
 
ÇOCUKLARIN HAKLARI VE ANNE-BABA YETKISI 
Kanada kanunlari çoçuklara yetişkenlerle ayni haklari taniyor, 
bağımlıklari  ve büyük güvenliklerinden dolayi haktan hariç, ek 
yardimda sunuyor. Çocukların bakımı, eğitimi ve denetimi 
için temel sorumluluğu öncelikle ebeveynlerden veya 
çoçuktan sorumlu kisiden sorulur. (Gençlik Koruma Kanunu, Ch. 
II, Madde 2.2). 

 
Anne-Baba yetkisi 
Anne-Baba yetkisi cocuklarin doğumundan ve gençlik yaşina 
(18yaş) gelenedek çoçuklarina karşi olan yükümlülükleri ve 
haklaridir.   

Anne ve Babanin görev ve haklari: 
 çoçuklarının velayeti; 
 kollamak; 
 fiziksel ve psikolojik  korumak; 
 güvenliklerine ve sağlıklarina  göz kulak olmak; 
 eğitmek; 
 beslemek; ve 
 bakımlarini sağlamak. 
 
Anne-Baba yetkisi çoçugun fiziksel ve psikolojik  durumunu 
gözönünde tutarak saygi cercevesinde yapilmalidir. Kararlar 
alinirken haklara saygi duyarak alinmalidir (Medeni Kanunu, 

madde 32-34).  

Aileler tarafindan çoçuk bakiminda ve güvenliginde önemli 
ihmallik olunca gençlik koruma hizmetlerinin müdahalesine 
yol acabilir. Müdaheleye yol açan ihmallikler : terk edilmek, 
ihmallik, psikolojik kötü muamele, cinsel istismar, fiziksel 
istismar ve çocuk sağlığı ve ciddi davranış bozuklukları varsa 
bakım reddi. Yanisira çocuğun güvenliği bu durumdadad  
tehlikede görülebilir, eger okul yasinda ise, ve okula 
gitmiyorsa veya  izinsiz evini uzun sureligine terk ederse 
(evden kaçmak)   
 

Ayrilik durumunda Anne-Baba yetkisi 
Ayrılık veya boşanma durumunda, aileler çoçukların velayeti 
ile ilgili anlaşma ne olursa olsun anne-baba yetkisini 
koruyorlar. Eger anne-baba çoçuklari hakkinda önemli bir 
konuda anlasamiyorlarsa, velayeti olsa veya olmassa bile 
anne-babadan biri hakime anlasmazmaliktan dolayi bas 
vuruda buluna bilir ozaman hakimde çoçuklarin yararina 
olacak karari verir.  

 

 

 

 

 
EVLILIK VE AİLE İÇİ ŞİDDET YASALARI 
Kanada ve Quebec yasalari, insanlari her türlü istismar ve 
şiddete karsi koruyor. Bu yasalar  ev içinde evlilik ve aile 
ilişkileri içinde uygulaniyor. Evlilik ve aile içi siddet suç ceza 
kanunda agir suçlamalar konusu olabilir.  

 

Fiziksel ve cinsel istismar ile ilgili suçlar: 

-Birine vurmak veya yaralamak için siddeti kullanmak 
(madde. 265-268); kaçirmak veya yetişkin veya cocuk 
birini zorla alikoymak (madde. 279, madde. 280-283); 
cinayet, cinayete teşebbüs ve çocuk öldürme (madde 
229-231, 235); Cinsel saldırı ve zorlu ve izinsiz 
iliski( madde. 271-273) ; reşit olmayanlara karşı cinsel 
eylemler (madde 151-153, 155, madde. 163.1 ve 170-
172).  

