Anne-babalık planları
Ebevenylere, anne-babalık planlarını yaparken dikkate almaları için bilgiler
Ayrılık, sürece dahil olan herkes için acı verici olabilir; özellikle de çocuklar için. Bu zorlu
zamanlar boyunca çocukların desteğe, sevgiye ve her iki ebevenyniyle ve büyük anne ve
babaları gibi önemli kişiler ile irtibat halinde olmaya ihtiyacı olur. Geleceğe dair bir derece
belirlilik de herkes için önemlidir.
Aile hukuku sistemi; ayrılan ebeveynlerin, mahkemeye gitmeden, çocukları için kendi
aralarında anlaşmalarını teşvik eder. Ebeveynlerin çocukları için arzu ettikleri düzenlemeleri
yapabilmelerinin bir yolu da anne-babalık planı yapmaktır.
Anne-babalık planı yaparken düşünmeniz gereken en önemli şey, çocuğunuz için en iyisinin
ne olduğudur.

Anne-babalık planı nedir?
Bir anne-babalık planı; her ebeveynin günlük sorumlulukları, bir çocuğun günlük hayatı için
dikkate alınacak pratik hususları ve ebeveynlerin çocuklarıyla alakalı uzun dönemli
konularda nasıl anlaşacakları ve nereye danışacakları konularını içeren gönüllü bir
anlaşmadır. Her iki ebeveynin üzerinde anlaşması durumunda her zaman değiştirilebilir.

Bir anne-babalık planını kim yapabilir?
1975 Aile Yasası altında bir anne-babalık planı, bir çocuğun her iki ebeveyni tarafından
hazırlanmalı ve imzalanmalıdır. Ancak, büyük baba ve büyük anneler ya da üvey
ebeveynler gibi diğer kişiler de plana dahil edilebilir.

Anne-babalık planları ve yasa
Bir anne-babalık planı her şekilde olabilir, ama 1975 Aile Yasası çerçevesindeki bir annebabalık planı, yazılı olmalı ve her iki ebeveyn tarafından tarihiyle birlikte imzalanmalıdır.
Tehdit, baskı ya da şantaja maruz kalmadan yapılmalıdır.
Bir anne-babalık anlaşması, mahkemenin verdiği anne-babalık kararından farklıdır ve yasal
olarak yürütülemez. Bir anne-babalık planı hazırlayan ebeveynler mahkemeden, planlarının
şartlarına uygun bir karar almasını talep edebilirler. Mahkemenin aldığı kararlar yasal
olarak bağlayıcıdır; bir mahkemenin aldığı tüm diğer anne-babalık emirleriyle aynı etkiye
sahiptirler.

Eğer ebeveynler daha ileri bir tarihte mahkemelik olurlarsa, mahkeme anne-babalık kararı
alırken, çocuğun çıkarına ise, en yeni anne-babalık planının şartlarını dikkate alacaktır.
Mahkeme ayrıca her iki evebeynin çocuklarıyla ilgili anne-babalık planında yer alan
sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiklerini de dikkate alacaktır.
Eğer 1 Temmuz 2006’dan sonra yapılmış anne-babalık düzenlemesini oluşturan bir
mahkeme kararı varsa, ebeveynler bu düzenlemelerin anne-babalık planı ile değiştirilmesi
için anlaşabilirler (mahkeme aksine karar vermediği sürece). Bu, ebeveynlerin değişiklikleri
tekrar mahkemeye gitmeden kolayca yapabilmesini sağlar.
Eğer anne-babalık planınız mevcut bir anne-babalık kararını değiştiriyorsa, eski annebabalık kararınızın yeni anne-babalık planıyla uyumlu olmayan kısımlarını
uygulayamayabilirsiniz.

Bir anne-babalık planına ne dahil edilebilir?
Planınız sizin durumunuza özel olacaktır. Uygulanabilir, basit ve olabildiğince somut
olmalıdır.
Bir anne-babalık planı; bir çocuğun bakımı, refahı ve gelişimiyle alakalı her konuyu ele
alabilir. Bir planda olabilecek şeyler şunlardır:


Ebeveynler, ebeveynlik sorumluluklarını nasıl paylaşacaklar ve (çocuğun hangi
okula gideceği gibi) durumlar konusunda nasıl karar verecekler.



Çocuk kiminle yaşayacak



Çocuk her bir ebeveyniyle ne kadar zaman geçirecek



Çocuk diğer kişilerle, örneğin büyük anne ve büyük babasıyla ne kadar zaman
geçirecek



Çocuk her bir ebeveyniyle ya da diğer kişilerle nasıl iletişim kuracak (telefon, eposta ya da mektup gibi)



Tatil ve doğum günleri gibi özel günler için hangi ayarlamalar yapılmalı



Planı değiştirmek ya da plandaki bir anlaşmazlığı çözmek için hangi yol izlenebilir



Çocuğun geçiminin sağlanması* ve



ebeveynlik sorumluluğuna ya da çocuğun bakımı, refahı ve gelişimine dair tüm
diğer konular.

