünü oluşturmaktadır.
Bu broşürde bunla ilgili verilen çeşitli hizmetler hakkında bilgi
sahibi olacaksınız.
Karlsruhe’de Sosyal Hizmetler Dairesi /Sozialer Dienst) boşanma
davalarında Aile Mahkemesinde bulunmak için görevlendirilmiştir. Bu
görev kapsamında Sozialer Dienst  ebeveynlere çocuklarına ilişkin
kendilerince ve birlikte bir çözüm bulmaları konusunda danışma
hizmeti vermektedir.
Sozialer Dienst’de çalışan elemanların, ailelerin gecirmekte oldukları
zor yaşam safhasında danışma vermeleri ve onlara refakat etmeleri
konularında büyük tecrübeleri vardır.
Bu özel hizmeti Karlsruhe Belediyesi Sizin ailenizin de hizmetine sunmaktadır.
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NİÇİN SİZE EBEVEYN OLARAK
SESLENİYORUZ?

EBEVEYNLERİN VELAYETİ

Aileler ile bu yaşam safhası içinde yaptığımız konuşmalardan ayrılık
durumlarında ne kadar karışık hisler içinde olunduğunu bilmekteyiz.

Anne ve babaların yani ebeveynlerin çocuklarına karşı olan müşterek
velayetleri eğer mahkemeye kişisel bir düzenleme yapılması için
başvurulmamışsa, aşağıda belirtilen durumlarda boşanmadan sonra da
devam eder.

Belki
Arkadaşlığın, birlikteliğin bitmesinden dolayı üzüntü ve acı içindesiniz
 Hayatınızda yeni bir yasam döneminin başlayacağını ümit ediyorsunuz
 Hayatınızın bundan sonra nasıl devam edeceği konusunda endişe
yaşıyorsunuz
 Anlaşmazlık ve kavgalarla dolu bir dönemin bittiği için kendinizi
hafiflemiş hissediyorsunuz
 Birbirinize karşı öfkelisiniz ve bundan böyle birbirinizle hiç bir şey
paylaşmak istemiyorsunuz.
 Gururunuzun kırıldığını, tehdit edildiğinizi ve korunmak istediğinizi
hissediyorsunuz

EBEVEYNLERİN MÜŞTEREK VELAYETİ



Ayrılık ebeveynler ve çocuklar için zor bir zamandır. Çocuklar tabi ki
ebeveynlerinin birlikte kalmasını isterler.
Ama bu genellikle mümkün olmamaktadır

Normal olarak ebeveynlerin ayrılmasından, boşanmasından sonra çocuklar
ebeveynlerden herhangi birinin yanında kalırlar. Çocuğun günlük düzeni
ile ilgili kararları yanında kaldığı ebeveyn verir. Bu kararlar şöyle olabilir:
 Günlük yaşamın düzenlenmesi, organizasyonu
 Boş zamanları değerlendirme
 Doktor muayenelerine gitme
 Giyim, Beslenme ve diğerleri
Çocuklar açısından çok önem taşıyan konularda anne ve babalar birlikte
karar verirler. Buna ilişkin kararlar şunlar olabilir:

ÇOCUĞUN İKAMET EDECEĞİ YERİN TAYİN HAKKI


ÇIKIŞ NOKTAMIZ NEDİR?
Birliktelik bitebilir, ama ebeveynlik (anne ve babalIk) asla şu
anlama gelmektedir:












Birliktelik ve ebeveynlik bazında ayrılık
Ebeveynler (anne babalar) ayrılsalar bile gene çocuklarının ebeveynleri
olarak  kalırlar
Uzlaşıcı bir çözüm için çocuklar en kuvvetli ortak motiftir.
Ayrılık olsa bile çocukların hem anne hem de babalarının yanında
olmaya hakları vardır.
Ebeveynlerin hiç birisi çocuklarına bilerek zarar vermek istemez
Ebeveynlerin ayrılıktan sonra, ailevi görevlerin yeniden
paylaştırılmasına kendileri karar verirler
Aile fertleri krizi yeniden organizasyon şansı olarak değerlendirebilirler
Kavgalı ayrılıklarda ebeveynler çocuklarının durumunu arka plana atıp
gözönünde bulundurmayabilirler




Yabancı bir ülkede tatil, kriz içinde bulunan ülkelerde tatil, Hayatta
Kalma, Yasam Mücadelesi Verme  (Survivor) tatili
Bir yıl süren öğrenci değişimi
Başka bir ülkeye göç etme

