
 

 

PARA MESELELERİNİZİ KENDİNİZ AYARLAYIN 



 

 

 

 

“Evde para meseleleriyle eşim ilgileniyordu.  
Vefat ettiğinde büyük borçlar içinde 

olduğunu öğrendim.  
Benim hiçbir haberim yoktu." 



 
 

Hollandalı kadınların yarısı, eşlerinin parasına ihtiyaç 
duyuyor. Ya da devletten bir ödenek alıyorlar. Bu nedenle 
finansal olarak bağımsız değildirler. Birçok kadın bu durumu 
kendileri tercih ediyor. Para meselelerini eşlerine bırakmayı 
tercih ederler. 

Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen ancak, engelleniyor 
olan kadınlar da var. Eşleri veya (eşlerinin) ebeveynleri 
tarafından. Çalışmalarına izin verilmiyor. Kendilerine ait bir 
banka kartı yoktur. Her ödeme için izin istemek 
zorundadırlar. Ya da çalışırlar ancak, paralarıyla ne 
yapacaklarına kendileri karar vermelerine izin 
verilmemektedir. Boşanma hususu, bu kadınlar için daha 
zordur. Genelde hangi haklara sahip olduklarını bilmiyorlar. 
Para meselelerini anlamanız önemlidir. Böylece maddi 
sorunlarınız olma ihtimali daha küçüktür. Ve kendiniz para 
kazanırsanız, kendi seçimlerinizi yapmak da daha kolaydır. 

Bu kitapçıkta para meseleleri hakkında bilgi veriyoruz. Birikim, 
kredi alma, borçlar ve sigorta hakkında bilgiler okursunuz. 
Evlenirken dikkat etmeniz gereken hususlar. Boşanmak 
istediğinizde sahip olduğunuz haklar? Çeyizinizi en iyi şekilde 
nasıl saklayabileğinizi. Maddi sorunları ve çok daha fazlası ile 
nereye başvurabileceğinizi. 
Kitapçığı okuyup bitirdiniz mi? O halde bunu bir 
arkadaşınıza verin. 
Sevgilerle, Femmes for Freedom 



MADDİ OLARAK NE KADAR BAĞIMSIZSINIZ? 

 

Size uygun olanı işaretleyin: 

O Kendimi ve/veya ailemi geçindirebilecek kadar para kazanıyorum. 
O Para konusunda kendi tercihlerimi yapabiliyorum. 
O Yardım ödenekleri (para şeklinde yardım) için başvuruda bulunabiliyorum  
    ve uyarlamalar yapabiliyorum. 
O Kendime ait vadesiz ve tasarruf hesabım var ve kendi bakiyemi  
    görebiliyorum. 
O İdari işlerimi düzene sokabiliyor ve düzende tutabiliyorum. 
O Bir DigiD'm var ve bunu güvenli bir şekilde kullanabiliyorum. 
O Faturaları zamanında ödeyebiliyorum. 
O Aylık veya yıllık gelir ve giderlerimin haritasını çıkarabiliyorum. 
O Para harcadığımda doğru tercihlerde bulunabiliyorum. 
O Akıllı bir şekilde borç alabiliyorum. Geri ödeyebileceğim zaman kredi  
    alıyorum. 
O Beklenen veya beklenmeyen giderler için kenara para koyabiliyorum. 
O İhtiyacım olduğu zaman hangi sigortaların olduğunu biliyorum. 
O Maddi sorunlarla nereye başvurabileceğimi biliyorum. 

On adetten fazla işaretlediniz mi? O zaman doğru 
yoldasınız. On adetten daha az mı işaretlediniz? O halde 
okumaya devam edin. 



 

 



BANKA HESABI 

"Kocamın tüm paranın geldiği bir banka hesabı var. Bana ait bir banka 
hesabının gerekli olmadığını düşündü. Her zaman ondan para istemek 
zorundayım. Bu nedenle gizlice başka bir bankada hesap açtım. 
Alışverişlerden kalan tüm parayı o hesaba yatırıyorum." 

Bir banka hesabı gereklidir. Hesaba para yatırabilir, çekebilir ve havale 
edebilirsiniz. Hollanda'daki herkesin bir banka hesabına sahip olma hakkı 
vardır. 18 yaşından itibaren bağımsız olarak bir banka hesabı açabilirsiniz. 
Bu durumda kimseden izin almanıza gerek yoktur. Hollanda'da yaşamak 
zorundasınız. Ve bir Hollanda pasaportu, kimlik kartı, sürücü belgesi veya 
oturum belgesine sahip olmalısınız. 

