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يتم إعداد هذا املورد من قبل مركز حقوق الالجئني تركيا يف إطار مرشوع رشاكة مع منظمة شبكة تضامن 
الالجئني )RSN( املتواجدة يف الواليات املتحدة األمريكية. املعلومات الواردة هنا هي الغراض توضيحية فقط.

Refugee Solidarity 
Network

Mülteci Hakları 
Merkezi



أنا طالب حامية يف تركيا. هل بإمكاين الزواج يف تركيا؟
لدى طالبي الحامية الدولية، الحاصلني عىل الحامية الدولية و األشخاص املسجلني تحت الحامية املؤقتة الحق يف الزواج 

يف تركيا إذا أمتوا تسجليهم يف املديرية العامة إلدارة الهجرة )Göç İdaresi Genel Müdürlüğü(. يخضع الزواج 

و كل األمور ذات الصلة للقانون املدين الرتيك و غريه من الترشيعات املعمول بها. 

ما هو الزواج املدين؟
الزواج الرسمي أو الزواج املدين هو نوع من أنواع الزواج الذي يجب إمتامه من طرف املسؤولني املعنيني لذلك وفقاً 

للقانون. يرجى األخد بعني اإلعتبار أنه رغم أن الزواج الديني و التقليدي مسموح به يف تركيا إال أنه ال يعترب زواجا 

رشعيا من الناحية القانونية. 

ما هي رشوط الزواج املدين يف تركيا؟
يف تركيا، ميكن أن يتم الزواج بني رجل و امرأة بالرتايض التام من كال الطرفني. عىل األشخاص الراغبني يف الزواج أن يكونوا 

عازبني يف الوقت الذي يتقدمون فيه للزواج. السن القانوين للزواج يف تركيا هو 18 سنة. بإمكان األشخاص البالغني من 

العمر 17 سنة الزواج إذا حصلوا عىل موافقة األبوين أو موافقة أوصيائهم القانونيني. و يف بعض الحاالت االستثنائية، 

ميكن للبالغني من العمر 16 سنة الحصول عىل إذن الزواج من املحكمة. 

القانون املدين الرتيك، ال  القانونية”. مبوجب  التوفر عىل “األهلية  الزواج  الراغبني يف  باإلضافة إىل ذلك، عىل األشخاص 

يتوفر عىل األهلية القانونية من مل يبلغوا سن الرشد بعد أو من لديهم نقص يف القدرة عىل التمييز )القدرة عىل الترصف 

بعقالنية و التفريق بني الصح و الخطأ( نتيجة مرض نفيس، ضعف عقيل، تخدير أو أي يشء من هذا القبيل. و يف هذا 

الصدد، من املهم التأكيد عىل أن املرض العقيل بحد ذاته ال يشكل بالرضورة مانعا من الزواج. بعبارة أخرى، يكون املرض 

العقيل مانعا للزواج إذا كان يؤثر بشكل كبري عىل القدرة عىل التمييز. و بالتايل يحق الزواج لألشخاص الذين يعانون من 

مرض عقيل من خالل الحصول عىل تقرير طبي رسمي يثبت غياب أي عائق مريض. 

وفقا للقانون الرتيك الحايل، تعترب القرابة الوطيدة مبثابة عائق اخر أمام الزواج. ال ميكن أن يتم الزواج بني أفراد األرسة 

املبارشين أو األقارب املقربني )ال ميكن للخاالت/ العامت و األخوال/األعامم الزواج من أبناء أو بنات إخوتهم، و ال ميكن 

الزواج من أبناء أو آباء األزواج السابقني(، و ال ميكن الزواج باإلبناء املتبنني و أيضا بأبنائهم و أزواجهم السابقني. 