DIN


Vaftiz, komünyon, protestan kilisesinde cemaate kabul töreni, din
değiştirme. Vasinin (koruman) bile böyle durumlarda mahkemeden izin
alması gereklidir. 14 yaşını dolduran çocuklar hangi dini seçecekleri
konusunda kendileri karar verebilirler.

www.karlsruhe.de
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SAĞLIK







Aşı olması veya olmaması (Kızamık, Boğmaca, Çocuk felci ve diğer aşılar)
Önceden planlanabilen ameliyatlar (Sünnet, Bel fıtığı)
Narkozlar
Kulak küpeleri, Piercingler, dövmeler
Çok kuvvetli tesirleri olan ilaç tedavileri
Ekstrem spor (çok zor olan spor) yapması

KINDERGARTEN (ÇOCUK YUVASI) VE OKUL






Okul türünün seçimi, çocuğun bir öğrenci gündüz bakım evine gidip
gitmeyeceği eğer gidecekse ne zaman gideceği hakkında karar
Özel okul türleri (Montessori, Waldorf okulları, Yatılı okul)
Cocuğun erken veya geç yaşta okula başlaması,
Günlük bakıcı

MESLEK EĞİTIMİ DURUMU


Velayet hakkı olanlar bir meslek eğitimi veya iş anlaşmasının
yapılmasina karar verirler. Bir vasi veya bakıcı bu iş için
görevlendirilmişse Aile Mahkemesine haber vermesi gerekmektedir.

VARLIK (MADDİ) KORUYUCULUK




Miras ve hibeler (bağışlar, hediyeler)
Gayrimenkul
Hisse senetleri ve hisse fonu yönetimi
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YASAL VEKALET




Çocuğun adına davaları takip etmek
Kredi, Leasing veya uzun süreli kira mukaveleleri,
Çocuğun günlük harçlığını ve günlük parasal ihtiyacını aşan satın
alma mukaveleleri

İSİM HAKKİ


Buna ilişkin olarak sadece çocuğun velayetine sahip olanlar karar
verebilirler. Yanlız Aile Mahkemesinin yamanmış, karma ailelerdeki
çocuklara isim verme hakkı vardır.Bunla ile ilgili dilekçe çocuğun yasal
vekili tarafından verilir. Vasi veya korumanların ise isim hakkı için Aile
Mahkemesinden izin almaları gereklidir.

EĞİTİM YARDIMLARI HİZMETİ İÇİN
VERİLECEK OLAN DİLEKÇE


Bu dilekçeyi velayet hakkı olanlar verir. Eğer çocuğun refahı
sağlanmamışsa Gençlik Dairesi (Jugendamt) Aile Mahkemesine velayet
hakkının sınırlandırılması veya geri alınması ve eğitim yardımı hakkı
dilekçesinin bir bakıcıya veya vasiye devredilmesine ilişkin dilekçe verir.

Acil tehlikeli durumlarda, örneğin kazalar ve acil ameliyatlarda, ebeveynlerin
her hangi birisi tek başına karar verebilir. Çok önemli durumlarda
ebeveynler  karar verme konusunda anlaşamıyorlarsa Aile Mahkemesi
devreye girerek karar verme yetkisini ebeveynlerden birisine devredebilir.

www.karlsruhe.de
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BİRBİRLERİ İLE EVLİ OLMAYAN
EBEVEYNLERİN MÜŞTEREK VELAYETİ

ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBETTE,
İLİŞKİDE BULUNMA HAKKI

Çocuğun ebeveynleri doğum esnasında evli olmasalar bile ikisinin de
aşağıda belirtilen şartlar yerine getirilirse velayet hakları vardır:
 Eğer çocuklarının velayetini müşterek olarak alacaklarını beyan
ederlerse (Velayet Bildirimi)
 Eğer Aile Mahkemesi müracaat üzerine ebeveyn velayetini ebeveynlere
müşterek olarak devrederse

Her çocuğun anne ve babası ile pozitif ilişkide bulunma hakkı vardır.
Çocuğun Gelecekte de ailesine güven duyma hissi taşıması ve ayrı yaşadiğı
anne veya babası ile ilişki kurma arzusunun desteklenmesi çok önemlidir.

