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Veliler kavramı ile aynı zamanda veli (varsa eşi), bakıcı(lar) veya
çocuğu yasal temsil eden(ler) kastedilmektedir. Çocuk kavramı ile
bütün çocuklar ve 18 yaşına kadar olan gençler kastedilmektedir.
Müşteri(ler) ile veli(ler) veya çocuk(lar) kastedilmektedir.

Çocuğunuz vesayet ve denetim altına
alındığında
Anne ve babalar çocuklarına bazen (geçici olarak) bağımsızlıkla
sonuçlanan dengeli gelişim için gerekli yetiştirme ve bakım
hizmetini sunamayabilirler. Aile içerisinde problemler varsa
eğer, aile kendi sosyal ağında bulunan insanlardan veya
profesyonel kurumlardan yardım alıyor olabilir. İsteğe bağlı
yardım sonuç vermediği durumda ancak ve veliler ya da çocuk
yardımı kabul etmedikleri takdirde, hâkim Çocuk Esirgeme
Kurumu’nun (Raad voor de Kinderbescherming) talebi üzerine
çocuğunuzun vesayet ve denetim altına alınmasına karar
verebilir. Böyle ciddi bir tedbir kararı sebepsiz verilmez. Bu
sadece hâkimin, ailenizin zorunlu yardım almasının çocuğunuz
için gerekli olduğunu düşündüğünde olur. Bu broşürde vesayet
ve denetim altına alınma tedbirinin neler içerdiğini ve
Kurum’un, hâkimin, belediyenin, Sertifikalı Kurumların ve
çocuklar ve gençlere yönelik yardım veren kurumların rollerinin
neler olduğu açıklanır.
Ailenizdeki sorunlar çocuğunuzun gelişimini tehdit altına
sokuyorsa eğer, Çocuk Esirgeme Kurumu hâkimden vesayet altına
alma kararı vermesini isteyebilir. Hâkim böyle bir karar verdiği
takdirde bir aile vasisi tayin edilir. Siz ve çocuğunuz bu yardımı
kabul etmek zorundasınız.

> Vesayet ve denetim altına alınma
Ailedeki sorunlar bazen o kadar büyük olur ki çocuğunuzun gelişimi
tehdit altına girer. Kurum’a göre ailenizde böyle bir durum söz
konusu ise, çocuğunuz korunma hakkına sahiptir. Bu durumda

Kurum, çocuğunuzun Sertifikalı Kurumun vesayeti ve denetimi
altına alınmasına dair hâkimin karar vermesini isteyebilir. Bu
kurum bir aile vasisi tayin eder. Aile vasisinin neler yaptığını bu
broşürün 7. sayfasında okuyabilirsiniz.

> Vesayet ve denetim altına alınma tedbirinin amacı
Vesayet altına alınma tedbirinin - buna OTS de denilir - amacı
çocuğunuzun gelişimini tehdit eden sorunlara çözüm bulmaktır. Bu
tehditlerin çeşitli örnekleri vardır, bunlar çocuğun kötü muamele
görmesinden anne baba arasındaki ilişkinin çıkmaza girmesine
kadar olan nedenlerden oluşabilir. Bu broşürde bu tür sorunlara
çocuk yetiştirme sorunları diyoruz. Bazen veliler kendi çabalarıyla
veya başkalarının yardımlarıyla yetiştirme sorunlarını ele alıp çözüm
bulmakta başarılı olamıyorlar. Vesayet ve denetim altına alınması,
çocuğun gelişiminin artık tehdit altında olmaması yönünde,
yetiştiği ortamın düzelmesini sağlamak olmalıdır. Aile vasisi bunun
gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder.

Çocuk Esirgeme Tedbiri
Çeşitli çocuk esirgeme tedbirleri vardır. Vesayet ve denetim altına
alınma tedbiri en hafif tedbirdir ve en sık rastlananıdır. Bunda
velilerin çocukları üzerindeki velayet hakkı kısmen kısıtlanır. Diğer,
daha ağır tedbir, velilerin velayetten muafiyetidir. Bu durumda
veliler, çocuklarının üzerindeki velayet haklarını kaybederler. Bu
tedbir kısa olarak, Çocuk Yetiştirmek Sorun Oluyorsa (Als opvoeden een
probleem is), adlı broşürde kısaca açıklanmaktadır. Arka sayfada bu
broşürü nereden temin edilebileceğiniz yazılıdır.

