Çocuğun doğumu sırasında babayla evli olmayan anneler için
bilgiler.
Bu bilgi broşürüyle Gençlik Dairesi olarak çocuğun doğumu sırasında babayla evli olmayan
annelere rehberlik etmek ve destek vermek istiyoruz. Sakin bir şekilde okuyabileceğiniz
birtakım ön bilgileri sizin için hazırladık. Kişisel görüşme için size hizmet vermeye hazırız.
Lütfen görüşmenin yerini ve tarihini belirlemek için Gençlik Dairesi'ndeki konuyla ilgili
yetkilileri arayın.

Çocuğunuz için Aile Çocuk Desteği
Gençlik Dairesi'nden çocuğunuz için ücretsiz olarak „Aile Çocuk Desteği“ talep edebilirsiniz.
Bu Aile Çocuk Desteği kapsamında babanın belirlenmesi konusunda size ve çocuğunuza
yardım edebiliriz. Bu, ya babanın noter tasdikli bir belge yoluyla yazılı olarak onayıyla
gerçekleşebilmektedir ya da ihtiyaç halinde babanın mahkeme yoluyla belirlenmesi
gereklidir. Aile Çocuk Desteği kapsamında nafaka haklarının ispatı ve yürürlüğe girmesi
konusunda destek alabilirsiniz. Aile Çocuk Desteği, istediğiniz takdirde babanın belirlenmesi
veya sadece nafaka haklarının ispatıyla sınırlı tutulabilmektedir. Aile Çocuk Desteği almak
için Gençlik Dairesi'nden yazılı bir talepte bulunmanız yeterlidir. Aile Çocuk Desteği siz yazılı
olarak talep ettiğiniz takdirde sona erer. Velayet hakkınız Aile Çocuk Desteği tarafından
sınırlanmaz. Anne adayı olarak çocuğun doğumundan önce de Aile Çocuk Desteği talep
edebilirsiniz.

Babanın belirlenmesinin önemi
Çocuğun doğum tarihinde babayla evli olmadığınız takdirde, yasalara göre babanın
belirlenmesi, ancak babanın bir belgeyle onay verdiği durumda veya mahkeme yoluyla karar
verildiği takdirde gerçekleşebilir. Babanın belirlenmesi, çocuğunuz için her durumda, fakat
aynı zamanda anne olarak sizin için de önemlidir. Babanın kimliğinin etkin bir şekilde
belirlenmesi sayesinde çocuğunuz babaya karşı nafaka, miras ve emekli aylığı haklarını
almış olur. Sosyal yardım, nafaka avansı veya diğer sosyal ödeneklere başvurmanız
gerektiğinde çocuğun babası sorulacaktır. Çocuğunuz büyüdüğü zaman babasının kim
olduğunu bilmek isteyecektir. Kendi aile kökenini bilmek her insanın kendine güveni
açısından
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büyük önem taşır. Velayeti çocuğun babasıyla ortak olarak uygulamak (velayet
beyannamesi) istediğiniz takdirde babanın belirlenmiş olması ön koşuldur. Babanın
doğumdan sonra derhal belirlenmesini tavsiye ediyoruz. Babanın daha geç belirlenmesi
tartışmalara yol açabilir ve geçmişteki nafaka hakkı kaybedilebilir.

Babanın belirlenme yöntemleri
Çocuğunuzun babası, Gençlik Dairesi veya nüfus müdürlüğüne ücretsiz olarak bir belge
vererek baba olduğunu onaylayabilir. Fakat bu onay annenin de onayını gerektirmektedir.
Babalığın onaylanması, çocuğun doğumundan önce de mümkündür. Çocuğun babası,
babalığını kabul etme konusunda harekete geçmediği takdirde, aile mahkemesinde babalık
davası açabilirsiniz. Gençlik Dairesi, Aile Çocuk Desteği konusunda sizi memnuniyetle
destekler.

Nafaka taleplerinin yerine getirilme yükümlülüğü
Babaya karşı nafaka talebini güvence altına almak için nafaka yükümlülüğünün yazılı olarak
bir belgede somutlaştırılması tavsiye edilir. Nafaka yerine bir kereye mahsus tazminat da
belirlenebilir. Nafaka belgesi, Gençlik Dairesi'nde ücretsiz olarak hazırlanabilir (nafaka
hakkına sahip olan çocuğun 21. yaş gününden bir gün öncesine kadar).

Ortak velayet
Çocuğun babasıyla evli olmadığınız takdirde, velayet sadece size aittir. Velayet, kişisel
bakımı ve mallarla ilgili işlerin yürütülmesini (vesayet) kapsar. Yeni hukuki kurallara göre,
babayla - evli olmadan - ortak velayet uygulayabilmeniz mümkün olmaktadır. Bunun için, bir
velayet beyannamesi vermeniz gerekir. Bu velayet beyannamesini ücretsiz olarak Gençlik
Dairesi'ne verebilirsiniz. Daha sonra babadan ayrıldığınız ve ortak velayetin kaldırılmasını
istediğiniz takdirde, bu ancak aile mahkemesinden alınacak bir kararla mümkün olacaktır. Bu
durumda bir ebeveyn onay verdiği takdirde, çocuğunuzun bu devir işlemine itiraz etmemesi
kaydıyla, velayet her iki ebeveynden birine devredilebilmektedir. Bu itiraz hakkı çocuğunuza
14. yaş gününden itibaren verilmektedir. Çocuğun refahı açısından en uygun durum olduğu
takdirde, diğer ebeveyn onay vermese dahi ortak velayetin kaldırılması mümkündür.