*Anne-babalık planınıza çocuk desteğinin dahil edilmesinde özel kurallar geçerlidir (bkz. aşağıdaki
Anne-babalık planları, çocuk desteği ve Centrelink)

Anne-babalık planıma başka şeyler dahil edebilir miyim?
1975 Aile Yasası altında bir ebeveynlik planında, anlaşmanızın bir çocuğun bakımı, refahı ve
gelişimiyle alakalı bir durumu ele alıyor olması gerekir.
Ancak, anlaşmanız (eş nafakası veya mülk gibi) diğer şeyleri içeriyorsa, hâlâ Aile Yasası
kapsamında bir anne-babalık planı olabilir, ancak bu hükümler yasal olarak yürütülemez. Bu

konularla alakalı ve yasal olarak yürütülebilir bir anlaşma yapmanın yolları vardır; örneğin
karşılıklı rıza ile bir mahkeme kararı talep edebilirsiniz.

Anne-babalık planları, çocuk desteği ve Centrelink
Çocuğunuzun bakımına dair düzenlemelerde yapılacak tüm değişiklikler çocuk desteği, gelir
desteği ve aile destek ödemelerini etkileyebilir.
Eğer bir anne-babalık planınız varsa ve Çocuk Desteği birimi (CS) bunun bir kopyasına
sahipse, CS, çocuk destek değerlendirmenizdeki bakım seviyenizi, planda belirlenmiş destek
seviyesine dayandırabilir.
Eğer anne-babalık planınız çocuk destek ödemeleri için miktar belirlediyse, CS bu geçerli bir
çocuk destek anlaşması olana ve siz ya da diğer ebeveyn CS’den bunu kabul etmesini
isteyene kadar, bunu uygulayamaz.
CS çocuk destek anlaşmasını kabul etmeden önce karşılamanız gereken bazı şartlar vardır.
Örneğin, çocuk destek formülünde değerlendirilen miktarın altında bir miktarda çocuk
desteğini kabul eden ebeveynler, yasal tavsiye aldıkları sürece bunu yapabilirler.
Yaptığınız anlaşma ve ödemeyi ya da almayı kabul ettiğiniz çocuk desteğinin miktarı, çocuk
desteği Aile Vergi Yardımı A Bölümünü etkileyebilir. Aldığınız Aile Vergi Yardımı A Bölümü,
CS’nin formül değerlendirmesine bağlıdır, çocuk destek anlaşmasına değil.
Yardım ve bilgi için:
• Çocuk Destek birimi: 131 272 ya da
www.humanservices.gov.au/customer/dhs/child-support
• Centrelink (Aileler ve Ebeveynler hattı) 136 150 ya da
www.humanservices.gov.au/customer/themes/families

Planınızı geliştirirken dikkate almanız gereken diğer şeyler
Planınızı geliştirirken, bir anne-babalık planı yapmanın yasal sonuçları da dahil olmak üzere
bu broşürde bulunan bilgileri dikkate almalısınız. Yukarıda belirtilen hükümleri anne-babalık
planınıza dahil etmeyi faydalı bulabilirsiniz (bkz: Bir Anne-babalık planına neler dahil
edilebilir?).
Planınızın koşulları hakkındaki anlaşmazlıklarınızın çözümü ya da çocuklarınız büyüdükçe
şartlar ya da ihtiyaçlar değişirse (örneğin çocuk ilkokul ya da ortaokula başlarsa) planı
değiştirmek için planınıza prosedürler ekleyebilirsiniz.
Planınıza neyi dahil edeceğinize karar verirken düşünmeniz gereken bir dizi diğer önemli
konu da vardır. Eğer ebeveynler çocukları hakkında anlaşamaz ve mahkemeye giderlerse,
mahkeme de bir anne-babalık kararı alırken bu konuları göz önüne almak zorundadır. Bu
konular aşağıda belirtilmiştir.

Çocuğun en fazla menfaatine olan konular
Çocuğunuzla alakalı planlar yaparken onların ihtiyaçları önce gelmelidir ve düşünmeniz
gereken en önemli şey, çocuğunuz için en iyi olanın ne olduğudur. Çocukların her iki
ebeveynini de bilmeye ve zarardan korunmaya hakkı vardır. Ancak, çocuğunuz için en
önemlisinin ne olduğunu düşündüğünüzde, çocuğunuzun/çocuklarınızın güvenliği öncelikli
olmalıdır. Bunlar, düşünmeniz gereken önemli noktalardır. Şunları da düşünmek/dikkate
almak isteyebilirsiniz: çocuğun ifade ettiği tüm görüşleri, çocuğun her iki ebeveyni ve kendisi
için önemli diğer insanlarla (büyük baba-anne gibi) olan ilişkileri ve pratikte karşılaştığı tüm
zorluklar.