Kurum’un rolü
Çocuk Esirgeme Kurumu çocuğunuzun gelişimini tehdit eden
yetiştirme sorunları olup olmadığını araştırır. Ailenize zorunlu
yardım verilmesi gerekiyorsa eğer, Kurum hâkimden bir çocuk
esirgeme tedbiri kararı vermesini talep eder.

> Araştırma ve rapor
Çocuk ve gençlere yardım sunan kurumla birlikte problemleri
çözemiyorsanız ve de yetiştirme ortamı çocuğun gelişimini tehdit
etmeye devam ediyorsa eğer, ‘Veilig Thuis’ (Advies en Meldpunt
Huiselijk geweld en Kindermishandeling/ev içi şiddet ve çocuk
istismarı bildirim ve tavsiye merkezi (AMHK)), Sertifikalı Kurum veya
çocuk ve gençlere yardım sunan kurum tarafından tayin edilen bir
kurum, Kurum’u devreye sokar. Kurum, çocuk ve gençlere yardım
sunan yetkili kurum, gerekirse belediye ve sizin de bulunduğunuz
bir görüşmede mevcut bilgi gözden geçirilir. Bu bilgilere istinaden
Kurum araştırma yapıp yapmama yönünde karar verir. Yardımı
kabul ederseniz ve de isteğe bağlı yardım mümkünse Kurum
herhangi bir adım atmaz. Kurum’un üzerine düşen bir görev olduğu
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anlaşılırsa, bu görüşmede yardımın ne şekilde uygulanacağına dair
anlaşmalar yapılır. Bunun yanı sıra çocuğun güvenliğini sağlamak
yönünde de anlaşmalar yapılıyor. Kurum araştırmanı çocuğunuz ve
aileniz hakkında araştırma yapar.
Bu kişi, çocuğunuzun gelişimi ciddi tehdit altında mı değil mi ve bu
tehdidi ortadan kaldırmak için ne gerekiyor, bunu tespit etmesi
lazım. Ayrıca bu kişi, gerekli olan yardımın, çocuğunuz açısından
kabul edile bilinir bir süre içerisinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini
de değerlendirmesi gerekiyor. Eğer öyle ise vesayet ve denetim altına
alınması mümkündür. Değilse eğer, velayetten muafiyet tedbirinin
gerekli olup olmadığı düşünülecektir. Kurum araştırmasını,
çocuğunuz açısından Kurum’a göre en iyi çözümün ne olduğunu
yazdığı bir raporla tamamlar.

> Hâkimden talep
Yapılan araştırmadan, çocuğunuzun gelişiminin ancak zorunlu
yardımla garanti altına alınabileceği anlaşılırsa, Kurum hâkimden,
çocuğunuzun vesayet ve denetim altına alınmasına dair bir karar
vermesini talep eder. Kurum bunun için, yazdığı raporu hâkime
gönderir. Vesayet ve denetim altına alınma tedbiri hem sizin hem de
çocuğunuz için çok etkileyici olabilir. Kurum bu nedenle sadece şu
durumlarda böyle bir talepte bulunur:
• Gönüllü yardım (artık) yeterli olmuyorsa;
• Veliler yardım kabul etmiyorlarsa;
• Yapılan araştırma, çocuğun gelişiminin ciddi oranda tehlikede
olduğunu teyit ederse;
• Çocuk için kabul edilebilir bir sürede yardım mümkünse.
Kanunen belediyenin de, belediye başkanı şahsıyla, Kurum aracılığı
ile hâkimden çocuk esirgeme tedbiri yönünde karar vermesini
isteme hakkı vardır. Bu ancak, araştırma yaptıktan sonra, Kurum
hâkimden çocuk esirgeme tedbiri istemediği takdirde mümkündür.
Ancak ondan sonra belediye başkanı yine de Kurum’dan meseleyi
hâkimin değerlendirmesine sunmansın isteyebilir. Veliler ve
koruyucu aileler vesayet ve denetim altında alınma yönünde
bağımsız taleplerini ancak, Kurum bunu yapmayacağına karar
verdikten sonra yapabilirler.

> Çocuk ön plandadır
Durumu sıkıntıda olan (olmaya meyilli olan) çocukların haklarını
korumak Çocuk Esirgeme Kurumu’nun görevidir. Bu nedenle
Kurum’un çalışmalarında çocuğun çıkarı her zaman ön planda
tutulur. Aynı zamanda, Kurum görevlileri, Kurum’un devreye
girmesinin veliler ve çocuklar açısından duygusal ve sarsıcı bir olay
olabileceğinin farkındadırlar.

