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New Orleans, 2012
Görevimizi gelecek yıllarda da layıki ile devam
ettirebilmemiz için, Size ihtiyacımız var! Bizi
destekleyin ki, ailelerin en fazla ihtiyacı olduğu
zaman yanlarında yer alalım. Her katkıyı taktirle
karşılıyoruz. Kamu yararına çalışan bir kuruluş
olarak tanındığımız için, Size memnuniyetle
bir bağış makbuzu gönderebiliriz.

Bağışlarınız için hesap numarası:
1005 339 344
Banka Şube Kodu: 120 300 00
Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44
BIC: BYLADEM1001
Veya internet: www.mikk-ev.de
TEŞEKKÜRLERİMİZLE !

Türk
Turkish
MiKK, BAFM ve BM arasındaki
işbirliğinden oluştu.

Biz kimiz

Nasıl çalışıyoruz

MiKK, sınır aşan çocuk tartışmalarında arabuluculuk
konusuyla ilgilenen kamu yararına bir dernektir.

Ebeveynlere, akrabalarına ve aynı zamanda uluslar arası çocuk sorunu ile ilgilenen tüm meslek
guruplarına danışmanlık sunuyoruz.

Bu coğu zaman yüksek tartışma dinamiğine sahip olan
zor durumlarda, ebeveynlere çözüm bulabilmeleri için
ücretsiz bilgi ve destek veriyoruz.

Tüm dünyada, çocuk sorunlarında danışmanlık
yapıyor ve arabuluculuk organize ediyoruz!

Sadece tartışan ebeveynlerin arasında kalmayan,
iki devlet ve kültürler arasında bir oraya, bir buraya
çekilen zor durumda kalan çocukların menfaati için
çalışıyoruz.

Sınır aşan arabuluculuk için aile arabulucularını
eğitiyoruz. Onlar, iki uluslu arabuluculuk niteliğinde
uzmanlaşmıştır ve arabulucu ikilisi olarak çalışmaktadırlar. Ebeveynler iki kültür, dil ve cins olarak
temsil edilir. Davanın gereksinimlerini ve ebeveynlerin
ihtiyaçlarını karşılamak için, onlar profesyonel psikososyal ve hukuki destek eğitimli çalışmaktadırlar.

Biz neden varız

Halihazırda, 30 ayrı dilde arabuluculuk yapabilen
tecrübeli ve uzman 150 kişilik aile arabulucu ağına
sahibiz. Hizmet verdiğimiz arabuluculuk başarı oranı,
% 70’dir.

Her yıl Avrupada 350,000 den fazla uluslar arası
çiftlerin nikahları kıyılıyor ve bu rakamlarda artış
gözlemleniyor. Ancak, aynı nispette ayrılıkların da
arttığını tespit etmek mümkün. Avrupa Birliği’nde
(AB) böylesi evliliklerden yılda 170,000 boşanmaların
olduğu kayıt edildi.
Başarısız sonuçlanan böyle bir evliliğin ardından
taraflardan biri kendi ülkesine geri dönmek isterken,
boşandığı eşinden çocuğunu veya çocuklarını
izinsiz yanlarına alıyorlar. Karşı tarafın rızasını
almadan uygulanan bu yöntemin hukuki anlamda
“çocuk kaçırma” durumu olduğunu, veli çoğu zaman
bilmiyor.
O andan itibaren bir ilişki tartışmasının yanısıra
uluslararası ve yabancı hukuki mevzuatlar gündeme
geliyor.
Uluslar arası “çocuk kaçırma” davasının medeni hukuk yönleri Lahey sözleşmesine göre hızlandırılarak
sonuçlandırılır ve çocuğun daimi ikamet ülkesine geri
gönderilmesi için karar verilir.
Bu süreçte, çocuğun yararına uzun vadeli ne gerektiği
sorusu malesef işlem görmez.

Bununla birlikte yurtdışına göçmeyi planlayan, gidecekleri ülkedeki durumları önceden öğrenmek isteyen çiftlere ve ailelere tavsiye ve destek hizmetleri
sunuyoruz.
Bizi arayınız!

Nasıl yardımcı oluyoruz
Lahey sözleşmesi muhteviyatında başlayan süreç üzerine,
arabuluculuk kapsamında ebeveynleri bilgilendiriyoruz ve
danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Biz, aynı zamanda sınır
aşan sorun ve toplumsal ilişkiler içinde önleyici nitelikte
arabuluculuk hizmetleri organize ediyoruz.
Arabulucuların desteği ile ebeveynler birbirleriyle kendi
sorumlulukları kapsamında, çocuklarının yararına bir
iletişim süreci başlatarak, adil nitelendirilecek yöntem
geliştirebilirler.