 
Aile içinde psikolojik siddet veya duygusal, sözlü veya sözsüz, 
kontrol etmek, yalnız bırakmak, gözünü korkutmak veya 
insanlıktan uzak kılmak, bir insana yapilan suçlardir : 

-Taciz ya da gözdağı vermek (madde. 264); tehdit 
(madde. 264.1); uygunsuz veya telefonda rahatsız 
edilmek  (madde. 372); gece yarisi birinin evine veya 
odasina girmek (madde. 177); zararlar (madde. 430) 
 

Aile içindeki ihmalle baglantili olan Suçlar : 
- Gereken gerçekleri sunmamak (madde. 215); bir 
çoçugun terkedilmesi (madde. 218); bir kisinin sagligini ve 
rahatini veya yaralanmasina veya ölümüne sebeb olan 
ihamalli suçlar (madde. 219-221)  

 
Aile içinde maddi istismara ilişkin Suçlar; 
-Dolandırıcılık (madde.380); hırsızlık (madde. 322, 328-330, 
334); aile için ödenelecek paraya sahip çikma (madde.332); 
hırsızlık veya sahte kredi karti yapmak (madde. 342); gasp 
(madde. 346); sahte belgeler hazirlamak (madde.  366) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Traduction : Suna Karakus 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
Bu broşür, aile, evlilik, boşanma, sponsorluk, anne-baba 
yetkisi, evlilik ve aile içi şiddet  ile ilgili Kanada ve Quebec 
yasalarının genel bir bakışini sagliyor.   
 
Bu belgede yer alan bilgiler ayrıntılı değildir ve yasal tavsiye 
niteliğinde değildir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki 
kaynaklara başvurun veya bir yasal danışmana başvurun. 
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INSAN HAKLARI VE CINSIYETLER ARASINDAKI ESITLIK 
PRENSIPI 
Kanada kanunlari kisilerin temel hak prensipleri ve cinsiyetler 
arasindaki esitlik üzerine dayanmaktadir. (Madde. 1, Medeni 
kanunu). Kanada ve Quebec’te, erkekler ve kadinlar, kanun 
önünde ayni hak ve aynı yükümlülüklere sahiptirler. Ayrıca, 
kadınların hayattaki tam katilimlari gerek : siyasi, medeni,  
ekonomik, sosyal ve kültürel yani sira cinsiyete dayalı her türlü 
ayrımcılığın ortadan kaldırılması öncelikli hedeflerdir.  

 
EVLILIK 
Evlilik ile birleşen kişiler, çift içinde yasal olarak eşittirler. 
Ülkenin yasaları çerçevesinde eşlerin beraberce ev 
organizasyonu ve aile düzenleri hakkinda karar verme haklari 
vardir. Çiftler karşılıklı saygi, sadakat, yardimlasma ve destek 
yükümlülüklerine ve haklarina sahiptirler. Ne zaman anne-
baba olduklarinda, evli çiftler  aile yetkisinden sorumlu olurlar.  
 
 
Quebec’te evlenebilmek için 5 şart vardır. Gelecekteki  
Es adaylari:  
1. En az 18 yaşında olmalidirlar (veya en azindan 16 yaş ama 
ailenin veya yasal vasilerin yasal onayı olmali). 16 yaşından 
önce evlilik yasal değil. 
2. Hayatlarini yanlizca bir kişi ile birleştirmis olmalidirlar. İki 
eşlilik ve çok eşlilik Kanada'da yasadışıdır. 
3. Daha önce baska biriyle evli olmamalidirlar 
4. Aileden biri olmamalidir (baba, anne, erkek kardes, kız 
kardeş, oğlu, kızı, büyükbaba, büyükanne). 
5. Gelecekteki eş adaylari, evlilige özgür ve aydinlanmis bir 
anlasma vermelidirler. Zorlu bir evlilik yasaktir.  
 
Evliligin geçerli olmasi icin, evlilik anlasmasi, herkesin 
önünde nikah müdürünün yetkisi olan memurun ve 2 sahit 
önünde yapilmalidir. Daha sonra evlilik nüfüs kütüğüne 
kayıtlı olması gerekir. 
 
Medeni birliktelik ve birlikte evli olmadan yaşamak, evliklik 
gibi ayni sartlari kapsamiyor. Daha fazla bilgi için sağlanan 
kaynaklara başvurunuz. 
 