TEK BAŞINA EBEVEYN VELAYETİ
Velayet ebeveynlerden birine tamamen veya kismen devredilebilir. Buna
ilişkin Aile Mahkemesine dilekçe verilmesi gerekmektedir. Aile Mahkemesi
diğer ebeveynin razı  olması, müşterek velayetin kaldırılmasının ve
dilekçeyi veren ebeveyne tamamen verilmesinin çocuğun refahı açısından
olumlu olacağına kanaat getiriyorsa dilekçeyi kabul edecektir.
Ebeveynlerin velayet konusunda anlaşamaması durumunda
mahkeme Sosyal Hizmetler Bürosunun (Sozialer Dienst) işbirliği
yapmasını, devreye girmesini isteyecektir.

Eğer anne ve babalar anlaşamazsa Sosyal Hizmetler Bürosunun, Psikolojik
Danışma Merkezlerinin danışma hizmetlerinden veya Arabuluculuk
hizmetlerinden yararlanabilirler. Aynı zamanda Aile Mahkemesine dilekçe
ile başvurarak şahsi münasebetin düzenlenmesini talep edebilirler.
Şahsi münasebetin kurulmasında çocuğun ihtiyaçlarının yanısıra anne
ve babaya olan bağlılık ve ilişki esas alınır. Şahsi münasebette bulunma
hakkının kötüye kullanılması durumunda bu hak Aile Mahkemesi
tarafından sınırlandırılabilir.
İstisnai durumlarda Soziale Dienst (Sosyal Hizmetler Bürosu) münasebetin
bakıcı eşliğinde yapılmasını sağlar. Çocukla münasebet kurulmasI
her zaman için çocuğun refahı açısından iyi olmayabilir. Önceleri
şiddet veya kötüye kullanma uygulanmışsa veya çocuk ebeveynleri ile
görüşmeyi, ilişkide bulunmayı reddediyorsa bu durum ciddi bir şekilde
değerlendirilmelidir.

www.karlsruhe.de
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SOSYAL HİZMETLER BÜROSUNUN HİZMETLERİ

ERİŞİM ADRESLERİ

Biz ebeveynleri velayet ve çocukla ilişkinin kurulma hakkının
düzenlenmesine ilişkin mümkün mertebe uzlaştırıcı bir konseptin
hazırlanmasında desteklemekteyiz.

Oturduğunuz mahalleden sorumlu Sosyal Hizmetler Bürosu uzman
elemanlarını aşağıdaki adreslerden bulabilirsiniz:

Tüm ayrılık ve boşanma safhalarında Sosyal Hizmetler Bürosunun uzman
elemanları size danışman ve arabulucu olarak yardımcı olacaktır. İhtiyaç
halinde tercümanlık hizmeti de verilir.
Ayrıca özellikle ayrılık safhasında sıkıntı verici kişisel, eğitsel ve maddi
konuları da bizle konuşabilirsiniz.
Konuşmalar gizli, güvenli yapılıp sır saklama yükümlülüğüne tabidir.
Danışma hizmetlerimiz ve yardımlarımız ücretsizdir.
„Karlsruher Weg“ (Karlsruhe Yolu) anlamında Karlsruhe Aile Mahkemesi,
avukatlar, çesitli Danışma Merkezleri ve konuya maruz kalmış inisiyatif
kuruluşları ile ortak çalışmaktayız. Böyle bir ortak çalışma özellikle
tartışmalı konularda yararlı olmuştur. Tartışmayı büyüten yazılı beyanlar
yerine mahkemede yapılan bir ifade verme termininde günümüze uygun
ve uzlaştırıcı bir çözüm aranmalıdır. Bunun için Siz ebeveyn, anne ve baba
olarak bizim için büyük önem taşıyorsunuz. Konu ile ilgili olarak Sizle
önceden irtibata geçiyoruz. (bakınız: www.karlsruherweg.de).
Çocuk refahının, esenliğinin tehlikeye düştüğü olaylar ( kötüye kullanma,
istismar ve Şiddet te dahil olmak üzere) „Karlsruhe Weg“ hizmetlerine
uygun değildir.