أنا تتوفر يفّ كل الرشوط السابقة الذكر و أريد الزواج برتكيا، أين ميكنني 
فعل ذلك؟

يجب عىل األشخاص الراغبني يف الزواج برتكيا تقديم الطلب يف القسم الخاص بالزواج التابع للبلديات املتواجدة يف مدينة 

تسجيل أحد الطرفني الراغبني بالزواج. و يجب حضور كال الطرفني خالل هذا اإلجراء. 
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ماهي الوثائق الالزمة إلمتام هذا اإلجراء؟ أين ميكنني الحصول عىل هذه 
الوثائق؟

من األفضل مراجعة اإلدارة املكلفة بالزواج و اإلستفسار عن كل الوثائق الالزمة. و لكن عادة يتم املطالبة بتقديم الوثائق 

التالية: طلب الزواج، الهوية الشخصية، التقرير الطبي، صور شخصية مثل صور جواز السفر و شهادة العزوبة. يف حال 

توفرت لديكم اية وثيقة تم إصدارها من طرف سلطات بلدكم األصيل و تثبت حالتكم املدنية، من املهم اإلدالء بها أيضا. 

ولكن إذا مل يكن ذلك يتوفر لديكم بإمكانكم طلب شهادة العزوبة من املديرية العامة إلدارة الهجرة. 

خالل قيامكم بهذا اإلجراء،يرجى التأكد من توفر هوية رسمية لديكم صادرة من املديرية العامة إلدارة الهجرة.

ما هي أنواع الزواج املخولة قانونيا يف تركيا؟ من هم املسؤولون املخولون 
إلمتام هذا الجراء؟

كام تم ذكره سابقا، فقط الزواج املدين الذي يتم حسب القانون و من ِقبل املسؤولني املخولني قانونيا للقيام بذلك هو 

الزواج الوحيد الرشعي يف تركيا. 

أنا متزوج سابقا يف بلدي األصيل، هل هذا الزواج ساري املفعول يف تركيا؟ 
نعم. حالتك املدنية بببلدك األصيل هي سارية املفعول يف تركيا أيضا. و بالتايل فإذا كان زواجك معرتفا به بشكل رسمي 

ببلدك األصيل فسيكون ساري املفعول يف تركيا أيضا. 

أنا متزوج يف تركيا، هل عيل إبالغ السلطات؟ 
الهجرة  اإلقليمية إلدارة  املديرية  )Nüfus Müdürlüğü( و كذلك  املدين  التسجيل  و  السكان  دائرة  إخطار   يجب 

)İl Göç İdaresi Müdürlüğü( بأي تغيري حاصل يف حالتك املدنية خالل عرشين يوم عمل. 

هناك خطأ يف البيانات التي تخص حالتي املدنية يف هويتي الشخصية 
الصادرة من املديرية العامة إلدارة الهجرة. ماذا عيل أن أفعل لتصحيح 

الخطأ؟
 فيام يخص األخطاء املتعلقة ببياناتكم يف هويتكم الشخصية، عليكم مراجعة املديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة. إذا توفرت

لديكم وثيقة تثبت حالتكم املدنية يرجى اإلدالء بها أيضا أثناء قيامكم بذلك. 

كيف ميكنني تسجيل مولودي الجديد؟
بالنسبة لتسجيل املواليد ، يجب تقديم طلب لدى دائرة السكان و التسجيل املدين خالل ثالثني يوما بعد الوالدة. يرجى 

األخذ بالعلم أنه ليس هناك فرق بني إنجاب طفل يف إطار الزواج أو بدون زواج، و لن يكون لهذا األمر أي تأثري عىل 

الطفل أو عىل الوالدين. 
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إذا تم إنجاب الطفل يف مصحة، ميكن للمسؤولني فيها الترصيح بالوالدة للسلطات املختصة بذلك. و لكن من الرضوري 

التأكد من أنه تم القيام بذلك كام ينبغي. لكن يف حالة اإلنجاب يف مكان اخر، ميكنكم اإلعالم بذلك عن طريق ترصيحكم 

الشفهي. يف مثل هذه الحالت، لدى السلطات الحق يف القيام بتحقيق للتأكد من ترصيحكم. باإلضافة إىل ذلك، من املهم 

تسجيل مولودكم الجديد يف املديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة. 

أريد أن أطلب الطالق، ماذا عيل أن أفعل؟
فسخ الزواج يف تركيا هو قرار يخص املحكمة فقط. إذا أردتم طلب الطالق عليكم تقديم طلب للمحكمة املختصة بهذا 

املوضوع و تقديم طلب الطالق. قد تكون اإلستفادة من دعم محامي خالل هذه اإلجراءات أمرا حتميا. يرجى األخذ 

بعني اإلعتبار أنه إذا أردتم اإلستفادة من الدعم القانوين أو اإلستشارة من محامي فستكونون مطالبني بدفع تكاليف 

املحامي باإلضافة إىل رسوم املحكمة. 

