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Kadınlar boşanma hakkına sahip.

Sizce her kadın ihtiyaç duyduğunda boşanabiliyor mu? Boşanamıyorsa neden?

Tüm kadınlar eşinden izin almadan işe başvurma ve çalışma hakkına sahip.

Peki bu uygulanabiliyor mu? Çalışamıyorsa neden?

Türkiye kanunlarına göre 18 yaşından önce herkes çocuktur ve bu yüzden evlenme yaşı 18’dir.

Sizce 18 yaşından önce de çocuklar evlendiriliyor mu? 18 yaşından küçük çocuklar

evlendiriliyorsa neden?
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Kadına karşı toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve kadın-erkek eşitliği ile ilgili en temel

kanunlardan biridir.

Medeni hukuk, kişilerin aile, eşya, miras gibi konulardaki hakları ile ilgili kanunlar içerir.

Suriyeli kadınların Suriye’deki medeni durumları (evli, bekar) Türkiye tarafından tanınır. Suriyeli

kadınların Türkiye’de evlenmeleri veya boşanmaları ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu

uygulanır.
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Haklarımızı Biliyor muyuz?

• Nişanlı olmak evlenmeye zorlamak için bir gerekçe olamaz.

• Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez.

• Kanuna göre bazı kişilerin evlenmesi yasaktır.

Kardeşler evlenemez

Amca, dayı, yenge, hala yeğeniyle evlenemez

Akıl hastaları, evlenmelerinde bir sakınca olmadığı tıbbi raporla ispatlanmadıkça
evlenemez.

• Hiç kimse zorla evlendirilemez. Zorlandığı durumda savcılığa suç duyurusunda bulunabilir.

• Zorla evlendirilmiş kişi «evliliğin iptali» davası açabilir. (Bu dava, evlendikten sonra 5 yıl
içinde açılmalıdır).

• Başlık parası yasal değildir.

• Kadınlar 3 farklı nafakadan faydalanabilir: Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak
nafakası.
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Ayşe’nin sevgilisi Emrah, Ayşe’nin babasına Ayşe ile evlenmek istediğini açıklamıştır. Ayşe’nin

babası ise Emrah’tan başlık parası istemiş ve Ayşe’yi en yüksek başlık parası verenle

evlendireceğini söylemiştir.

Nesrin’in kocası ölmüştür. Nesrin’in ailesi Nesrin’i yabancıyla evlendirmemek için abisiyle

evlendirmek istiyor

Sinem’in çok sevdiği biri var. Fakat Sinem’in annesi Sinem’in başka biriyle evlenmesini istiyor.

Sinem bir gün eve döndüğünde ailelerin artık karar verdiklerini, Sinem’i bu sevmediği erkekle

evlendireceklerini öğreniyor.

Selime 25 yaşında bir genç kadın. Fakat zeka yaşı 14. Selime’yi amcasıyla evlendirmek istiyorlar.

Ailesi, Selime’nin başkasıyla evlenme olasılığı olmadığını düşündükleri için amcasının Selime’yi

kabul etmesinden oldukça memnun ve Selime’ye çok iyi davranacağını düşünüyor.

Nuran 12 senedir evli kaldığı eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istiyor. Fakat

boşanırsa çocuklarını geçindirebilmek için kocasından hiçbir şey talep edemeyeceğini

düşünüyor.

Nuran 2 yıldır nişanlı kaldığı Halim’den ayrılmak istediğinde Halim “ 2 senedir benimle gönül mü

eğlendirdin. O kadar nişanlı kaldık, herkes biliyor. Benden ayrılamazsın” karşılığını alıyor.
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• Ayşe 17 yaşındadır. Ayşe’nin sevgilisi Emrah, Ayşe’nin babasına Ayşe ile evlenmek istediğini

açıklamıştır. Ayşe’nin babası ise Emrah’tan başlık parası istemiş ve Ayşe’yi en yüksek başlık parası

verenle evlendireceğini söylemiştir. (Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Başlık

parası yasal değildir.)

• Nesrin’in kocası ölmüştür. Nesrin’in ailesi Nesrin’i yabancıyla evlendirmemek için abisiyle evlendirmek

istiyor. (Kardeşler evlenemez.)

