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Aile

Biz birlikte yaşıyoruz ama
evlenmek istemiyoruz. Bu
mümkün müdür ?

Eğer başka bir ülkede resmi olarak
nikâh  yaptıysanız, genellikle, evliliğiniz Belçika’da da geçerlidir. Daha fazla
bilgi için : belediyenize başvurun.

Evet. Belçika’da, birçok çift evlenmeden birlikte
yaşar. Bunun adı özgür birlikteliktir. Eğer
birlikte yaşamak isterseniz ve evlenmeden, birbirinizin maddi varlığını güvence altına almak
isterseniz, bunun için yasal birlikte yaşam
(cohabitation légale) da vardır.
Daha
fazla bilgi için : belediyenize başvurun.

Biz birlikte yaşıyoruz ve
evlenmek istiyoruz. Ne
yapmamız gerek ?

Evliliğimiz neyi
değiştirecek ?
Eş olarak, birbirinize karşı hak ve ödevleriniz var. Yasa beraber yaşamanızı ve karşılıklı
olarak biribirinize yardım etmeyi gerektirir.
Doğası itibariyle biraz değişik olan hak ve
zorunlulukları kapsayan farklı evlilik sözleşmeleri vardır.
Daha fazla bilgi için : www.notaire.be

Eğer evlenmek istiyorsanız, dört şartı
yerine getirmelisiniz :
En az 18 yaşında olmak
	Evlenmek için çiftlerin onayının
olması
	Çok yakın akraba ilişkisinin olmaması
Evli olmamak

Eşler eşittir. Aynı hak ve ödevlere
sahiptirler.

Evlenecek çiftten biri belediyesine evlenme
isteğini bildirmeli.

Evlilik, eşlerin herbirinin bireysel özgürlüklerinde herhangi bir değişiklik yapmaz. Eşler
evlilik süresince gündelik yaşantıları çerçevesinde olduğu gibi kariyer yaşantıları çerçevesinde de özerkliğe sahiptir. Örneğin, eşlerin
herbiri istediği mesleği yapabilir ve arkadaslarıyla bağlantılar kurabilir.

Belçika’da sadece resmi nikâhın 
yasal yaptırım gücü vardır.
Eğer evlenecek çift dini nikâh yapmayı arzu ederse, resmi nikâhın dini
nikâhtan önce yapılması gerekir.
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Biz artık anlaşamıyor ve
artık beraber yaşamak
istemiyoruz. Ne yapmalı ?
Çiftler arasında önemli sorunlar olması durumunda, ayrılmaya ya da boşanmaya karar
verebilirsiniz. Ancak boşanma, evliliğin kesin
olarak kopmasıdır.
Ayrılık durumunda, sulh yargıcına, ayrılığa bağlı geçici önlemlerin (ev, çocuklar,
gelirler, v.s) alınmasını isteyebilirsiniz.
Belediyenizin idaresinden bölgenizin sulh
yargıcının iletişim bilgilerini isteyiniz.
Boşanmak için birçok işlem vardır. Bu işlemler
çerçevesinde olan çocukların bakımı, çocukların giderlerine katılım ve eski eşler arasında
olası bir yiyecek yardımı gibi önemli konular
halledilmelidir.
Daha fazla bilgi için :
www.notaire.be
Bir avukat size yardım edebilir.
Ayrıca, bir aile arabulucu
servisine de başvurabilirsiniz. «bilgiler/
tavsiyeler : hukuki yardım » bölümüne
bakınız.
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Biz bir bebek bekliyoruz.
Gebelikte doktor takibi
önemli mi ?

Gebelik sırasında anne
adayının yapması gereken
idari işlemeler nelerdir?

Evet. Gebeliğinizin en başından doktor takibi
altında olmanız önemlidir. Bu takip, bebeğinizin gelişimi açısından ve sizin için çok önemli.
Bu takip size hamilelik ve doğum hakındaki
sorularınıza cevap bulmanız için fırsat sağlar.

Mutuelle’inize bir bebek beklediğinizi haber
verin. Size yapmanız gereken işlemleri bildirecektir. « sağlık » bölümüne bakınız.
İşçi hakları hamile olan işçileri
korur : işten çıkarılamaz ya da gebelik boyunca risk taşıyan işlerde
çalıştırılamazlar.