لكن إذا مل يكن يف استطاعتكم دفع تكاليف املحامي، ميكنكم مراجعة نقابة املحامني املتواجدة يف مدينة تسجيلكم 

مكتب  نقابة محامني  كل  تحت  ويوجد  للمحامني  العامة  املهنية  الهيئة  املحامني هي  نقابة  القانوين.  الدعم  و طلب 

املساعدة القانونية الذي تم إنشاؤه لتقديم الدعم القانوين لألشخاص الغري القادرين عىل تحمل أتعاب املحامي و الرسوم 

القضائية. كل طالبي الحامية الدولية و الحاصلني عىل الحامية الدولية و املسجلني تحت نظام الحامية املؤقتة و كذلك 

عدميو الجنسية مخولون لإلستفادة من خدمات مكاتب املساعدة القانونية يف تركيا. لكن مع ذلك أنتم مطالبون بتقديم 

املحامني  بنقابة  اإلتصال  يرجى  املعلومات،  للمزيد من  تربر طلبكم.  و/أو  التي ترشح  الوثائق  ببعض  اإلدالء  و  طلب 

املحلية املتواجدة مبدينة تسجيلكم. 

أنا تزوجت خارج تركيا. هل بإمكاين طلب الطالق يف تركيا؟
نعم. ميكنكم طلب الطالق يف تركيا حتى لو كنتم قد تزوجتم يف ببلدكم األصيل. لكن يُرجى األخذ بالعلم أن إجراءات 

الطالق ستكون خاضعة للقانون الرتيك.

زوجي/زوجتي غري متواجد)ة( برتكيا، هل بإمكاين طلب الطالق؟
ميكنكم طلب الطالق من زوج غائب. لكن، كقاعدة عامة، من الرضوري أن يشارك الطرفان يف إجراءات الطالق. عدم 

حضور زوجكم خالل هذه اإلجراءات قد يؤخر يف إمتام الطالق. 

من سيأخد حضانة أبنايئ بعد الطالق؟ 
يف تركيا، فقط القايض هو من لديه السلطة القانونية ليقرر بشأن حضانة األطفال بعد الطالق. و بالتايل فسيقرر القايض 

منح وصاية مشرتكة بني األبوين أو مينح الوصاية ألحد األبوين. 

أنا مطلق سابقا، هل عيل إبالغ السلطات؟
مبا أن هذا األمر يُعترب أيضا تغيريا يف حالتكم املدنية، مثلام ذكرنا سابقا، عليكم إخطار دائرة السكان و التسجيل املدين 

خالل عرشين يوم عمل.
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أنا مطلق. هل بإمكاين الزواج؟
ميكنكم الزواج بعد الطالق. لكن يرجى األخذ بعني اإلعتبار أنه يجب عىل املرأة التي تم فسخ زواجها ألي سبب من 

300 يوما. مدة اإلنتظار هذه لن تكون مفروضة عليها إذا قامت باإلدالء بتقرير طبي يثبت  األسباب االنتظار ملدة 

عدم حملها.
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.)BPRM( تم إعداد هذا املورد بدعم من مكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئني والهجرة

ABD Dışişleri Bakanlığı
Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu



Mülteci Hakları Merkezi
Refugee Rights Turkey

Refik Saydam Cad. Dilber Apt. No: 39 Kat: 4
Şişhane, Beyoğlu – İstanbul

T: +90 212 292 48 30
F: +90 212 292 48 33

E: info@mhd.org.tr 

ميكنكم اإلطالع عىل املعلومات املتوفرة يف الكتيبات ومقاطع الفيديو التي قمنا بإعدادها
لفائدة الالجئني وطالبي اللجوء يف تركيا عرب قسم املنشورات يف موقعنا الرسمي: 

https://www.mhd.org.tr

أو عرب بوابة املعلومات الخاصة بالالجئني يف تركيا، التي قمنا بتفعيلها
اعتباًرا من أبريل 2019:

https://multecihaklari.info
https://refugeerights.info