• Sinem’in çok sevdiği biri var. Fakat Sinem’in annesi Sinem’in başka biriyle evlenmesini istiyor. Sinem

bir gün eve döndüğünde ailelerin artık karar verdiklerini, Sinem’i bu sevmediği erkekle

evlendireceklerini öğreniyor. (Hiç kimse zorla evlendirilemez. Zorlandığı durumda savcılığa suç

duyurusunda bulunabilir.)

• Selime 25 yaşında bir genç kadın. Fakat zeka yaşı 14. Selime’yi amcasıyla evlendirmek istiyorlar. Ailesi,

Selime’nin başkasıyla evlenme olasılığı olmadığını düşündükleri için amcasının Selime’yi kabul

etmesinden oldukça memnun ve Selime’ye çok iyi davranacağını düşünüyor. (Akıl hastaları,

evlenmelerinde bir sakınca olmadığı tıbbi raporla ispatlanmadıkça evlenemez. Amca, dayı, yenge, hala

yeğeniyle evlenemez.)

• Nuran 12 senedir evli kaldığı eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istiyor. Fakat boşanırsa

çocuklarını geçindirebilmek için kocasından hiçbir şey talep edemeyeceğini düşünüyor. (Kadınlar 3

farklı nafakadan faydalanabilir: Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası)

• Aysel 2 yıldır nişanlı kaldığı Halim’den ayrılmak istediğinde Halim “2 senedir benimle gönül mü

eğlendirdin? O kadar nişanlı kaldık, herkes biliyor. Benden ayrılamazsın!” karşılığını alıyor. (Nişanlı

olmak evlenmeye zorlamak için bir gerekçe olamaz.)
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Haklarımızı Biliyor muyuz?

• Kadınların boşanma hakları vardır ve eşlerden biri zina 
ederse diğer eş boşanma davası açabilir.

• Eşlerden biri, onur kırıcı davranış, şiddet, hayata kastetme, 
kendisine kötü davranılması gerekçesiyle boşanma davası 
açabilir.

• Evliliğin boşanma veya vefat ile sona ermesi halinde evlilik 
birliği içerisinde edinilen malvarlığının yarısı kadına aittir. Bu 
yarım paydan sonra kalan pay üzerinden miras payları 
hesaplanır.

• 15 yaşından küçük çocukların velayetleri genellikle 
annelerine verilir. 

• Eğer çocuğunun velayeti babaya verilmiş ve baba çocuğu 
görmenize izin vermiyorsa icra yoluyla çocuğunuzu 
görebilir, babanın cezalandırılmasını da sağlayabilirsiniz.

• Eğer boşandığınız eşiniz nafaka ödemiyorsa, icra takibi 
yapabilir ve hapis cezası almasını da sağlayabilirsiniz.
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• Günseli kocası tarafından sürekli aşağılanmaktadır. Kocası Günseli’ye güzel olmadığı ve

beceriksiz olduğu için ikinci bir kadınla evleneceğini sürekli olarak söyleyerek Günseli’ye

duygusal bir şiddet uyguluyor.

• Aylin kocasından boşanmak istiyor. Fakat Aylin, kocası hem ondan maddi olarak daha

güçlü olduğu, hem de etraf tarafından iyi bilinen biri olduğu için çocuklarının velayetini

alamayacağını düşünüyor.

• Şükran’ın mutlu bir evliliği var. Fakat bir gün kocasının onu başka biriyle aldattığını

öğreniyor. Bunun üzerine boşanmak istediğinde tüm arkadaşları, Şükran’ın mutlu bir evliliği

olduğu için boşanmaması gerektiğini, zaten başka hiçbir sorunları olmadığı için hakimin

boşanmayı gerçekleştirmeyeceğini söylüyor.