Gizlice bir banka hesabı açmak 
Kendinize ait bir banka hesabı istiyorsunuz ancak, bunu kimsenin 
bilmemesi mi gerekiyor? O halde banka ile iyi anlaşmalar yapın. Evinize 
posta göndermemelerini kararlaştırın. Bu konuda konuşmak ister misin? 
070-3626506 numaralı telefondan veya info@femmesforfreedom.com  
aracılığıyla Femmes for Freedom ile iletişime geçin. 

 

 



EVRAK (İDARİ) İŞLER(İ) 

Parayla ilgili her şeyi bir klasörde veya bilgisayarda saklayın. 

Klasör: Faturalar, maaş bordroları, sigortadan gelen mektupları vb. 
gibilerden oluşan desteler oluşturun. Bunları sekmeleri olan bir klasöre 
yerleştirin. E-posta yoluyla gelen postaların çıktısını alıp klasöre 
yerleştirebilirsiniz. Bilgisayar: Bir ana klasör oluşturun ve buna 'Evrak 
işleri' adını verin. Tüm gelir, kira, sigorta, abonelikler vb. için alt klasörler 
oluşturun. Faturalarınızı indirin ve klasöre kaydedin. Arada sırada bir 
USB bellekte klasörünüzün bir kopyasını oluşturun. 

Bir şeylerin yapılmasını gerektiren tüm postaları ayrı bir yerde 
saklayın. O desteden bir faturayı ödediniz mi? O halde bunu doğru 
klasöre yerleştirin. Nibud'un evrak işlerinizi nasıl organize edeceğinize 
dair ücretsiz bir e-posta kursu vardır. www.nibud.nl/tools/e-
mailcoaching-bewaar adresi aracılığıyla kaydolun. 

"Eski kocam ve ben mal ortaklığı içinde evlenmiştik. Bu nedenle 
boşanma esnasında, tüm malvarlığının yarısına sahip olma hakkım 
vardı. Yurtdışında bir evi ve banka hesabı vardır. Mahkemede bunun 
doğru olmadığını söyledi. Ne yazık ki, benim kanıtım yoktu. Sonuç 
olarak, bu mallardan hiçbirini edinemedim." 

Para meselelerine karışmanıza izin verilmiyor mu? 
Para, ev, araba, iş gibi eşyaların nelerden ibaret olduğunu biliyor 
olmanızı sağlayın. Yurtiçinde ve dışında. Banka hesap özetleri, vergi 
beyannameleri, tapular ve banka hesap numaraları gibi evrak işleriyle 
ilgili hususların fotoğraflarını çekin. Bunları delil olarak saklayın. Asla 
boş bir kâğıda imza atmayın veya anlamadığınız bir belgeyi 
imzalamayın. 



GELİRLER 

Gelirler, hesabınıza yatırılan tüm tutarlardır. Farklı gelir türleri 
vardır: 

Maaş: Çalışmak için aldığınız para. 
Ek ücret: Sağlık sigortanızın, kiranızın veya çocuğunuzun masraflarının 
bir kısmını karşılamak için devletten gelen para. 
Ödenek: Devletin bir kişiye ödemiş olduğu bir miktar para. Örneğin, 
(artık) bir işiniz olmadığında veya hastaysanız bir ödenek alabilirsiniz. 
Geçim yardımı: Yaşamak için hiç geliriniz olmadığında veya çok 
düşük bir geliriniz olduğunda devletten gelen para. Para ile yiyecek, 
kira ve diğer önemli masraflarınızı ödeyebilirsiniz. 
Çocuk parası: 18 yaş altında çocuklarınız mı var? O halde devlet, 
çocuğunuzun yetiştirilmesiyle ilgili maliyetlere katkıda bulunur. 

www.berekenuwrecht.nl adresinde hakkınızın ne kadar 
olabileceğini hesaplayabilirsiniz. 

DigiD 
"Kocam benim DigiD hesabımı gizlice kullandı. 
Bütün ek ücretleri kendi hesabına aktardı." 

 
DigiD (Dijital Kimlik), internet üzerinde kullanılan bir tür pasaporttur. 
DigiD ile vergi beyannamenizi doldurabilirsiniz. Sağlık meselelerini 
ayarlayabilirsiniz. Ek ücret başvurusunda bulunabilirisniz. Ve çok 
daha fazlası. Kendinize ait bir DigiD'ye sahip olmanız önemlidir. 
Şifrenizi iyi saklayın, böylece kimse bunu kötüye kullanmayacaktır. 

https://digid.steffie.nl/nl/meer-over-deze-website/ adresinde DigiD 
hakkında basit bir açıklama vardır. Mültecilere özel bir Digisterker kursu 
için www.digisterker.nl/digisterker-voor-vluchtelingen adresine bakınız. 

