
SAYFA 1  

Aile Danışmanlığı 
Aile Danışmanlık Merkezleri, birlikte yaşam- ve ilişkilerde sorunlar yaşayan çiftlere, 
ailelere ve bireylere yönelik bir hizmettir  
 
 
 
«– Şimdi artık kavga etmeden ayrı fikirde olabiliyoruz 
«– Bu krizi Aile Danışmanlık Merkezi olmadan atlatamazdık» 
 
 

SAYFA 2  
 
Aile Danışmanlık Merkezinde gizlilik esastır  
 
Sevk gerekli değildir  

 
Hizmetimiz ücretsizdir  
 
 

 
 
Sayfa 3  

Aile Danışmanlığı nedir?  
Aile Danışmanlığı farklı şekillerde yaşam- ve ilişki sorunları yaşayan insanlara 
sunulmaktadır. Aile Danışmanlığı hizmetleri ücretsizdir. Sevk gerekli değildir. Size en 
yakın Aile Danışmanlığı ile irtibata geçebilirsiniz. 
 
 
 
Aile Danışmanlığı aile içinde sorunlar, çatışmalar ya da krizler olduğunda tedavi ve 
danışmanlık hizmetleri sununan özel bir hizmettir. Çoğu kişi tavsiye, ve günlük 
sorunlar hakkında konuşmalar için Aile Danışmanlığına gelmektedir. Merkezlerde aile 
terapisi alanında lisansüstü çalışmaları olan psikolog ve sosyal danışmanlar gibi 
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Kimler için?  
Aile Danışmanlığı bireylere, çiftlere ve ailelere hizmet sunmaktadır - çocuklar ve 
gençler de dahil olmak üzere.Telefonla ya da e-posta ile Aile Danışmanlığı ile 
iletişime geçebilirsiniz. 
 
 
Familievernkontorene er et tilbud til par, 
familier og enkeltpersoner når de har 
 
 
 

Sayfa 4  
Yerel Aile Danışmanlık Merkezini bul:  
www.bufetat.no/familievern. 
 
Aile Danışmanlığı, Çocuk, Gençlik ve Aile Kurumu’nun (Bufetat) bir parçasıdır

. Bu kurum, Çocuk, Gençlik ve Aile Müdürlüğü (Bufdir) tarafından yönetilmektedir. 

 
 

 
Çocuk, Gençlik – ve 
Aile Kurumu (Bufetat) 
Orta Norveç bölgesi  
Nordreg. 12, 2. et. 
7495 Trondheim 
Tel.: 46 61 50 00 
E-posta: 
region.midt@bufetat.no 
 
Çocuk, Gençlik – ve 
Aile Kurumu (Bufetat) 
Kuzey bölgesi 
Betongveien 2 
9509 Alta 
Tel.: 46 61 50 00 
E-posta: 
region.nord@bufetat.no 
 
 
 

Çocuk, Gençlik – ve 
Aile Müdürlüğü  
(Bufdir) 
Postboks 8113 Dep 
0032 Oslo 
Ziyaret adresi: 
Universitetsg. 
7/Stensbergg. 25 
Tel.: 46 61 50 00 
E-posta: 
post@bufdir.no 
 
Çocuk, Gençlik – ve 
Aile Kurumu (Bufetat) 
Doğu bölgesi  
Postboks 7024 St. 
Olavs plass 
0130 Oslo 
Tel.: 46 61 50 00 
E-posta: 
region.ost@bufetat.no 

 
Çocuk, Gençlik – ve 
Aile Kurumu (Bufetat) 
Güney bölgesi  
Postboks 2403 
3104 Tønsberg 
Tel.: 46 61 50 00 
E-posta: 
region.sor@bufetat.no 
 
Çocuk, Gençlik – ve 
Aile Kurumu (Bufetat) 
Batı bölgesi  
Postboks 6200 
5893 Bergen 
Tel.: 46 61 50 00 
E-posta: 
region.vest@bufetat.no 
 