• Sema 2 yıl önce kocasından boşanmıştır. Fakat çocuklarına babasının maddi imkanlarından

dolayı daha iyi bakabileceğini düşündüğü için, çocuklarının geleceğini düşünerek velayetin

babasında kalmasına müsaade etmiştir. Fakat eski eşi çocuklarını görmesine müsaade

etmiyor

• Gülperi’nin eşi vefat etmiştir. Vefat eden eşinin ailesi Gülperi’ye hiçbir mal varlığını

vermeyeceğini söylemiştir.
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• Günseli kocası tarafından sürekli aşağılanmaktadır. Kocası Günseli’ye güzel olmadığı ve beceriksiz

olduğu için ikinci bir kadınla evleneceğini sürekli olarak söyleyerek Günseli’ye duygusal bir şiddet

uyguluyor. (Eşlerden biri, onur kırıcı davranış, şiddet, hayata kastetme, kendisine kötü davranılması

gerekçesiyle boşanma davası açabilir.)

• Aylin kocasından boşanmak istiyor. Fakat Aylin, kocası hem ondan maddi olarak daha güçlü olduğu,

hem de etraf tarafından iyi bilinen biri olduğu için çocuklarının velayetini alamayacağını düşünüyor.

(15 yaşından küçük çocukların velayetleri genellikle annelerine verilir. )

• Şükran’ın mutlu bir evliliği var. Fakat bir gün kocasının onu başka biriyle aldattığını öğreniyor. Bunun

üzerine boşanmak istediğinde herkes mutlu bir evliliği olduğu için boşanmaması gerektiğini, zaten

başka hiçbir sorunları olmadığı için hakimin boşanmayı gerçekleştirmeyeceğini söylüyor. (Kadınların

boşanma hakları vardır ve eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir.)

• Sema 2 yıl önce kocasından boşanmıştır. Fakat çocuklarına babasının maddi imkanlarından dolayı

daha iyi bakabileceğini düşündüğü için, çocuklarının geleceğini düşünerek velayetin babasında

kalmasına müsaade etmiştir. Fakat eski eşi çocuklarını görmesine müsaade etmiyor. (Eğer

çocuğunun velayeti babaya verilmiş ve baba çocuğu görmenize izin vermiyorsa icra yoluyla

çocuğunuzu görebilir, babanın cezalandırılmasını da sağlayabilirsiniz)

• Gülperi’nin eşi vefaat etmiştir. Vefaat eden eşinin ailesi Gülperi’ye hiçbir mal varlığını vermeyeceğini

söylemiştir.( Evliliğin boşanma veya vefat ile sona ermesi halinde evlilik birliği içerisinde edinilen

malvarlığının yarısı kadına aittir. Bu yarım paydan sonra kalan pay üzerinden miras payları

hesaplanır)
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• Medeni kanuna göre eşler evlerini birlikte seçerler.
• Eşlerden biri akıl hastası ise ve bu hastalığın

geçmeyeceği resmi raporla teyit edilirse diğer eş
boşanma davası açabilir.

• Her kadın, eşinin soyadıyla birlikte, dilerse kendi
soyadını da resmi olarak kullanabilir.

• Kadın, eşiyle birlikte yaşadığı ev üzerindeki haklarını
korumak isteyebilir. Bu nedenle ev için tapuda «aile
konutu şerhi» koydurmalıdır. Bu işlem yapıldığında koca
kadının izni olmadan evi kiralayamaz, satamaz, ipotek
ettiremez, satamaz.

• Boşanma davalarında, şiddet gören kadının, aldatılan
kadının tazminat talep etme hakkı vardır.

• Ayrı yaşama halinde boşanma olmasa dahi evine
bakmayan eşten nafaka talep edilebilir.

• İçki içen, şiddet uygulayan eşinizin mahkeme kararı ile
tedavi edilmesi için mahkemeye başvurabilirsiniz.
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Kolaylaştırıcı için 

Ek Bilgi Notları 
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 Ulusal Belgeler

 Anayasa 

 Medeni Yasa 

 Ceza Yasası 

 6284 sayılı Kanun

 6284 sayılı Kanun 
Yönetmeliği 

Uluslararası Belgeler

 1948-İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi 

 1950-Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi 

 1979-CEDAW 

 2011-İstanbul 
Sözleşmesi 

Suriyeli kadınların yararlanabileceği yasa 

ve sözleşmeler şunlardır:
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İnsan Hakları Beyannamesi (İHEB) 

1948 yılında imzalanmıştır. Beyannamede yer alan eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, yaşama hakkı gibi
temel hak ve özgürlüklerden kadınlar da özellikle şiddetle mücadele ederken faydalanabilmektedir.
Ama bu beyannamede kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin ayrı bir düzenleme yoktur.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