Bezirksgruppe Nordwest
Kochstraße 7, Telefon: 0721 133-5303, Faks: 0721 133-5749
(Weststadt’ın orta bölgesi, Hardtwaldsiedlung, Nordweststadt, Knielingen,
Neureut, Nordstadt)
Bezirksgruppe West
Thomas-Mann-Straße 3, Telefon: 0721 15116-0, Faks: 0721 15116-240
(Mühlburg, Daxlanden, Alt-Grünwinkel, Albsiedlung,  Nußbaum’u da içeren
Rheinstrandsiedlung)
Bezirksgruppe Südwest
Albert-Braun-Straße 2 a/b, Telefon: 0721 133-5305, Faks: 0721 133-5399
(Kleinseeäcker’i de içeren Oberreut, Stadtrandsiedlung,
Heidenstückersiedlung, Rüppurr)
Bezirksgruppe Mitte-West
Kochstraße 7, Telefon: 0721 133-5311, Faks: 0721 133-5759
(Innenstadt West, Südweststadt, Weststadt’in güney kısmı,
Beiertheim, Bulach)
Bezirksgruppe Mitte-Süd
Zähringer Straße 34, Telefon: 0721 133-5307, Faks: 0721 133-5309
(Innenstadt Ost, Südstadt, Dammerstock, Weiherfeld, Oststadt’ın batı kısmı)
Bezirksgruppe Ost
Beuthener Straße 42, Telefon: 0721 133-5306, Faks: 0721 133-5359
(Waldstadt, Geroldsäcker, Rintheim, Hagsfeld, Oststadt’in güney kısmı)
Stadtamt Durlach
Sozialer Dienst, Pﬁnztalstraße 33,
Telefon 0721 133-1917, Fax 0721 133-1989
(Durlach, Stupferich, Hohenwettersbach, Grünwettersbach, Palmbach,
Wolfartsweier, Zündhütle, Bergwaldsiedlung, Grötzingen)
E-Mail: sodi@sjb.karlsruhe.de
Internet: www.karlsruhe.de/sodi

www.karlsruhe.de
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DANIŞMA/KAYYIMLIK, BAKIMCILIK/
VASİLİK VE KORUMANLIK/VELİLİK
DAİRELERİNİN SUNDUKLARI HİZMETLER
Sosyal ve Gençlik Dairesi (Sozial- und Jugendbehörde) ve Durlach Belediye
Hizmetleri Dairesi (Stadtamt) tek başına çocuklarını yetiştiren ebeveynlere
özellikle çocukların nafaka hakkına ilişkin sorularda danışma hizmeti
vermekte ve yardımcı olmaktadır.
Ayrıca reşit olmayan çocuğun babasının tespitinde ve nafaka hakkı
taleplerinde Danışmanlık (Kayyımlık) talep edilebilir. Bu konularla ilgili
olarak çocuğun menfaatleri yukarıda belirtilen daire çalışanları tarafından  
uzmanca savunulur.
Yukarıdaki hizmetlerden yararlanmak için dilekçe verme hakkına
tek başına velayet hakkı olan veya çocuğu himayesinde bulunduran
ebeveynlerin her birisi sahiptir.Yardımın gerçekleşmesi için Gençlik
Dairesine (Jugendamt) kısa bir dilekçe vermek yeterlidir. Dilekçe tek husus
ile sınırlandırılabilir. Ayrıca danışmanlık (kayyımlık) her zaman için kısa ve
basit bir yazılı beyan ile bitirilebilir veya sınırlandırılabilir.
Ebeveynlik velayeti danışmanlık (kayyımlık) hizmetinin verilmesinden
dolayı sınırlandırılamaz.
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NAFAKA AVANSI KASASININ HİZMETLERİ
Eğer çocuk ebeveynlerinden herhangi birisi ile ile yalnız yaşıyorsa,
12 yaşını doldurmamışsa ve diğer ebeveynden yeteri kadar nafaka,
geçim parası almıyorsa nafaka avansı alma ihtimali söz konusu olabilir.
Buna ilişkin dilekçeler belirtilen kurumların Nafaka Avansı Kasasına
(Unterhaltsvorschusskasse) yapılmalıdır.
Internet: www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/abt-b

ERİŞİM
Karlsruhe şehri sınırları dahilinde
Stadt Karlsruhe, Sozial- und Jugendbehörde, Abteilung B (Daire
B) (Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften und
Unterhaltsvorschusskasse)
Sozial- und Jugendbehörde (Sosyal ve Gençlik Dairesi)
Hebelstraße 21, 76133 Karlsruhe
Telefon: 0721 133-5528 (Sekreterlik ve Bilgi Danışma)
Faks: 0721 133-5529