Yurt disinda evlilik ve oturumsuz evlilik 
Her hangi bir ûlkede evlenmiş olsalarda bile, Quebec`te 
yaşayan evli çiftler Quebec yasalarina tabidirler. Burda ikamet 
eden yurtdişinda evlenen çiftlerin, evliliklerinin geçerli 
olabilmesi için, evliliklerinin yaşadiklari¸ülkede yasal olarak 
yapilmis olmasi ve Quebec yasalarina uygun olmali, özelikle 
evlilik yaşi ve akraba evliligine dikkat edilmelidir.  Tavsiye 
edilen Quebec disinda  alinan evlilik cüzdanini Quebec nüfüs 
kütügüne kayit edilmesidir. 
 

SPONSORLUK 
Bazi sartlarda, Kanada vatandaşi veya sürekli oturma izni olan 
bir kişi ailesinden birine kefil olabilir : hanimi veya eşi, erkek 
sevgilisi veya kiz sevgilisi, anne-baba veya çoçuklar. 
Sponsurluk süreci en azindan 3 yildir ve bu bosanma 
asamasinda olsa bile yine 3 yildir.  Sponsur olan kişinin 
taahhüt süresi sponsur oldugu kisinin yaş ve ilişkisine 
göre değişir.  

 
Aileden birine sponsor olunurken, sponsor olan kisi taahhüt 
süresi boyunca o kisinin temel ihtiyaçlarını (gıda, giyim, 
kişisel ihtiyaçlar ve konut masrafları) karşılamak 
zorunda. Ve kisiye Quebec’te yasabilmesi icin rehberlik 
ve gerekli bilgileri sağlamayı taahhüt etmelidir.  
Sponsorluk yapan kisi, kefil oldugu kisiye sorumlusu 
olsa bile, yinede sponsor oldugu  kişinin fiziksel ve 
psikolojik yükümlülüğüne sahiptirler, bu Kanada 
kanunlari insanlar ve kadın ve erkek arasındaki ilişki 
kanuna göre uymalidir.  

Farz edelimki, kefillik yapan ve kefil edilen kişi arasinda ilişki 
kötüye gidiyorsa, sponsor olan kişi o kişiyi Kanada’dan 
gönderemez veya bu konuda tehtid edemez. Yanlizca 
Göçmenlik görevlileri bir kişinin Kanada’dan gönderilmesine 
karar verebilir.  
 
Sponsor eşlerin çoğunluğu şartli sürekli oturum iznine tabi 
tutulmaktadirlar. Bu demek oluyorki, kefil edilen kişi 
kendisine kefil olan kişiyle en az iki yıl beraber yaşamalidir.  
Ancak, kişi olurda şiddet ve ihmalden dolayi kendisine kefil 
olan kişiden ayrilamak isterse, bu yükümlülükten özel bir 
muafiyet talebinde bulunabilir. Iliski içerinde kötü davranma 
oldugunu gösterip ve ilişkinin rüptür nedeni bundan dolayi 
oldugunu belirtmelidir.  Siddet ve ihmal, kefil edilen kişiye,  
çoçuguna ve evde yaşayan yakin birine karşi yapilmiştir. 
 
BOSANMA VE AYRILMA 
Yasal evlilik eşlerin boşanma veya ölümünden sonra biter. 
Bazi durumlardada, belirli koşullar yerine getirilmediği zaman 
bir evlilik mahkeme karariyla iptal edilebilir (örneğin: yasal yaş, 
eslerden birinin özgür ve acik rizasi olmamasi vs.). 
 