Hangi servise başvurabiliriz ?
Jinekolog’a  (kadın hastalıkları ve
doğum doktoru) danışabilirsiniz. Genel doktorunuz sizi jinekoloğa yönlendirebilir.

Çalışıyorsanız, doktorunuzdan gebe
olduğunuza dair bir belge isteyin ve
belgeyi işvereninize iletin.

Doğum ve çocuk merkezi (ONE) her yerde,
Wallonie’de ve Brüksel’de, ücretsiz olarak
genel doktora, jinekoloğa ya da ebeye muayene olabileceğiniz anne-baba muayene hizmetleri veriyor.

Bebeğimiz doğduğunda ne
yapmalıyız ?
Bebeğiniz doğduğunda, anne, baba
ya da her ikisi bebeğin doğduğu
belediyeye, doğumdan sonraki
15 gün içinde, doğumu bildirmek
zorundadırlar.

Size yakın bir ONE merkezi bulmak
için, siteyi inceleyiniz
www.one.be
Brüksel’de aynı zamanda ONE’nin
Flaman denki olan : « Çocuk ve sağlık »
(Kind en gezin) merkezine de
başvurabilirsiniz  :
www.kindengezin.be

Pasaportunuz ve oturum izniniz olmasa da, bu işlemi yapmak zorundasınız.
Eğer evli değilseniz, bebeğin babası, sizin
oturmakta olduğunuz belediyede, çocuğu
tanıdığını beyan etmesi gerekir. Bu işlemi,
doğumdan önce yapınız çünkü bu işlem

Oturum izni ve pasaportunuz olmasa da
ONE merkezine gidebilirsiniz.
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sırasında anne adayının da bulunması kaçınılmazdır. Bu anne-baba tarafından çocuğun
tanınmasıyla, anne ve baba annelik-babalık
hakkını eşit bir şekilde, birlikte yürütürler.
Doğumu bildirdiğinizde, size doğum belgesi
verilir. Doğum belgesi çocuğunuzun geleceği
için önemli bir belgedir ve bu belgeyi saklamak
da önemlidir.
Pasaportunuz ve oturum izniniz olmasa da, çocuğunuza yine de doğum
belgesi verilecektir

Doğumu başka kime haber
vermeliyiz ?
Çocuğunuzun doğumunu mutuelle’e
haber vermeyi unutmayın. Mutuelle
çocuğunuzu kaydedecek ve yapılması gereken
işlemler için size rehberlik edecektir.
Belki de, doğum parasına ya da çocuk yardımına hakkınız olabilir. Mutuelle size yapılması
gereken işlemleri açıklayabilir.
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Gün boyunca çocuğumuza
kim bakabilir ?
Eğer düzenli olarak (çalıştığınız ya da eğitim
aldığınız nedenlerinden dolayı) yoksanız,
çocuğunuzu (3 yaşına kadar) bir kreşe ya
da bir bakıcıya bakması için bırakabilirsiniz.
Çocuğunuzu 2 buçuk yaşından itibaren okula
kaydedebilirsiniz.
« öğrenim » bölümüne bakınız.

Eğer bebeğimiz hastaysa,
nereden yardım alabiliriz ?

Anlaşmalı kreş ve bakıcı ücreti gelirinize göre değişir. Anlaşmalı olmayan
kreş ve bakıcılar da var. Bunlardan bazıları
pahallıdır. Bilgi alın, fiyatları karşılaştırın.
ONE’den kreş ve bakıcıların listesini
isteyin.

Eğer çocuğunuz hastaysa, doktora gidiniz
« sağlık » bölümüne bakınız.

Bebeğimizin sağlığının
takibini nereden
yaptırabiliriz ?
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ONE, 3 yaşından küçük çocuklar için sağlık takibi muayeneleri düzenlemektedir.
Çocuğunuzun gelişimini takip edebilir ve
orada aşısını yaptırabilirsiniz.
Pasaport ve oturum izniniz yoksa bile,
ONE’ye gidebilirsiniz.
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