 
Güncellemeler sitemizde
 sunulacaktır



Ne sunulmaktadır?  
Danışmanlık ve sohbetler  
Aile Danışmanlığı kişilerle aile hayatının çeşitli  
aşamalarında 
ve yaşam döngüsünde görüşür ve yardım sunar:  
• ilişkileri üzerinde çalışmak isteyen çiftler  
• yeni ebeveyn olanlar için uyum sağlama ve sorumluluk  
ve bakım üstlenme  
• aile içinde etkileşim sorunları yaşayan ebeveynler,  
çocuklar ve ergenler 
• kuşaklar arasında sorunlar  
• ayrılma sonrasında sorunlarla başetmek  
• eski-partnerler için ebeveyn işbirliğinin daha iyi  
olabilmesi için yardım  
• senin, benim ve bizim çocuklarımız konusunda zorluklar  
• hastalık ve kayıp ile ilgili zorluk yaşayan aileler  
• farklı aile kültürleri arasındaki çatışmalarda yardım  
• zorla evlilik ve diğer sağlığa zararlı gelenekler hususunda  
• yakın ilişkilerde tehdit ve şiddete maruz kalan ebeveynlere  
ve çocuklara yardım   
• cinsel tercih gözetmeden çiftlere yardım sunulur  
 
Ayrılık ve boşanmalarda uzlaştırma  
Aile danışmanlık merkezleri 16 yaşından küçük ortak  
çucukları olan çiftlere, ayrılmaları durumunda, yasa ile  
zorunlu kılınan uzlaştırma sunmaktadır.  
 
Birlikte yaşam süren, ve ilişkiyi sonlandıran ebeveynlerde,  
genişletilmiş çocuk parası alabilmeleri için uzlaştırma  
hizmeti almak zorundadırlar.  
 
Çocuğun ikamet yeri, ziyaret hakkı veya velayeti hakkında  
mahkemeye dava açmak isteyen ebeveynler öncelikle  
uzlaştırma hizmeti almak zorundadırlar.  
 
Uzlaştırmanın amacı, velayet ve çucukların durumu hakkında  
anlaşmalar yaparken ailelere yardımcı olmaktır.  
 
 
 
 

Ne sunulmaktadır?  
Danışmanlık ve sohbetler  
Aile Danışmanlığı kişilerle aile hayatının çeşitli  
aşamalarında 
ve yaşam döngüsünde görüşür ve yardım sunar:  
• ilişkileri üzerinde çalışmak isteyen çiftler  
• yeni ebeveyn olanlar için uyum sağlama ve sorumluluk  

 
• aile içinde etkileşim sorunları yaşayan ebeveynler,  
çocuklar ve ergenler 
• kuşaklar arasında sorunlar  
• ayrılma sonrasında sorunlarla başetmek  
• eski-partnerler için ebeveyn işbirliğinin daha iyi  
olabilmesi için yardım  
• senin, benim ve bizim çocuklarımız konusunda zorluklar  
• hastalık ve kayıp ile ilgili zorluk yaşayan aileler  
• farklı aile kültürleri arasındaki çatışmalarda yardım  
• zorla evlilik ve diğer sağlığa zararlı gelenekler hususunda  
• yakın ilişkilerde tehdit ve şiddete maruz kalan ebeveynlere  
ve çocuklara yardım   
• cinsel tercih gözetmeden çiftlere yardım sunulur  
 
Ayrılık ve boşanmalarda uzlaştırma  
Aile danışmanlık merkezleri 16 yaşından küçük ortak  
çucukları olan çiftlere, ayrılmaları durumunda, yasa ile  
zorunlu kılınan uzlaştırma sunmaktadır.  
 
Birlikte yaşam süren, ve ilişkiyi sonlandıran ebeveynlerde,  
genişletilmiş çocuk parası alabilmeleri için uzlaştırma  
hizmeti almak zorundadırlar.  
 
Çocuğun ikamet yeri, ziyaret hakkı veya velayeti hakkında  
mahkemeye dava açmak isteyen ebeveynler öncelikle  
uzlaştırma hizmeti almak zorundadırlar.  
 
Uzlaştırmanın amacı, velayet ve çucukların durumu hakkında  
anlaşmalar yaparken ailelere yardımcı olmaktır.  
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