Danışmanlık yardımı (Kayyımlık) ücretsizdir.
Durlach, Aue, Bergwald, Grötzingen, Grünwettersbach,
Hohenwettersbach, Palmbach, Stupferich, Thomashof ve
Wolfartsweier bölgeleri için
Stadtamt Durlach, Jugend und Soziales
Pfinztalstraße 33 (Marktplatz), 76227 Karlsruhe
Telefon: 0721 133-1970
Faks: 0721 133-1989

www.karlsruhe.de
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KARLSRUHE’DEKİ DİĞER DANIŞMA
VE BAŞVURU MERKEZLERİ 

EHE- FAMILIEN- UND PARTNERSCHAFTSBERATUNG
(EVLİLİK, AİLE VE HAYAT ARKADAŞLIĞI KONULARINDA
DANIŞMA)

DOĞU MAHALLESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ
VE BATI MAHALLESİ EBEVEYNLER VE ÇOCUKLARA
YÖNELİK PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ

Nelkenstraße 17, 76135 Karlsruhe
Telefon: 0721 842288
Faks: 0721 856051
E-Mail: info@eheberatung-karlsruhe.de
Internet: www.eheberatung-karlsruhe.de

Otto-Sachs-Straße 6, 76133 Karlsruhe
Telefon: 0721 133-5360
Faks: 0721 133-5449
E-Mail: pbs@sjb.karlsruhe.de
Internet: www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/pbst
Ebeveynlere velayet ve çocukla münasebet/ilişki kurulması ile ilgili bütün
konularda ve ayrılık ve boşanmaların çocuklar üzerinde yarattığı etkiler
hakkında danışma hizmeti vermekteyiz. Buna ilişkin çocuklar ve gençler
yaşlarına göre danışma görüşmelerine katılabilirler ve uyuşmazlık dolu
aile durumlarının çözülmesinde destek görürler. Yeni hayat arkadaşları
da „yamanmıs, karma ailelerin“ özel durumunu birlikte yansıtma ve
oluşturma için danışma ya alınabilirler.
Danışma hizmetlerimiz çocuk ve ebeveyn gruplarının katıldığı aşağıdaki
konular ile tamamlanır:
Ayrılık, Boşanma ve üvey aileler. Başka bilgiler ve ilk konuşma için
telefonla termin yapabileceğiniz gibi Çarşamba günleri saat 15°° den
17°° ye kadar Otto-Sachs-Straße 6’ ya veya Rathaus Durlach (Belediye),
Pfinztalstraße 33’ e, herkese açık olan görüşme saatlerimize gelebilirsiniz.

Psikolog, Doktor, Teolog, avukat gibi çeşitli meslek gruplarında eğitim
görmüş danışmanlardan oluşan bir ekip Size evlilik, aile. hayat arkadaşlığı
ve ayrılığa ilişkin problemlerde psikolojik danışmanlık ve arabuluculuk
hizmeti sunmaktadır. Çeşitli ana dillerde de bu danışma hizmetini sunma
mümkündür.
Danışmalar teke tek, çiftlere ve gruplara verilmektedir.

PRO FAMILIA ORTSVERBAND KARLSRUHE
(PRO FAMİLİA KARLSRUHE ŞUBESİ)
Amalienstraße 25, 76133 Karlsruhe
Telefon: 0721 920505
E-Mail: karlsruhe@profamilia.de
Internet: www.profamilia.de
Sunulan hizmetler:
Evlilik krizlerinde teke tek ve çiftlere verilen danışma
 Ayrılma ve boşanmadan önce teke tek ve çiftlere verilen danışma
 Bay veya bayan bir avukat tarafından aile hukuku mevzuatı üzerine
verilen bilgiler
 Ayrılık ve boşanma uyuşmazlıkları esnasında danışman olarak
refakatçılık
 Aile arabuluculuğu


Danışma hizmeti talep edenlerden maddi durumlarına göre masraflara
katılma payı alınır.

www.karlsruhe.de
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BRÜCKE (KÖPRÜ)
Görüşmeler – Bilgi – Yaşam Danışmanlığı
Kronenstraße 23, 76133 Karlsruhe
Telefon: 0721 385038
Faks: 0721 3844459
E-Mail: info@bruecke-karlsruhe.de
Internet: www.bruecke-karlsruhe.de
Açık olduğu saatler:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma günleri saat 10°° dan 13°°’e ve 15°° den
18°° e kadar, Çarşamba günleri saat 16°° dan 20°° ye kadar
„Brücke“ acil problemlerde, krizlerde, zor yaşam durumlarında kendisiyle
görüşecek bir partner, bilgi ve/veya uzmanca refakatçı arayan herkese
açıktır. Verilen hizmet
teke tek görüşme olduğu gibi, çiftlere, ailelere veya gruplara verilen
görüsme hizmeti şeklinde de olur.
„Brücke“ ye açık olduğu saatler içerisinde önceden termin alınmaya gerek
olmadan başvurulabilir.
Görüşmeler gayet tabii olarak gizlilik prensibi altında yapılıp, görüşme
hizmetini alan kişiden ücret talep edilmez ve kendisi anonim kalabilir.