Hâkim
Duruşma esnasında hâkim, olası vesayet ve denetim altına alınma
tedbiri hakkında sizin görüşünüzü sorar. Çocuğunuzun görüşünü de
sorabilir (dinleyebilir). Çocuk Esirgeme Kurumu raporunun rolü
hâkimin kararında önemlidir. Hâkim Kurum’un isteğini bir
duruşmada değerlendirir. Sizinle, Kurum’la ve olası diğer ilgililerle
konuşur. Dava sırasında bir avukat tarafından desteklenebilirsiniz.
Çocuğunuz on iki yaş veya üzeri ise hâkim onun fikrini sormak

zorundadır. Bu sizin orada bulunmadığınız bir görüşmede yapılır.
Hâkim on iki yaşından küçük olan çocukların fikrini de sorabilir,
fakat bu şart değildir.
Kurum’un raporu hâkim için önemli bir bilgi kaynağıdır. Fakat
duruşma esnasında da bilgi toparlar ve karar verirken bunu da
değerlendirmesine dahil eder. Hâkim Kurum’un talebini kabul
etmek zorunda değildir.

Aile vasisi
Hâkim vesayet ve denetim altına alma kararı verdiği durumda, size
Sertifikalı Kurumdan bir aile vasisi tayin edilir. Çocuğunuza
rehberlik eder ve siz velilere, çocuk yetiştirme sorunlarını
çözmenizde, yardımcı olur.
Aile vasisi vesayet ve denetim altına alma tedbirinin uygulanmasıyla
yükümlüdür. Onun görevi çocuğunuzun gelişimini tehdit eden
yetiştirme sorunlarının çözülmesini gözetlemektir. Aile vasisi size ve
çocuğunuza rehberlik eder ve destek verir. Ayrıca ailenize verilecek
yardım hizmetlerini de başlatır. Aile vasisi, gerektiğinde size ve
çocuğunuza yerine getirmeniz gereken talimatlar da verir.

> Velayet
Kanuna göre veliler çocuklarının velayetine sahiptirler. Bu da,
çocuğunuz hakkında karar verme yetkisinin sizde olduğu anlamına
gelir. Çocuğunuz vesayet ve denetim altına alındığında bile velayet
sizde kalır, ancak kısıtlanır. Yani çocuğunuzun bakımından ve
yetiştirilmesinden kendiniz sorumlusunuz, fakat bunu yaparken aile
vasisi tarafından size zorunlu olarak rehberlik yapılır. Bu kişi sizinle
ve çocuğunuzla düzenli olarak irtibat halindedir. Daha sonra,
yardım olmadan devam edebilmeniz açısından, size destek vermek,
aile vasisinin görevidir.

> Bilgi
Aile vasisi siz ve çocuğunuzla yapılacak bir tanışma görüşmesiyle işe
başlar. Ayrıca kendisine gerekli olan tüm bilgileri de toplar. Örneğin
Kurumun raporunu ve hâkimin kararını - hükmü ve açıklamasını
(gerekçelerini) - okur. Gerektiğinde bir akraba, öğretmen veya
yardım görevlisi gibi çocuğunuzu tanıyan başka kişilere de danışır.
Sonrasında, yetiştirme sorunlarını çözmek için bir yaklaşım planı
düzenler.

> Yaklaşım planı
Ailenize verilecek yardımın nasıl olacağı, sizin durumunuza oldukça
bağlıdır. Yaklaşım planında sizin ve çocuğunuzun da önemli katkısı
vardır. Örneğin sorunları nasıl çözmek istediğinizi, geleceğe yönelik
hangi planlarınızın olduğu ve hangi anlaşmalar yaptığınız plana
dahil edilecektir. Aile vasisi, yaklaşım planını, ulaşmak istediğiniz
amaçlara uyumlu olarak hazırlar. Aile vasisi gerek gördüğü takdirde,
başka yardım veren kuruluşları da devreye sokar. Ayrıca, çocuğunuzun
evden uzaklaştırılmasının en iyi çözüm olduğuna da karar verebilir
(4. sayfadaki metne de bakınız). Plan hazır olduğunda size ve
çocuğunuza bunun bir nüshası verilir. Gerek duyulduğunda plan ara
ara değiştirilebilir.
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Kim neler yapar?
> Girişim:
Gerek Kurum, gerek belediye başkanı, Sertifikalı Kurumlar ve
(koruyucu) veliler hâkimden bir vesayet ve denetim altına alma
tedbirine dair karar vermesini talep edebilirler.
Bu talep ailenizin durumu hakkındaki bir rapora dayanır.
> Kararı hâkim verir:
Hâkim, Kurumun talebini değerlendirir. Ailenize zorunlu yardım
verilmesine gerek gördüğünde, Kurum’un talebini kabul eder.
Hâkim, Sertifikalı Kuruma, vesayet ve denetim altına alma
tedbirinin uygulanması konusunda talimat verir.
> Aile vasisi talimatı yerine getirir:
Aile vasisi çocuğunuza rehberlik edip, anne babası olarak sizlere
de yetiştirme sorunlarının çözümünde yardımcı olur.
Gerektiğinde uymanız gereken talimatlar verir.
> Kurum denetler:
Kurum, OTS ve olası evden uzaklaştırma izni süresinin sonunda
tedbir gerekçelerinin ortadan kalkıp kalkmadığını ve çocuğunuzun
durumunun tekrar güvenli olup olmadığını denetler.