Sözleşmede yer alan yaşam hakkı, işkence ve eziyet yasağı, ayrımcılık yasağı ve özel hayatın
gizliliğinin korunmasına ilişkin hükümler ve kadınlara karşı şiddetle mücadele açısından önemli
hükümlerdir

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) 
Sözleşme, kısaca İngilizce baş harflerinden oluşan CEDAW olarak bilinir. 1986 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. CEDAW kadınlara karşı her türlü ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin hükümler içeren, kadınlar
için özel koruma mekanizmaları öneren kadınlar için önemli bir sözleşmedir. Sözleşmede ayrıca,
Kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklamak ve ortadan kaldırmakta devletin sorumluluğunun altı çizilir.
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Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi
(İstanbul Sözleşmesi)

Türkiye bu sözleşmeyi 2011 yılında imzalamıştır.

İstanbul Sözleşmesi, Özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele
konusunda hazırlanmıştır. Bu konuda Avrupa çapında hazırlanmış ilk ve tek sözleşmedir.

Sözleşmenin Göç ve İltica başlıklı bölümünde Suriyeli sığınmacı kadınlar ve iltica talebinde bulunan kadınlarla
ilgili özel hükümler bulunmaktadır.

Sözleşmeye göre;

 Göçmen kadınlarla iltica talebinde bulunan kadınlara yönelik şiddetle mücadele toplumsal cinsiyete duyarlı
bir şekilde yürütülmelidir.

 Toplumsal cinsiyet temelli şiddet fiillerine maruz kalmış göçmen kadınlara bağımsız ikamet statüsü
tanınmalıdır.

 Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet bir zulüm çeşidi olarak görülmelidir ve iltica nedenlerinden
sayılmalıdır. Sığınmacı statüsü belirlenirken toplumsal cinsiyete duyarlı bir yorum yapılmalıdır.

 Sığınma işlemlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı usuller, kılavuzlar ve destek hizmetleri geliştirilmelidir.

 Geri göndermeme ilkesi şiddet mağduru kadınlar için de uygulanmalıdır. Devlet iltica talebinde bulunan veya
sığınan şiddet mağduru bir kadını yaşamının veya özgürlüğünün tehlikede olduğu herhangi bir ülkeye geri
göndermemeli veya iade etmemelidir.
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Ulusal Düzenlemeler

Anayasa 

• Anayasa’nın 10. maddesine göre “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.”

• Herkes kişilig ̆ine bag ̆lı, dokunulmaz, devredilmez, vazgec ̧ilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. (Madde 12) 

• Herkes yaşama, maddi ve manevi varlıg ̆ını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut
bütünlüg ̆üne dokunulamaz. Kişinin rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz ve kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. (Madde 17) 

• Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. (Madde 19) 

• Herkes özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. (Madde 20) 

• Aile eşler arası eşitliğe dayanır. (Madde 41) 

Türk Medeni Kanunu 

Medeni Yasa, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesinde önemli araçlardan biridir. 

Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanunu’nda kadına karşı şiddetle ilgili maddeler şunlardır:

intihara yönlendirme (madde 84), kasten yaralama suçu (madde 86), eziyet suçu (madde 96), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen cinsel saldırı
(madde 84), kasten yaralama suçu (madde 86), eziyet suçu (madde 96) ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen cinsel saldırı (madde 102), cinsel
istismar (madde 103) ve cinsel taciz (madde 105) suçları kadınlara yönelik işlenen suçların en yaygın olanlarıdır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
(madde 109), fuhuşa zorlama (madde 227/4), kötü muamele suçu (TCK 232. Madde) ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (madde
233) ile çocuğun kaçırılması (madde 234) suçları da bu listeye eklenebilir. Yukarıda belirtildiği üzere Medeni Yasa’da belirtilen evlilik yaşının altında
başka ülkelerde yapılan evlilikler Türkiye’de tanınmaz ve çocukla yapılan evlilik ceza yasasına göre çocuk istismarıdır (cinsel istismar) ve failler
cezalandırılır.
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16Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284 Sayılı Yasa) 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu kanunun önemi şudur. Bu kanunla ilk defa toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılığın bir insan hakkı ihlali olduğunun altı çizilmiştir.