SOZIAL- UND JUGENDBEHÖRDE | SOZIALER DIENST | 17

FRAUENBERATUNGSSTELLE SKF
(SKF KADINLAR İÇİN DANIŞMA MERKEZİ)
Sozialdienst katholischer Frauen e.V.
(Katolik Kadınların sunduğu Sosyal Hizmetler Bürosu)
Akademiestraße 15, 76133 Karlsruhe
Telefon: 0721 91375-18
Faks: 0721 91375-75
E-Mail: frauen@skf-karlsruhe.de
Internet: www.skf-karlsruhe.de


Partnerinizle zor bir birliktelik mi yaşıyorsunuz?



Ayrılık ve boşanma safhasındamısınız?







Ebeveyn velayeti ve çocukla ilişkinin kurulmasına ilişkin düzenlemeleri
mi bulmaya çalışıyorsunuz?
Partnerinizden şiddet mi görüyorsunuz?
„Stalking“ ( Karşılık bulmayan sevgi nedeni ile takip edilme)
konusunda bilgi ve danışma mı arıyorsunuz?

Yukarıda belirtilen bütün bu durumlarda terapi ek eğitimi almış biz, sosyal
pedagoglar Size seve seve danışma ve refakatçi hizmeti sunmaktayız.
Normal olarak teke tek görüşmeler yapıyoruz. İstendiğinde çiftlere de
danışmanlık hizmeti veriyoruz.

„Brücke“ nin taşıyıcı kurumları Protestan ve Katolik kiliseleridir.

DIAKONISCHES WERK KARLSRUHE
Hamilelik, Aile, Yaşam konularında yardım
Stephanienstraße 98, 76133 Karlsruhe
Telefon: 0721 167-245
Faks: 0721 167-169
Ayrılık ve boşanma durumlarında küçük çocukları olan anne ve babalara
sosyal ve aile hukuku konularında danışma yardımı.

Yakın sosyal çevrede şiddet konularında danışmanlık yapan merkez
ile ortaklaşa Siz ve partnerinize de danışma hizmeti sunuyoruz. Bu danışma
hizmeti hem şiddete maruz kalmış kişiye hem de şiddeti uygulayan bay ve
bayan kişilere verilmektedir.
Danışma hizmetleri gayet tabii olarak ücretsiz olup gizlilik prensipi
altında yapılır.
SKF aynı zamanda çocukla kurulan ilişkilerde refakatçılık hizmeti
de vermektedir.

www.karlsruhe.de
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MÄNNERBÜRO KARLSRUHE E. V.(ERKEKLER BÜROSU)

CARITASVERBAND KARLSRUHE E. V.

Sophienstraße 169, 76185 Karlsruhe
Telefon: 0721 29828
E-Mail: mann@maennerbuero-karlsruhe.de
Internet: www.maennerbuero-karlsruhe.de

Çocuklarını tek başına yetiştiren ailelerle ilgili şube
Sophienstraße 33, 76133 Karlsruhe
Telefon: 0721 9243-0
Faks: 0721 25439
E-Mail: caritas@karlsruhe.de
Internet: www.caritas-karlsruhe.de

„Männerbüro“ erkeklerden erkekler için ilkesiyle oluşmuş bir örgütlenme
ağıdır. Diğer erkekler ile konuşmalar, danışmalar, grup çalışmaları, ortak
etkinlikler ve organizasyonlar vasıtası ile tecrübe alış verişini sağlar. Ayrıca
Männerbüro gençlik çalışmalarında da etkindir. Sadece kriz konusunda
değil kendi kendine yardım konusunda da destek verir. Erkeklerle yapılan
ilk danışma görüşmesi ücretsiz olup bu danışma telefon ile termin
alındıktan sonra yapılır.