Vesayet ve denetim altına alma tedbirinin
süresi
Hâkim, sorunların ciddiyetine bağlı olarak vesayet ve denetim altına
alma tedbirinin süresine ilişkin kararı verir. Vesayet ve denetim
altına alma tedbiri, süresi dolmadan da sonlandırılabilir. Hâkim
vesayet ve denetim altına alma tedbiri koyduğunda, bu tedbirin
süresini de belirler. Vesayet ve denetim altına alma tedbiri en fazla
on iki ay sürer, ancak Sertifikalı Kurumun talebi doğrultusunda
hâkim bunun süresini her seferinde (en fazla), kural olarak
çocuğunuz on sekiz olana kadar, bir sene ile uzatabilir. Hâkim karar
vermeden önce, sizin de görüşünüzü sorar. İsterse başka ilgililerin
görüşünü de isteyebilir. Çocuğunuz on iki yaş ve üzeri ise, o da
görüşünü bildirebilir. Daha küçük olduğunda, hâkim isterse onu da
dinleyebilir, fakat bu şart değildir.

>Erkenden sonlandırma
Çocuğunuzun gelişimi tehdit altında değilse artık, vesayet ve
denetim altına alma tedbiri, süresi dolmadan sonlandırılabilir.
Bunun için genellikle aile vasisi girişimde bulunur, fakat veliler veya
Kurum’da isterlerse bunu yapabilirler. Taraflar hâkimden konu
hakkında bir karar vermesini isterler.

>Sonlandırma
Vesayet ve denetim altına alma tedbiri muhtelif şekillerde
sonlandırılabilir.
Vesayet ve denetim altına alma tedbiri:
• Genellikle süresi dolduysa ve Sertifikalı Kurum veya Çocuk
Esirgeme Kurumu tarafından uzatma talep edilmediyse, sona
erer;
• Hâkim, süresi dolmadan bitirilmesini kabul ettiğinde veya
uzatma isteğini reddettiğinde iptal olur;
• Çocuğunuzun yaşı on sekiz olduğunda bu tedbir otomatik olarak
sona erer.

> Denetim
Aile vasisi, vesayet ve denetim altına alma tedbirini veya evden
uzaklaştırma iznini uzatma niyetinde olmadığında veya evden
uzaklaştırma izninin süresi dolmadan sona erdirme niyetinde
olduğunda, Kurum’u bilgilendirir. Kurum, aile vasisinin raporuna
esasen, vesayet ve denetim altına alma gerekçelerinin ve evden
uzaklaştırma izninin artık ortadan kalkıp kalkmadığını ve
çocuğunuzun durumunun tekrar güvenilir bir hale gelip
gelmediğini kontrol eder. Kurum bitirilmesi hususunda hemfikir
değilse, vesayet ve denetim altına alma tedbirinin veya evden
uzaklaştırma izninin bir süre daha devam etmesini hâkimden
isteyebilir. Eğer tedbir ve evden uzaklaştırma iki senedir devam
ediyorsa, Kurum hâkime, vesayet ve denetim altına alma tedbiri ve
evden uzaklaştırma izninin uzatılmasına ilişkin her hâlükârda
tavsiyede bulunmak zorunludur.
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Geçici olarak vesayet ve denetim altına alma
Bir çocuk, ciddi anlamda ve acil bir şekilde tehlikede ise hemen
evden uzaklaştırılabilmelidir. Çocuk Esirgeme Kurumu bu durumda
hâkimden, bir vesayet ve denetim altına alma tedbiri kararı vermesi
ve bunun süresini geçici olarak belirlemesini isteyebilir. Genellikle
aynı zamanda evden uzaklaştırma yetkisi de istenilir. Hâkim bu
isteği kabul ettiği takdirde, vesayet ve denetim altına alma tedbiriyle
evden uzaklaştırılmayı gerçekleştiren ve rehberlik eden bir aile vasisi
tayin eder. Hâkimin, bu kararı vermeden önce çocukla, velileriyle
veya diğer ilgililerle görüşmesi gerekmez. Ancak, karar verildikten
sonra on dört gün içinde onları dinlemek zorundadır. Geçici olarak
vesayet ve denetim altına alma tedbiri en fazla üç ay sürer. Geçici
olarak vesayet ve denetim altına alma durumu sırasında, Kurum aile
durumuna ilişkin araştırmasına devam eder. Kurum ayrıca, çocuk ve
velilerine rehberlik yapan aile vasisiyle olan irtibatı da sürdürür.
Kurum, üç ay içinde hâkimden, vesayet ve denetim altına alma
süresinin en fazla bir yıl olmak üzere daha uzun bir süre için
uzatılmasını isteyebilir.