 



GİDERLER 

Giderler, hesabınızdan çıkan tüm tutarlardır. Farklı gider 
türleri vardır: 

Sabit giderler: Bir sözleşme imzalamış olmanıza istinaden oluşan 
giderler. Bunlar genelde kira, doğal gaz, su, elektrik, telefon aboneliği 
ve sağlık sigortası gibi her ay aynıdır. 
Hane halkı giderleri: Beslenme ve kişisel bakım gibi daha sık geri 
gelen harcamalar. Miktar her seferde değişebilir. 
Rezervasyon giderleri: Yeni bir çamaşır makinesi, araba, tatil vb. gibi 
zaman zaman gerçekleşen harcamalar. Bunun için her ay para ayırın. 

Gelir ve giderlerinizi düzeltmek için dört aşama: 
1. Gelirlerinizi toplayın. 
2. Giderlerinizi toplayın. 
3. Giderlerinizi gelirinizden çıkarın. Kalan paradan birikim 

yapın. 
4. Yeterli paranız kalmıyor mu? Nasıl tasarruf yapabileceğiniz 

konusunda ipuçları için www.nibud.nl/tools/stappenplan-
bespaarplan-maken/ adresine bakın. 

Sayfa 23'te gelir ve giderlerinizi yazabileceğiniz bir tablo bulacaksınız. 

 

 

İPUCU: Paranızın nerede olduğunu her zaman bilmiyor 
musunuz? Bir kasa defteri tutarak veya bütçe yaparak, paranızla 
planlama yapabilirsiniz. Bunun için 
ww.nibud.nl/onderwerpen/rondkomen/plannen-en-
begroten/#kasboek adresine bakın. 



 
 

 

 

 
"Oğlum bisikleti ile komşunun park edilmiş 

arabasına çarptı. Arabada derin çizikler oluştu.  
Hasarı tamir ettirmek 1500 avroya mal oldu. Ne 

var ki bir sorumluluk sigortamız var. Sigorta 
şirketi hasarı ödemiştir. Yoksa bunu kendimiz 
yapmak zorundaydık, ki zaten zor geçiniyoruz. 



SİGORTALAR 

Sigorta, siz ve bir sigorta şirketi arasında düzenlenen bir 
anlaşmadır. Bir şeyler ters gittiğinde kendinize ödeyemeyeceğiniz 
maliyetler için kendinizi sigortalarsınız. Bunun için sigortaya her ay 
veya her yıl para ödersiniz. Farklı sigorta türleri vardır: 

• Sağlık sigortası, Hollanda'da 18 yaş ve üstü olan herkes için 
zorunludur. Çocuklar ücretsiz olarak sigortalanmış olurlar. 
Ameliyata mı ihtiyacınız var yoksa doktordan ilaç mı alıyorsunuz? 
Masraflar sigorta tarafından ödenir. 

• Motorlu taşıt sorumluluk sigortası, bir arabanız veya 
motosikletiniz varsa zorunludur. Bir araba kazası geçirdiniz ve başka 
bir arabaya zarar verdiniz. Sigorta masrafları karşılar. 

• Bir ev eşyası sigortası ile, örneğin hırsızlık ve hasar durumunda, 
evdeki eşyalarınız için sigortalı olursunuz. Evinizde bir su sızıntısı mı 
var ve zemininiz hasar mı gördü? Sigorta masrafları karşılar. 

• Yasal giderler sigortası, yasal sorunlar olması durumunda 
avukatınızın masraflarını karşılar. Örneğin, işinizden çıkarıldınız ve 
bir avukata ihtiyacınız olduğunda. 

• Sorumluluk sigortası özellikle çocuklarınız varsa yararlıdır. Bu 
durumda başkasının eşyalarına zarar vermiş olduğunuzda 
sigortalısınız. 

Birçok sigorta türü vardır. Neye ihtiyacınız olduğunu dikkatlice düşünün 
ve size uygun olan sigortayı seçin. 

 



BİRİKİM YAPMAK 

Birikim yapmak, ileriye yönelik para biriktirmek anlamına gelir. Bir kışlık 
palto, ayakkabılar, tatil, yeni araba, düğününüz vb. için birikim yapabilirsiniz. 
Bozuk bir çamaşır makinesi gibi dikkate almadığınız masraflar için de birikim 
yapabilirsiniz. Gelirinizin %10'unu birikim yapmaya çalışın. 

Birikim yapmak için ipuçları: 
• Bir birikim hedefi ve birikim planı oluşturun: Ne için birikim 

yapıyorsunuz? Ne kadar süre birikim yapmak istiyorsunuz? Bu durumda 
haftada ne kadar para biriktirmeniz gerekiyor? 

