BAŞVURULACAK YERLER
Polis merkezleri, jandarma karakolları
Aile Mahkemeleri
Sağlık kuruluşları
Cumhuriyet Savcılığı
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
Sosyal Hizmet Merkezleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İl Müdürlükleri
Nüfus Müdürlükleri
Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri
Baroların Adli Yardım Büroları
Kadın Örgütleri

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﻟﻴﻬﺎ

 اﳌﺨﺎﻓﺮ اﻟﺪرﻛﻴﺔ, ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ
اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم
ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﻮزارة ﺷﺆون اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻨﻔﻮس
ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺸﺎرة اﳌﺮأة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﳌﺤﺎﻣني
اﳌﻨﻈامت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ

ACİL TELEFONLAR
Polis imdat - 155
Jandarma - 156
Ambulans – 112
Alo 183 (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Sosyal Hizmet Danışma Hattı)
Alo Baro – 444 26 18
Yabancılar İletişim Merkezi (YIMER) - 157

Hayata Destek Noktalarımız
İL / اﳌﺪﻳﻨﺔ
ADRES / اﻟﻌﻨﻮان

 ﺻﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ4

Kimlik
Belgesi

ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻫﻮاﺗﻒ اﻟﻄﻮارئ

155 - ﻣﺮﻛﺰ اﻟﴩﻃﺔ
156 - ﺣﺮس اﻟﺤﺪود
112 - اﻹﺳﻌﺎف
 )ﺧﻂ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ183 أﻟﻮ
(ﻟﻮزارة اﻷﴎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
444 26 18 ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺤﺎﻣني
157 - ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ

Emek Mh. Barış Blv. Güney Sanayi Evleri No: 49 Seyhan
ADANA / أﺿﻨﺔ
BATMAN / ﺑﺎﻃامن
Ziya Gökalp Mh. 80. Yıl Cd. Çağrı Apt. Altı No: 8
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮ5 Nisan Mah. 813 Sk. Öz Dicle Sitesi No:1 Bağlar
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮHuzurevleri Mh. 47. Sk. Yolkent Koop. 10. Blok
Zemin Kat Kayapınar
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
Pirireis Mh. 146. Sk. No:94 İskenderun
Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 Antakya
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
İSTANBUL /  اﺳﻄﻨﺒﻮلHalkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk.
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece
MARDİN / ﻣﺎردﻳﻦ
Cumhuriyet Mh. 803. Sk. Başak Apt. No:18/B Kızıltepe
MERSİN / ﻣﺮﺳني
Mesudiye Mh. 5122 Sk. Dış kapı No:5/A Akdeniz
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔFatih Sultan Mh. Abdullah Gül Bulvarı Akçakale
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleymaniye Mh. Süleymaniye Cd. No:201/D Haliliye
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleyman Demirel Mh. Adnan Menderes Cd.
No:53/C Harran

4 adet
Vesikalık
Fotoğraf

ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة

TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

İSTANBUL HAYATA DESTEK NOKTASI

ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل

ﺑﻴﺎن اﻟﺰواج

Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd.
216.Çıkmaz Sk. 1. Etap Klima Konutları
No: 18G Küçükçekmece
+90 212 697 54 35 | +90 549 818 55 17

Sağlık
Raporu

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺤﻲ

MEDENİ HAKLARIMIZ:
EVLİLİK SÜRECİ
www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻌﺰوﺑﺔ

Evlenme
Beyannamesi

0322 432 77 61
0488 213 11 21
0538 733 92 05
0412 237 64 79
0549 770 70 46
0326 614 85 38
0326 221 63 76
0212 697 54 35
0549 818 55 17
0482 312 41 49
0324 336 35 31
0549 814 78 11
0538 733 87 61
0549 769 70 62

Bekârlık
Belgesi

Bir evliliğin yasalar karşısında
geçerli olabilmesi için her iki tarafın
da hür iradeyle evliliğe rıza
göstermesi gerekir. Başlık parası ise
tamamen hukuk dışıdır.

:اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺰواج
ﻟيك ﻳﻜﻮن اﻟﺰواج ﻣﻌﱰﻓﺎً ﺑﻪ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﺐ
ﻋﲆ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓني أن ﻳﻜﻮن راﺿﻴﺎً ﻋﲆ اﻟﺰواج و
 اﻣﺎ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻷﴎة.ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
.اﻟﻌﺮوس ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﻓﻼ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن

Evlilik
başvurusu için
neler gerekir?
● EVLENME BEYANNAMESİ
Çiftlerden birinin ikamet ettiği
bölgedeki belediyeye evlenme
talebiyle başvuru yapılır. Evlenmek
isteyen çift, burada kendilerine
verilecek formu (evlenme
beyannamesi) doldurup
imzalamalıdır.
● SAĞLIK RAPORU
Çiftin evlenmeye engel teşkil
edecek bir hastalığının
bulunmadığını doğrulayan sağlık
raporu almaları gerekir.
● KİMLİK BELGESİ
Çift ancak resmi kimlik belgeleriyle
başvuru yapabilir. Geçici koruma
altındaki nüfusun geçici koruma
kimlik belgesini sunması gerekir.
● BEKÂRLIK BELGESİ
Başvuru sahiplerinin evli
olmadıklarını beyan eden bekârlık
belgesini bulundurmaları gerekir.
● Her başvuru sahibi 4 adet yeni
çekilmiş vesikalık fotoğraf teslim
etmelidir.
● Kadın evlilik sonrası kendi
soyadını kullanmaya devam etmek
istiyorsa evlilik başvurusu
sürecinde bunu talep edip ilgili
formu doldurarak soyadını
kullanmaya devam edebilir.
Yeni boşanmış bir kadın, ilk 300 gün içinde
yeni bir evlilik yapamaz. Bu sürede yeniden
evlenmek isterse kadının hâlihazırda gebe
olmadığını gösteren bir sağlık raporu alması
gerekir.

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷوراق اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓريﻫﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ
اﻟﺰواج؟
● ﺑﻴﺎن اﻟﺰواج
ﻳﻘﺪم اﻟﺰوﺟني ﻃﻠﺐ اﻟﺰواج اﱃ
 ﻳﺠﺐ.اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴامن ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﲆ اﻟﺰوﺟني اﻟﺮاﻏﺒني ﰲ اﻟﺰواج أن
ميﻶ وﻳﻮﻗﻌﺎن ﻋﲆ اﻟﻨﻤﻮذج )ﺑﻴﺎن
.(اﻟﺰواج
● اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻲ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﺰوﺟني اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﻳﺜﺒﺖ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي
.ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺰواج
● ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺰوﺟني اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
ﻟﻠﺰواج ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻼك وﺛﺎﺋﻖ ﻫﻮﻳﺔ
 ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺤﺎﻣﻠني.رﺳﻤﻴﺔ
.ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ إﺑﺮاز اﻟﻬﻮﻳﺔ
● ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﺰوﺑﻴﺔ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻘﺪم ﻟﻠﻄﻠﺐ
أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﺰوﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
.ﺗﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻏري ﻣﺘﺰوج
● ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺰوﺟني اﳌﻘﺪﻣني
 ﺻﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ4 ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ أن ﻳﻘﺪﻣﺎ
.ًﻣﻠﺘﻘﻄﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ
● إذا أرادت اﳌﺮأة اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ
، اﺳﺘﺨﺪام اﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺰواج
ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺰواج وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام
اﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻞء اﻟﻨﻤﻮذج
.ذي اﻟﺼﻠﺔ
 ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺘﺰوج ﺧﻼل،ان اﳌﺮأة اﳌﻄﻠﻘﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ
 وﻟﻜﻦ إذا أرادت اﻟﺰواج. ﻳﻮم اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق300
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺤﻲ
.ﻳﺘﺒﺚ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻣﻞ

Resmî
nikâh töreni
nasıl yapılır?

ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻘﺪ
اﻟﺰواج
اﻟﺮﺳﻤﻲ؟

● Nikâhlar belediyelerin
evlendirme dairelerinde yapılır.

● ان ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻳﻨﻌﻘﺪ ﰲ داﺋﺮة
.اﻟﺘﺰوﻳﺞ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

● Evlenme töreni, evlendirme
memuru tarafından ve iki şahit
eşliğinde, açık olarak yapılır.

 ﺗﺠﺮى ﻣﻦ،● ان ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺰواج
ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺘﺰوﻳﺞ وﺑﺤﻀﻮر
.ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻠﻨﺎ

● Törende taraflar açık şekilde
rıza beyanında bulunmalıdır.

● ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﲆ اﻷﻃﺮاف ﺗﺒﻴﺎن رﺿﺎﻫﻢ
.ﻋﲆ اﻟﺰواج

Zorla evlendirmenin
cezası nedir?
● Tehdit ya da esaret altında
zorla evlendirme suçunun
cezası 1-7 yıl arası hapistir.