Boşanmak için Üç gerekçe vardır ve her iki  eş için geçerlidir. 
Boşanma başvurusu esnasinda bu üç gerekceden biri 
sunulmalidir. : 1. Çiftler en azindan bir yildir ayri kalmis olmali; 
2. Eşlerden birinin aldatma yapmasi veya zina işlemesi; 3. 
Eşlerden birinin diger eş tarafindan  fiziksel zalim veya zihinsel 
zalim yaşamasi (aile içi şiddet). Bosana bilmek için eşlerden 
birinin diger eşten onay almasina gerek yok. Eger bir kişinin 
geliri düsük ise, bu kişinin ücretsiz avukat hakki vardir. Diger 
taraftan, eger çiftler kendi kararlariyla ayrilmak istiyorlarsa, 
anlasmali boşanmaya baş vurabilirler, buda daha kolay ve 
masrafsiz olur. 

Ayrılma veya boşanma durumlarda çocukların velayeti 
Bozuşma zamaninda her iki ebeveyn çocuklarının velayetini 
koruma hakkina sahiptirler.  Quebec’te biliniyorki çoçuklar 
her iki aileye ihtiyaç duyuyorlar ve velayet esnasinda kanunlar 
iki aile arasinda ayrimcilik yapmamaktadir. Eger ebeveynler 
olurda çoçuklarin velayeti hakkinda anlasamazlarsa, bir hakim 
aile durumunu, anne-babanin koşullarıni vede çoçugun 
düsüncesine dikkate alarak kararini verir. 
 
Bosanmadan sonra Mülkiyetin paylaşimi 
Quebec’te yaşayan ve yasal olarak evlenen her kişi (kari veya 
koca) boşandiktan sonra çiftlerin çoçugu olsa veya olmasa bile 
aile mülkiyetinde haklari vardir. Burda Quebec’te evli 
yasadiklari süreç içerisinde biriken mal varligindan söz 
edilmektedir, örnegin: evin değeri; mobilyalarin; araçlar; 
vede emeklilik veya  eşdeğer fonlarinda biriken para miktari.   
Mülkiyet paylasimini kapsamayan özel esyalar sunlardir ( aile 
mirasi, şirket  sahibi, evlilik öncesine ait özel esyalar) mülkiyet 
rejimi kurallara tabi olacaktır. Eşler Quebec’te boşansalar bile, 
yurtdisi evlilik mülkiyet rejim kurallarina maruz kalabilirler, 
tabi eger yurt disinda evlenmişlerse. Evlilik mülkiyet rejim 
kuralları çok karmaşık olabilir ve daha fazla bilgi için bir yasal 
danışmana danışmak şiddetle önerilmektedir 
 
Quebec’te veya başka yerde boşanma davalarinda geçerli 
kanunlar 
Sunu bilmek lazim, yutdişinda yapilan boşanma Quebec`te 
geçerli olmayabilir. ayni şekilde Quebec’te yapilan 
bosanmada yurtdisinda geçerli olmayabilir. Her iki eşin 
çıkarlarınin  korunmasını sağlamak ve tartismali bir 
bosanmayi engellemek icin yasal bir danismana danismak cok 
önemlidir. Ancak bir bosanma yurtdisinda yapilmis olsa bile 
vede çoçuklar ve eşler Quebec’te ikamet ediyorlarsa, bu 
durumda çoçuk velayeti ve mülkiyeti Quebec kanunlarina 
göre uygulanir. Ancak bir uyarı: eger eşlerden biri çoçugu 
diger eşten kaçirmak amaçli çoçukla yurtdisina seyahata 
giderse, Kanada yasalari yabancı topraklarda geçerli değildir 
ve çocuğu tekrar Kanada’ya getirmek cok zor olabilir.  
 
Nafaka 
Nafakanin amaci, çocukların temel ihtiyaçlarını 
sağlamak ve ayrilik sonrasında oluşabilecek ekonomik 
zorluklari önleyebilmektir. Çocuk destek 

yükümlülüğüne göre, aileleri birleştiren (ebeveynler ve 
çocuklar, evli yada medeni beraberlik), iki kişiden biri 
digerine ihtiyaclarini ( gıda, barınma, giyim, sağlık,  
 
vs) giderebilecek nafakada bulunabilir. Nafaka miktari 
kisinin gelirine göre belirlenir. 

 
 
 