• Gizli birikim: Geliriniz yok mudur? Eşiniz size hiç para vermiyor mu veya 
çok az mı para veriyor? Yine de kenara para koymaya çalışın. Örneğin, 
alışveriş yaparken para üstünü kendinize ayırın. 

• Otomatik birikim: Bu, bankanızdaki bir birikim hesabı aracılığıyla 
yapılabilir. Haftalık, aylık veya yıllık olarak hangi sabit tutarın birikimini 
yapabileceğinize karar verin. Bunun için gelir ve giderlerinize bakın. 

• Grup birikimleri / birikim çemberleri: Katılımcılar sabit zamanlarda 
ortaya bir miktar koyarlar. Her birleşimde üyelerden biri, o ortadaki 
paranın tümünü alır. Bu şekilde düşük gelirle biraz para biriktirebilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için www.cash2grow.nl/ spaarkringen/ adresine bakın. 

Birikimle ilgili daha fazla ipucu için www.femmesforfreedom.com adresine 
bakın. 

 

 



KREDİ ALMAK 

Bir kredi alarak, geçici olarak daha fazla paranız olur. Bu bir çözüm 
olabilir ancak, bu sadece bunu zamanında geri ödeyebiliyorsanız 
böyledir. Bazen bu olamamaktadır ve bu nedenle borca girebilirsiniz. Bu 
nedenle, büyük harcamalar için birikimi kullanmak neredeyse her 
zaman daha iyidir. Başka seçeneğiniz yok mudur? O zaman 
www.wijzeringeldzaken.nl/lenen/wanneer-kies-je-welke-lening adresine 
bakın. 

Borç para vermek 
Birinin sizden borç para almak istemesi de mümkündür. Bazen 
"hayır" demek zordur. Birisi sizden para istediğinde kendinize 
aşağıdaki soruları sorun: 

1. Bu kişi neden benden para istiyor? Birinin sizden faydalandığını 
düşünüyorsanız para vermeyin. 

2. Parayı gözden çıkarabilir miyim? Hayır ise. Para vermeyin. 
3. Para isteyen kişinin halihazırda maddi sorunları var mıdır? O 

zaman parayı geri alamama ihtimaliniz büyüktür. Ayrıca, daha fazla 
para da genelde çözüm değildir. Farklı bir şekilde yardım etmeye 
çalışın. Evrak işlerini birlikte yapın veya belediyeden yardım isteyin. 

4. Başka seçeneğiniz yokmuş gibi mi hissediyorsunuz? Para sizin 
paranızdır. Bu durumda her zaman bir seçeneğiniz vardır. Gerçekten 
veremeyeceğinizi belirtin. Başkaları paranıza erişebiliyorsa bir 
bahane uydurun. 

5. Borç para veriyor musunuz? Anlaşmaları bir borç senedi şeklinde 
kaydedin. Bu senet, sözleşmeleri yazdığınız ve imzanızı attığınız bir 
belgedir. www.nibud.nl/onderwerpen/rondkomen/lenen/#Geld-
uitlenen adresinde bir örnek bulacaksınız. 



 
 

"Kocam, erkek kardeşinin düğünü için para 
ödemek zorunda kaldı. Eşimin anne ve 

babasının Fas'taki evleri için bizim de ödeme 
yapmanız gerekmiştir. Ailesiyle ilgili her zaman 

bir şeyler vardır.  Hayır demeye cesaret 
edemiyor. Bu nedenle biz kendiniz birikim 

yapamıyoruz." 



BASKIYLA BAŞA ÇIKMAK 

Kendileri geçinemezken aile üyelerine parayla yardım etmek zorunda 
olan çekirdek aileler vardır. Ebeveynleri tarafından bir şey için ödeme 
yapmaya zorlanan çocuklar vardır. Bu durum sorunlara neden olabilir. 
Para hakkında konuşmanız ve iyi anlaşmalar yapmanız önemlidir. 
Ancak, birisi size baskı yaptığında ne yaparsınız? 

• Birikim hedefleriniz hakkında eşinizle konuşun. Bir araba mı almak 
istiyorsunuz? Her ay biriktirmeniz gereken miktarı hesaplayın. Sizden 
para isteyen kişilere birikim yaptığınızı söyleyin. 

• Gelir ve giderlere ait bir döküm oluşturun. Birikimlerinizi birim 
hesabınıza yatırın. Burada beklenen ve beklenmeyen maliyetleri 
hesaba katın. Geriye ne kalıyor? Gözen çıkarabileceğiniz bir şey 
kalıyor mu? Tabloyu başkalarına gösterin. 