Evden uzaklaştırmak
Vesayet ve denetim altında olduğu süre boyunca çocuğunuz kural
olarak evinde yaşamaya devam eder. Fakat (geçici olarak) başka bir
yerde, örneğin bir yurt veya bakıcı ailede kalması, hem kendisi hem
de sizin için daha iyi olabilir. Kurum veya aile vasisi çocuğunuzu
evden uzaklaştırmak istediğinde, hâkimden bunun için yetki
istemesi gerekir. Hâkim evden uzaklaştırmanın gerekli olup
olmadığına bakar ve bunun süresini belirler. Evden uzaklaştırmanın
azami süresi vesayet ve denetim altına alınma süresi ile eşittir. Aile
vasisi bu süreden sonra, evden uzaklaştırmanın uzatılmasının
gerekli olduğunu düşünürse, hâkimin buna yeniden izin vermesi
gerekir. Aile vasisin evden uzaklaştırma ile beraber vesayet ve
denetim altına alınmayı iki sene sonra uzatmak istediği
anlaşıldığında, bu talebi ile birlikte Kurum’un tavsiyesi de ilişikte
sunulmalıdır.

Aile vasisi evden uzaklaştırmayı (süresi dolmadan) sona erdirmek
niyetinde olduğunda, Kurum’u bundan haberdar eder. Kurum, aile
vasisinin raporuna esasen, çocuğun vesayet ve denetim altına
alınması gerekçelerinin hala devam edip etmediğini ve durumunun
tekrar güvenilir hale gelip gelmediğini kontrol eder. Kurum,
bitirilmesi veya evden uzaklaştırmanın uzatılması ile hemfikir
olmadığı durumda hâkime karar hususunda tavsiyede bulunabilir.
Genellikle evden uzaklaştırma süresince, çocuğunuzla irtibat
halinde kalabilirsiniz. Ancak, aile vasisi çocuğunuzun çıkarı
açısından (geçici olarak) irtibatın olmamasına karar verebilir.

Daha ayrıntılı bilgi
> Sorularınız mı var?
Çocuk Esirgeme Kurumu’nun çalışmaları hakkında daha başka
sorularınız var mı? Bunları irtibatta olduğunuz Kurum görevlisine
yöneltiniz. Veya çevrenizdeki şubeyle irtibata geçiniz. Şubelerin
adres ve güzergâhları www.kinderbescherming.nl sayfasında
bulunmaktadır. Burada Kurumun birlikte çalıştığı diğer kuruluşlar
hakkında da bilgi bulabilirsiniz.

> Diğer broşürler
• Çocuk yetiştirmek sorun olduğunda (Als opvoeden een probleem is)

> Kurum’un çalışmaları hakkında
Over de Raad voor de Kinderbescherming - Ieder kind heeft recht op bescherming
(Çocuk Esirgeme Kurumu hakkında - Her çocuk korunma hakkına sahiptir)
Bu broşürler aşağıda belirtilen yerlerden temin edilebilir:
• www.kinderbescherming.nl
• Kurum’un tüm şubelerinden

Yayın bilgileri
Adalet ve Güvenlik Bakanlığı
Raad voor de Kinderbescherming | Landelijke Staf Organisatie
Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag
www.kinderbescherming.nl
Ocak 2015
Bu broşürde verilen bilgilere dayanılarak herhangi bir hak talep edilemez.
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