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Hollanda’da Çocuklar 

ve Görüşme Hakkı 

Ebeveynler ve görüşme hakkı 

Boşanmadan sonra her iki ebeveynin de çocuklarla 
görüşme hakkı vardır. Genelde çocuklar anneleriyle 
kalır. Babayla bir görüşme düzenlemesi yapılır. Anne 
bakıcı ebeveyn olarak, çocuklarla baba arasındaki 
iletişimi teşvik etmeye yasal olarak yükümlüdür. 
Baba da yapılan anlaşmalara uymakla mükelleftir. 
Standart düzenlemeler yoktur. Bakıcı olmayan 
ebeveynin çocuklarla ne sıklıkta ve ne kadar 
görüşeceğine, ortak karar verirsiniz. Bu anlaşmalar 
ebeveynlik planına girer. 

Ebeveyn olmayanların görüşme hakkı 

Çocukla güçlü bir bağı olan insanlar da mahkemeden 
çocukla görüşme düzenlemesi talep edebilirler. 
Örneğin büyük anne ve dedesiyle, üvey ebeveynleri. 
Bu kişilerin belli bir dönemde kişisel kontakları 
olduğunu kanıtlamaları gerekir. Kısaca, çocuk bu 
kişileri tanıyor olmalı ve onlarla görüşmekten 
hoşlanmalıdır. Uygulamadan bildiğimiz bazı 
örneklerde, çocuklarının boşanmasından ya da 
vefatından sonra, artık torunlarıyla görüşemeyen 
büyük anne ve dedeler biliyoruz. Genelde onlar da 
çocukların bakımlarında ve eğitimlerinde rol oynamış 
oluyor. 

Görüşme düzenlemesi değiştirme 

Mahkemeden bakım düzenlemesini ya da görüşme 
düzenlemesini değiştirmesini talep edebilirsiniz. Sizin 
ya da eski eşinizin koşulları değiştiyse veya mahkeme 
düzenlemeyi yaparken hatalı ya da eksik veriler 
kullandıysa, bu mümkündür. 

Ortak ebeveynlik 

Ortak ebeveynlikte, eski eşinizle çocuğun bakım ve 
eğitimini paylaşırsınız. Çocuğunuz dönüşümlü olarak 
sizinle ve eski eşinizle yaşar. Ortak ebeveynlik,  
sadece her ikinizin de bunu desteklemeniz 
durumunda söz konusu olabilir. Ortak ebeveynlik 
yasada düzenlenmemiştir. Ortak örneğin, çocuğun 
hangi gün kiminle kalacağı ve kimin hangi masrafları 
karşılayacağı gibi konularda sözleşirsiniz. Bu 
düzenlemeleri noterde ya da boşanma anlaşmasında 
resmileştirebilirsiniz. 
 

 

Eski eş anlaşmalara uymuyor 

Eski eşiniz bakım düzenlemesi ya da görüşme 
düzenlemesine uymuyor mu? O takdirde, bu sorunu 
birlikte çözmeyi deneyebilir ya da bir arabulucudan 
yardım alabilirsiniz. Son çare, mahkemede geçici 
duruşmadır. Mahkeme örneğin, eski eşinizin 
anlaşmalara uymadığı her gün için bir ceza 
belirleyebilir. 
 

Görüşme hakkının engellenmesi 

İstisnai olarak, diğer ebeveynle (bir süre) 
görüşmemek çocuk için daha iyi olabilir. Örneğin 
ebeveyn çocuğa kötü davrandıysa ya da cinsel olarak 
taciz ettiyse. Ebeveynlerden biri velayete sahip ise, 
mahkeme diğer ebeveynin çocuklarla görüşme 
hakkını reddedebilir. Velayete sahip olan ebeveyn 
bunu talep edebilir. Eğer her iki ebeveyn de velayet 
sahibiyse, ebeveynlerden biriyle çocukların 
görüşmesi geçici olarak reddedilebilir. 
Yukarıdaki davalardan birini açmak istediğiniz zaman, 
bir avukat tutmanız gerekir. Avukatlarımız size bu 
konuda yardımcı olabilirler. 
 

 

Görüşme hakkıyla ilgili daha geniş bilgi 

veya kendi durumunuzla ilgili sorularınız 
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