Eşit paylaşılan ebeveynlik sorumluluğu
Şiddet ya da taciz sorunlarının olduğu durumlar hariç, yasa, bir çocuk için en iyi olanın,
ebeveynlerinin sorumluluğu eşit olarak paylaşması olduğunu öngörür. Bu, çocuğun her bir
ebeveyniyle eşit zaman geçirmesi anlamına gelmez. Eşit paylaşılan ebeveynlik
sorumluluğu; daha çok, her iki ebeveynin de çocuğun uzun dönem planlarını etkileyecek
okul ya da sağlık bakımı gibi konularında karar alırken eşit rolünün olması anlamına gelir.
Eğer ebeveynlik sorumluluğunu paylaşmayı kabul ediyorsanız, birbirinizle görüşmeniz ve
uzun vadeli konularda ortak kararlar alma konusunda çaba harcamanız gerekir. Ancak,
çocuk sizinle zaman geçirirken, çocuğun ne yediği ya da ne giydiği gibi konularda karar
verirken diğer tarafa sormanıza genellikle gerek yoktur, çünkü bunlar genellikle büyük, uzun
vadeli meseleler değillerdir.
Planınıza, uzun vadeli meselelerle alakalı karar verirken birbirinize nasıl danışacağınıza dair
bir yol eklemeniz faydalı olabilir.

Eşit zaman
Çocuğun her birinizle eşit zaman geçirmesi makul olarak uygulanabilirse ve çocuk için en iyi
olan şeyse, bu tarz bir anlaşmayı düşünebilirsiniz (örneğin çocuk bir haftayı sizinle ve diğer
haftaya diğer ebeveyniyle geçirebilir).

‘Makul olarak uygulanabilir’ ne demek?
Sizin şartlarınızda çocuğunuz için bu tarz bir anlaşmanın yapılmasının uygun olup
olmadığını düşünmeniz gerekir. Dikkate alabileceğiniz şeyler şöyledir:


Siz ve diğer ebeveyn birbirinizden ne kadar uzakta yaşıyorsunuz



Sizin ve diğer ebeveynin bu tarz bir anlaşmayı uygulayabilme imkanınız (örneğin
hangi saatlerde çalışıyorsunuz ve çocuğun okuluna ne kadar uzaklıkta
yaşıyorsunuz)



Siz ve diğer ebeveyn birbirinizle ne kadar iyi iletişim kuruyorsunuz ve anlaşmayla
birlikte oluşan sorunları ne kadar iyi çözebilirsiniz ve



Anlaşmanın çocuğunuz üzerindeki etkisi.

Kaliteli ve anlamlı zaman
Eğer çocuğun her ikinizle de eşit zaman geçirmesi uygun değilse, her iki ebeveynin de
çocukla kaliteli ve anlamlı zaman geçirdiği bir anlaşmayı (bunun da makul olarak
uygulanabilir ve çocuk için en iyisi olması şartıyla) düşünebilirsiniz.

Kaliteli ve anlamlı zaman ne demek?
Bu, bir çocuğun her iki ebeveyniyle de hafta sonları, tatiller ve sıradan günler ve gecelerin
karışımı olan bir zaman geçirmesi manasına gelir. Her iki ebeveynin de çocuğun günlük
rutin hayatına dahil olması ve özel olayları (doğum günü gibi) ve önemli olayları (düğün gibi)
paylaşması anlamına gelir.

Anne-babalık planına uymadaki zorluklar?
Ebeveynlerden birisinin diğer ebeveynle anlaşarak çözemediği anne-babalık planına
uymada yaşadığı zorluklar varsa, yardımcı olabilecek danışmanlık ve anlaşmazlık çözümü
gibi bir dizi hizmet vardır. Örneğin, bir profesyonelin yardımıyla mevcut planınızı
değiştirebilir ya da yeni bir plan yapabilirsiniz.
Aile İlişkileri Merkezi gibi bölgenizdeki yardımcı olabilecek hizmetlere sevk ile bilgi ve tavsiye
için Aile İlişkileri Danışma Hattı’nı 1800 050 321 numaralı telefonundan arayın.

Anne-babalık planı hazırlarken yardıma ihtiyacınız var mı?
Ebeveynlerin çocuklarıyla alakalı bir anlaşmaya varmalarını sağlamaya yardımcı olan,
danışmanlık ve anlaşmazlık çözümü gibi bir dizi hizmet mevcuttur. Bu hizmetler Aile İlişkileri
Merkezi de dahil olmak üzere bir dizi kurum tarafından sunulmaktadır. Aile İlişkileri Danışma
Hattı bilgi, tavsiye ve kendi bölgenizdeki hizmetlere sevk konusunda yardımcı olabilir. Aile
İlişkileri Çevrimiçi hizmeti de ilgili bilgiler sunabilir.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Bir anne-babalık planı hazırlamakla alakalı bilgi şuralardan edinilebilir:
•
•

•

Aile İlişkileri Danışma Hattı; 1800 050 321
Aile İlişkileri Merkezleri ve diğer aile anlaşmazlık çözüm hizmetleri (size yakın
hangi hizmetler olduğunu öğrenmek için 1800 050 321 numaralı telefonu
arayın) ve
www.familyrelationships.gov.au adresindeki Aile İlişkileri Çevrimiçi hizmeti

