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Başlık: Kişisel Durum Sicillerinde Kadının Evlenme ve Boşanma Hallerinde Durumu 

Özet:  

Kişisel durum, bir gerçek kişiyi başka bir gerçek kişiden ayırmaya yarayan ve hukuk düzeninin 

sonuç bağladığı niteliklerdir. Kişisel durum, devlet tarafından tutulan ve Nüfus Hizmetleri 

Kanunu ile düzenlenen sicillere kaydedilmektedir. Bu anlamda doğum, ölüm, evlenme, yer 

değiştirme gibi durumlar farklı sicillere işlenmektedir. 

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 1. maddesine göre, “Bu Kanunun amacı; kişinin doğumundan 

ölümüne kadar kişisel ve medenî durumuna, uyrukluğuna ve bunlarda meydana gelebilecek 

değişikliklere ait doğal ve hukukî olayların belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş 

kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus 

kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlamaktır.”  

Aile kütüğü, kişiye ait doğum, ölüm, evlenme gibi temel bilgileri içeren ve kişinin nüfusa kayıtlı 

olduğu yeri gösteren temel kütüktür. Nüfus Hizmetleri Kanunu 23. maddeye göre, evlenen 

kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Böylece evlenme ile kadın sadece soyadını 

değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda nüfusa kayıtlı olduğu yer de dahil, tüm nüfus bilgileri de 

değişmiş olur.  Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. 

Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir. Boşanan kadının ise koca hanesindeki kaydı 

kapatılıp, bu evlenmeden önce kayıtlı bulunduğu nüfus hanesindeki kaydı canlandırılır. Başka 

bir ifade ile kadın yine kimlik değiştirir. 

Soyadı konusu ön plana çıkmış bir eşitliğe aykırılıktır, ancak bunun arkasında belki de hiç 

görünmeyen çok önemli bir kadının kimliksizleşme sorunu vardır; dava açarak kendi soyadına 
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koruyan bir kadın bile yine nüfus bilgilerinin tamamen değişmesi sorunu ile karşı karşıya 

kalmaktadır. 

Aile içinde kadın-erkek eşitliğine ciddi aykırılı teşkil eden ve belki de çok gündeme gelmeyen 

bu durumun kısa sürede düzeltilmesi, kadının sürekli kimlik değiştirmesinin engellenmesi 

gerekir. Bu nedenle konunun hukuki sakıncaları dikkatle incelenmelidir. 

Abstract: 

Personal state, to which the legal order binds a legal result, is a quality that helps to distinguish 

a real person from another real person. Personal state is registered in the registries kept by the 

State and regulated by the Law on Population Services. 

According to the first article of the Law on Population Services, “The purpose of this Law is; 

to determine the natural and legal events of the person from his birth to his death, his personal 

and civil status, nationality and the changes that may occur in them, to register them to the 

registries arranged for this purpose, to establish the national address database in electronic 

environment, to link the population records and address information”. 

The family register is the main log of basic information such as birth, death and marriage of the 

person and showing the place where the person is registered to the register of population. 

According to article 23 of the Law on Population Services, the registration of the married 

woman is moved to the register of her husband. Thus, by marriage, the woman does not only 

have to change her surname but her whole identity. A woman whose husband dies is allowed 

to stay at her deceased husband’s register, unless she remarries. But she has the option to return 

to her father’s register. On the contrary a divorced woman’s record is closed at the husband’s 

register and she moves to her previous registry. This means that her identity is changed again.  

Married woman’s surname is a concept against the principle of equality; but changing all the 

information related to identity, including the place where you are registered is another problem 

the women must face. 

This situation, which constitutes a serious violation of the equality between women and men in 

the family and does not come to the agenda, should be corrected in a short time and the woman 

should be prevented from changing her identity. Therefore, the legal drawbacks of the issue 

should be examined carefully. 

 