FRAUENBERATUNGSSTELLE
(KADINLAR DANIŞMA MERKEZİ)
Kötü muameleye maruz kalmış kadınlar ve çocuklarını
koruma derneği
Kriegsstraße 148, 76133 Karlsruhe
Telefon: 0721 849047
Faks: 0721 8305831
E-Mail: info@frauenberatungsstelle-karlsruhe.de
Internet: www.frauenberatungsstelle-karlsruhe.de
Bayanlara yönelik psikolojik ve psikososyal danışma ve yasal bilgiler
hizmetleri sunmaktayız:
 Ayrılık ve boşanma durumlarında
 Partneri tarafından bedensel, psikolojik veya seksüel şiddete maruz
kalma durumlarında
 Kişisel problemlerde, krizlerde
 Çocuğun veya çocukların ayrı yaşadıkları ebeveynlerden biri ile ilişki
kurulması durumunda  (Planlama, uygulama ve yasal şartlar)
Türkçe anadilinizde danışmanlık ve konu ağırlıklı grup çalışmaları
sunduğumuz hizmetlerin içindedir. Danışma gizlilik prensibi altında
yapılmakta olup ücretsizdir.



Boşanmadan kaynaklanan sorulara ilişkin bilgi verme
Kişisel olarak anlaşmazlıkları çözebilme
Değişmiş aile durumlarında yeni yön belirleme
Çocukla olan ilişkilerin kabul edilebilir bir planla geliştirilmesi,
şekillendirilmesi
Kriz ve probleme rağmen ebeveynler (anne baba) arasında iletişim
becerilerinin korunması veya geliştirilmesi
Aileler için buluşma sunma

ÇOCUKLARINI TEK BAŞINA YETİŞTİREN ANNE VE
BABALAR DERNEĞİ
Ortsverein Karlsruhe (Karlsruhe Şubesi)
Baumeisterstraße 56, 76137 Karlsruhe
Luise-Riegger-Haus
Telefon: 0721 97689697
E-Mail: vamv-karlsruhe@web.de
Büronun açık olduğu saatler:
Salı günleri saat 10.30 dan 12.30 a , Perşembe günleri saat 10°° dan
12°° ye kadar (Okul tatillerinde seyrek olarak açık)
Buluşmalar:
Her ayın ilk Cumartesi günü Yüzme
 (Başvuru için Telefon: 0721 9862210 her dördüncü Pazar
günü Lichtenbergstraße 46 – 47 numarada (Ökumenisches
Gemeindezentrum) saat 15°° de “Steppke-Treff” buluşması
 Her ayın üçüncü Pazarı saat 19°° da Karlsruhe’de  
Wilhelm-Baur-Straße 3 a adresindeki
„Brauhaus Kühler Krug“ da düzenli
olarak buluşma


www.karlsruhe.de
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REFAKATÇI VE BAKICI EŞLİĞİNDE
ÇOCUKLA ŞAHSİ İLİŞKİ KURMA HAKKI
DEUTSCHER KINDERSCHUTZBUND OV STADT UND
LANDKREIS KARLSRUHE E. V.
(ALMAN ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ KARLSRUHE
VE KARLSRUHE KAYMAKAMLIĞI ŞUBESİ)
Kaiserallee 109, 76185 Karlsruhe
Telefon: 0721 842208
Faks: 0721 843270
E-Mail: info@kinderschutzbund-karlsruhe.de
Internet: www.kinderschutzbund-karlsruhe.de
Birbirlerinden ayrı yaşayan ebeveynlerde çocukla şahsi ilişki hakkının
düzenlenmesinde veya idrak edilmesinde zorluklar çıkarsa Deutsche
Kinderschutzbund derneği bu problem ve zorluklara maruz kalan kişilere
danışma hizmeti sunduğu gibi, çocuk ile şahsi ilişki hakkı olan ebeveynleri
arasında konusunda uzman elemanlar eşliğinde (refakatçı eşliğinde
çocukla şahsi ilişki hakkı) çatışmasız ilişki kurulmasına yardımcı olur.

SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN E. V. (SKF)
(KATOLİK KADINLARIN SUNDUĞU SOSYAL
HİZMETLER BÜROSU)
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INTERESSENVERBAND UNTERHALT UND
FAMILIENRECHT (ISUV/VDU E. V.)
(BAKIM VE AİLE HUKUKU KONUSUNDA ÇALIŞAN
DERNEK (ISUV/VDU E.V.))
Karlsruhe/Pforzheim Bölgesi Bürosu
E-Mail: info@isuv.de
Internet: www.isuv.de
„Boşanmışlar birbirlerine yardım ediyorlar“. Kısa adı ile ISUV Almanya
genelinde siyasal tarafsız ve bağımsız olarak faaliyet gösteren bir
dernektir. Kamu yararına çalışan bir dernek olarak ISUV ayrılık ve boşanma
durumlarına maruz kalmış ebeveynler ve çocukların haklarını savunur.
Bir çoğu gönüllü olarak çalışan elemanların büyük bir kısmı ayrılık ve
boşanma problemlerini kendileri yaşamış olup edindikleri tecrübeleri
başkalarına aktarabilirler.
ISUV Karlsruhe/Pforzheim bürosu her ayın ikinci Salı günü ayrılık
ve boşanma konuları üstüne bir konferans ve tartışma programı
düzenlemektedir. Toplantılar Karlsruhe‘de AWO Kreisverband Karlsruhe,
Haus der Familie, Kronenstraße 15 adresinde saat 19 da başlamaktadır.  
Herkese açık olan bu toplantılara katılmak ücretsizdir. Önceden elektronik
posta (E-Mail) veya telefonla toplantıya katılmak için müracaat edilmesi
rica olunur. İnternet sayfasına ve randevu takvimine bakmanızı rica ederiz.

Karlsruhe Bürosu
Akademiestraße 15, 76133 Karlsruhe
Telefon: 0721 91375-27
E-Mail: bu@skf-karlsruhe.de
Her çocuğun ebeveynleri ile ilişkide bulunma hakkı vardır.
Pedagojik eğitim görmüş olan refakatçılar ( çocukla şahsi ilişkilere refakat
eden elemanlar) çocuğa, şahsi ilişkide bulunma hakkı olan ebeveyni ile bir
araya geldiğinde destek verirler. Ebeveynler ve çocuklar için uygun oyun
odaları hazırdır. Refakatçı, ebeveyn ile çocuk arasındaki görüşmenin sakin
bir şekilde geçmesine dikkat eder. Burada öncelikli olan çocuğun refahı,
kendisini iyi hissetmesidir. Ebeveynlerin her ikisi ile de görüşmeler için
uzmanlar hazır bulunmaktadır.
Genellikle, ilk olarak beş terminin yapılmasına yetkili Sozialer Dienst
tarafından izin verilir.

www.karlsruhe.de
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DİĞER BİLGİLER
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ŞAHSİ NOTLAR

YASAL KONULARDA DANIŞMANLIK
Bütün yasal konularda Size bir avukat danışmanlık yapar. Belli şartlar
altında danışma ücretleri („Beratungshilfe“), avukat tarafından temsil
edilme ve mahkeme masrafları („Verfahrenskostenhilfe“) üstlenebilinir.
Bunla ilgili detaylı bilgileri avukatınızdan öğrenebilirsiniz.  Dar gelirli
yurttaşlar için yasal konularda danışma hizmetini „Anwaltverein Karlsruhe
e.V. (Karlsruhe Avukatlar Barosu) organize etmektedir. Bu konuya ilişkin
detaylı bilgileri
Amtsgericht Familiengericht Karlsruhe
(Karlsruhe Sulh Hukuk Makemesi nezdindeki Aile
Mahkemesin’den alabilirsiniz)
Lammstraße 1 bis 5, 76133 Karlsruhe
Telefon: 0721 926-5000

BROŞÜRLER
Aşağıda belirtilen bakanlıklardan Çocuk ve Gençlere Yardım (Kinder- und
Jugendhilfe) ve Aile Kanunu ve Çocuğun Ana Babayla Akrabalık İlişkisi
Kanunu (Familien- und Kindschaftsrecht) üzerine ücretsiz broşür ve bilgiler
temin edebilirsiniz.:
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend
(Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı)
11018 Berlin
E-Mail: info@bmfsfj.de, Internet: www.bmfsfj.bund.de
Bundesministerium der Justiz (Federal Adalet Bakanlığı)
Mohrenstraße 37, 10117 Berlin
E-Mail: broschueren@bmj.bund.de, Internet: www.bmj.bund.de
Bakanlıkların yukarıda belirtilen broşürlerini aynı zamanda Federal
Hükümet’in Yayın Yollama (Publikationsversand der Bundesregierung)
bürosundan temin edebilirsiniz: Telefon: 01805 778090 (Bir dakika
görüşme ücreti 14 cent olup cep telefonu ile yapılan görüşmelerde telefon
ücreti değişebilir).
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

www.karlsruhe.de
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