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺘﺰوﻳﺞ ﺟﱪا؟
● ﰲ ﺣﺎل ﺣﺪوث اﻟﺰواج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻹﺟﺒﺎر أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻓﺈن ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻫﺬا
. ﺳﻨني7  إﱃ1 اﻟﻔﻌﻞ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ

● Cinsel amaçla hürriyetinden
yoksun bırakma söz konusu
olduğunda ceza 1-10 yıl arası
hapse yükselir.

● ﰲ ﺣﺎل ارﺗﻜﺎب ﺟﺮميﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺞ ﻣﻦ
اﺟﻞ ﻏﺮض ﺟﻨﴘ وﺣﺮﻣﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ
1 ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ
. ﺳﻨني10 اﱃ

● Zorla evlendirme suçundan
anne-baba sorumluysa ceza
ikiye katlanır.

● ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﻌﻒ إذا
ﻛﺎن اﻻب – اﻻم ﻫام اﳌﺴﺆوﻻن ﻋﻦ
.ارﺗﻜﺎب ﺟﺮميﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺞ اﻹﺟﺒﺎري

● 18 yaş altı evliliklerin hepsi
zorla evlendirme kapsamına
girer. 18 yaş altı evliliklerle ilgili
Türk Medeni Kanunu
kapsamında mahkeme kararı
veya aile izni gereken
durumları, bir hukuki
danışmandan öğreniniz.

18 ● ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺰواج دون ﺳﻦ
 ﻳﺮﺟﻰ.ﻋﺎ ًﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺰواج اﻟﻘﴪي
اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮين إذا ﻛﻨﺖ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ أﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ أو إذن
ﻋﺎﺋﲇ مبﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪين اﻟﱰيك
. ﻋﺎ ًﻣﺎ18 ﻟﻠﺰواج ﺗﺤﺖ ﺳﻦ

Evlilik iptali
hangi durumlarda
mümkündür?

ﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮن
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻓﺴﺦ
اﻟﺰواج؟

● İrade yoksunluğu, korkutma,
tehdit, aldatma, yanılma gibi
durumlar söz konusu
olduğunda, evliliğin iptali
isteniyorsa, evliliğin ilk 6 ayı
bitmeden iptal için başvuru
yapılmalıdır.

● إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺰواج ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﲆ
 اﻟﺨﺪاع، اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، اﻹ ﺟﺒﺎر،اﻟﺨﻮف
و اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ
 أﺷﻬﺮ6 ﻟﻔﺴﺦ اﻟﺰواج ﰲ ﺧﻼل
اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ اﻟﺰواج ﻣﺒﺎﴍة إذا ﻛﺎن
.ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻔﺴﺨﻪ

● Evliliğin iptali için başvuru
sürecinde zaman aşımı olmaz
oluşmayan durumlar ise
şunlardır;

● اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻔﺴﺦ ﻃﻠﺐ اﻟﺰواج ﻫﻲ
:ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ

- Eşlerden biri hâlihazırda
evliyse
- Eşlerden birinin aklî
dengesi yerinde değilse
- Yakın akrabalık durumu
varsa
● Evliliğin üzerinden 5 yıl
geçtikten sonra evliliğin iptali
için başvuru yapılamaz.
Kanunlar önünde başlık parasının hiçbir
geçerliliği yoktur. Başlık parası yüzünden
istemediği biriyle evlendirilen kadın
mahkemeye başvurarak evliliğin iptali
için dava açabilir.

 إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺰوﺟني ﻣﺘﺰوج أﺻﻼﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﺎ زال ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎل
 إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺰوﺟني ﻳﻌﺎين ﻣﻦاﻣﺮاض ﻋﻘﻠﻴﺔ
 إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑني اﻟﺰوﺟني ﻗﺮاﺑﺔوﺛﻴﻘﺔ
● ﻻ ميﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺦ
اﻟﺰواج ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺧﻤﺲ
.ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺰواج
ان اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻷﴎة اﻟﻌﺮوس ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﻻ
 ميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ زواﺟﻬﺎ.ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺸﺨﺺ ﻏري راﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﳌﺎل أن ﺗﺮﻓﻊ
دﻋﻮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻔﺴﺦ ﻫﺬا
.اﻟﺰواج