Yasa, sadece vatandaş kadınları değil şiddet uygulayan ile resmi evlilik bağı aranmaksızın kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet mağduru olan Suriyeli
sığınmacılar dahil tüm mülteci kadınları da koruması altına almıştır.
Yasa ile, ısrarlı takip de bir şiddet türü olarak kabul edilerek bu şiddetin tüm mağdurları da koruma altına alınmıştır. Ancak ısrarlı takibin ceza kanununda suç
olarak tanımlanmamış olması önemli bir eksikliktir.
Yasada yer alan koruyucu tedbirler ve önleyici tedbirler şunlardır:
Mağdur için koruyucu tedbirler:
• Geçici koruma altına alınması, 
• Barınma yeri (Örneğin, sığınma evine yerleştirilmesi) sağlanması, 
• Geçici maddi yardım yapılması, 
• Kişinin işyerinin değiştirilmesi, 
• Kişinin evli olması durumunda müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yeri belirlenmesi 

Şiddet uygulayan failler için alınabilecek önleyici tedbirler şunlar olabilir:
• Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küc ̧ük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, 
• Korunan kişiyi iletişim arac ̧larıyla veya sair surette rahatsız etmemesi, 
• Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derha ̂l uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, 
• Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması, 
• Çocuklarla ilgili daha önce verilmişbir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilis ̧kinin refakatc ̧i eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da 

tümüyle kaldırılması, 
• Gerekli go ̈rülmesi ha ̂linde korunan kişinin, şiddete uğramamışolsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ha ̂ller saklı kalmak üzere

c ̧ocuklarına yaklaşmaması, 
• Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,
• Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi, 
• Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi, 
• Korunan kis ̧ilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve 
bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması ha ̂linde, hastaneye yatmak da ̂hil, muayene ve tedavisinin sağlanması. Bir sağlık kuruluşuna
muayene veya tedavi ic ̧in başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Kaynak: Kadav
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• Türkiye’de verilen temel eğitim ve sağlık ve sosyal yardım hizmetlerindenmültecilerin de yararlanma hakları vardır.

• Türkiye’ye sığınan ve uluslararası koruma başvuru sahibi,mülteci, şartlı mülteci veya geçici koruma statüsü olan kişiler Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığından izin alarak çalışabilirler.

• Suriyeli sığınmacılar dahil mülteci kadınlar da Türkiye’de zorla ve erken yaşta evlendirilemez. Bu kişilerin geldikleri ülkelerindeki medeni
durumları Türkiye’de de tanınmaktadır ancak mültecilerin Türkiye’de evlenmeleri veya boşanmalarında Türk Medeni Kanunu uygulanır.
Medeni durum belge ile ispatlanmalıdır.

• Eğer menşe ülkede getirilen ve medeni durumu ispatlayacak bir belge yoksa o zaman başvurulan İl Göç İdaresi’nin verdiği belge
dayanak olarak gösterilebilir. Gelinen ülkede dini nikah resmi nikah olarak kabul ediliyorsa bu Türkiye’de resmi evlilik olarak tanınır.

• Türkiye’de bulunan mülteciler kendilerini bir avukatla mahkemelerde temsil ettirebilirler. Koşulları uygunsa adli yardımdan ücretsiz
avukat talep edebilirler. Ceza yargılamasında zorunlu avukat yardımından ücretsiz yararlanabilirler ve mahkemelerde tercüman
desteğinden yararlanabilirler. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilirler.

• Suriyeli sığınmacılar dahil mülteci kadınlara yönelik şiddet Türkiye’de de bir suçtur ve ceza yasasına göre bu suçları işleyenler
cezalandırılır. 6284 sayılı Yasa kapsamında ise şiddet mağdurları için koruyucu ve failler için önleyici tedbir kararı verilmesi ilgili aile
mahkemesi hakimi,mülki amir veya kolluk amirinden istenebilir.
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Bu eğitim, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülmektedir. İçeriği tamamen Hayata Destek Derneği’nin sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin 

görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

https://instagram.com/hayatadestek/
http://www.facebook.com/hayatadestek

