
Velilere veli yaptırımları hakkında bilgi  

Veli yaptırımları (forældrepålæg) nedir  

Eğer bir çocuk ya da genç gelişimini tehlikeye sokacak problemler içerisinde ise 

belediye, velayet sahibi veliye bir veli yaptırımı getirebilir. Veli yaptırımı, 

belediyenin çocuğa yardımcı olmak için velilerin üstlenmelerini şart koştuğu ve 

somut olarak tanımlanmış bir ya da birden fazla yükümlülüktür. Veli yaptırımı, 

sadece belediyenin, çocuğun huzuru ve gelişiminde velilerin çocuğa yardım ve 

destek verebilecek konumda olduklarını değerlendirdikleri durumlarda verilir. 

Belediye örneğin velilerin şunları yerine getirmelerini şart koşabilir:  

 Çocuklarının okula gitmesini sağlamak.  

 Okulda çocukları ile ilgili veli toplantılarına katılmak.  

 Çocuklarını bir boş zamanları geçirme faaliyetine götürüp getirmek. 

 Çocuklarının belli bir saatte evde olmalarını sağlamak. 

 Çocuklarının eğitimi, terbiyesi için danışmanlık ve rehberlik almak.  

 Çocuğun problemlerinin çözümü hakkında belediye ile toplantılara 

katılmak. 

Neden bir veli yaptırımı  

Veli yaptırımı ve kapsamındaki yükümlülükler ile, velilere çocuklarını eğitme ve 

terbiye etmede yardımcı ve destek olmak amaçlanmaktadır.  

Veli yaptırımı, sorumluluklarını üstlenebilecek ve aynı zamanda bunları yerine 
getirirken desteğe ihtiyacı olan veliler içindir. Belediye, yardıma ihtiyaçları 
olduğunu değerlendirirse, velilere bu yardımı  sunmayı üstlenir. Belediye bu 
sebeple velileri, veli yaptırımı konusunda bir toplantıya çağırır.    

Veli yaptırımı ile ilgili bir toplantı nasıl gerçekleşir 

Belediye genellikle henüz veli yaptırımını hazırlamadan önce velileri bir 

toplantıya çağırır. 

Bu toplantı bir sosyal danışmanın veliler ve gerekli bulunursa bir tercüman ile 

birlikte katıldığı bir işbirliği toplantısıdır. Toplantının amacı, çocuklarının ya da 

gençlerinin huzur ve gelişimini sağlamak için velilerin neler yapmaları 

gerektiğine dair ortaklaşa çözümler bulmak ve çocuğun ya da gencin bir eğitim 

ya da iş sahibi olması için iyi olanaklar oluşturmaktır.  



Belediye veli  yaptırımı ile ilgili bu toplantıdan yola çıkarak veliler ile birlikte 

hangi görevler ve yükümlülüklerin velilerin velilik sorumluluklarını yerine 

getirmelerine katkıda bulunabileceğine dair bir eylem planı hazırlar. Toplantıda 

ayrıca aynı toplantıda varılan anlaşmaların sonrasında nasıl takip edileceği de 

kararlaştırılır. 

Veli yaptırımı ile ilgili yasalar, velilerin üzerinde anlaşılan görevler ve 

yükümlülüklerini yerine getirmedikleri ve bunu açıklayabilecek özel durumların 

söz konusu olmadığı durumlarda belediyenin çocuk parasını durdurması  ve 

aynı zamanda kira yardımının sınırlandırılması anlamına gelmektedir.  

Veli sorumluluğu hakkında film  

Socialstyrelsen.dk /forældrepålæg sitesinden veli sorumluluğu ve veliler, 

öğretmenler, pedagoglar ve sosyal danışmanlar arasında çocukların gelişimi ve 

refahı etrafındaki önemli işbirliği hakkında bir film izleyebilirsiniz. 

 