• Çocuğunuzun başkalarına yardım etmeyi öğrenmesi güzel, ama bu 
konuda zorlayıcı olmayın. Örneğin, para göndermek istediğiniz aile 
üyenizin durumunu anlatabilirsiniz. O zaman bırakın çocuğunuz 
kendisi karar versin. 

• Fakir bir akrabanız mı var? Para yerine kıyafet, şampuan gibi şeyler 
de gönderebilirsiniz. Kampanyada olan ürünler satın alın. 

• Kimseye ne kadar geliriniz olduğunu söylemeyin ki sizden para 
istemesinler. Paranızı birikim hesabınıza koyun. PIN şifrenizi kimseyle 
paylaşmayın. 

• İslam gibi bazı dinlerde yetişkin bir kadın olarak paranızla ne 
yapacağınıza siz kendiniz karar verebiliyorsunuz. Kimse sizin 
paranıza dokunamamaktadır. Biri sizi zorladığında bunu söyleyin. 

Daha fazla ipucu için  www.femmesforfreedom.com/ik-zoek-hulp/ 
geldzaken/groepsdruk adresine bakın. 

 



  

 

“35 yaşıma kadar çalışmadım. Eşimden para 
istemekten artık bıkmış olduğum için 
YouTube aracılığıyla pasta yapmayı 

öğrendim. Şu an kendi pastanem var.” 



ÇALIŞMAK 

Çalışıyor olmanın en iyi tarafı, kendinize ait bir gelirin olmasıdır. Ne yazık 
ki, bu husus bazı kadınlar için zordur. Hollanda dilini zor buluyorlar. 
Diplomaları yoktur. Tecrübeleri yoktur. Eşleri veya (eşlerinin) ebeveynleri, 
onların çalışmalarına izin vermemektedir. Engellenmenize izin vermeyin. 
Hangi konuda iyi olduğunuzu bulmaya çalışın. Kendinizi dinleyin ve 
hayallerinizin peşinden gidin. 

İş nasıl bulursunuz? 
• Özel iş ve işçi bulma kurumlarına (uitzendbureau) kaydolun. Çoğu 

zaman aynı haftada başlayabilirsiniz. Diplomanız olmasa bile. 
• Açık bir iş başvurusunda bulunun. Bir pozisyona başvuruda 

bulunmak yerine, o şirkette çalışmak istediğinizi belirtiyorsunuz. 
• Her gün mümkün olduğunca çok iş başvurusu gönderin. O 

zaman iş bulma olasılığınız daha da yüksektir. 
• Açık pozisyonlar için internette arama yapın. Örneğin 

www.indeed.nl ve LinkedIn üzerinden. Ayrıca iş aradığınızı sosyal 
medyaya da (Facebook, Instagram, LinkedIn) yazın. 

• Ayrıca, geçici olan veya hayalinizdeki iş olmayan bir işi de kabul 
edin. Bu durumda halihazırda bir işiniz olacaktır. Her zaman iş 
değiştirebilirsiniz. 

• Bir STAP bütçesi başvurusunda bulunun. Bu durumda bir eğitim, 
öğretim veya kursu görebileceğiniz maksimum 1000 avro miktarında bir 
para alacaksınız. Bu şekilde iş bulma imkânınız daha yüksek olacaktır. 

Daha fazla ipucu için www.femmesforfreedom.com/ik-zoek-hulp/ 
geldzaken/werken adresini ziyaret edin. 

Yardım 
Stichting Lezen en Schrijven (Okuma ve Yazma Vakfı) size Hollandaca 
öğrenme, iş başvurusu yapma, hesaplama, bilgisayar kullanma ve para 
meselelerinde ücretsiz olarak yardımcı olabilir. Bunun için 
www.stichtinglezenschrijven.nl adresine bakın. İşle ilgili ücretsiz çevrimiçi 
dersleri www.taalvoorhetleven.nl/index.php?/empowerment adresinden 
görebilirsiniz. 

 



EVLENİYORUM 

Evliliklerin yaklaşık yüzde 40'ı boşanmayla sonuçlanıyor. Sonuç olarak 
birçok kadının maddi sorunları vardır. Bu nedenle, para meselelerini 
sadece eşinize bırakmayın. Bu meseleleri görüşün, anlaşmalar yapın ve 
bunları noterde tespit ettirin. Tercihen evlenmeden önce. 

Eşinizle para hakkında konuşmak için ipuçları: 
• Birbirinize parayla ilgili sorular sorun. Böylece birbirinizi daha iyi 

tanımış olursunuz. Tutumlu musunuz? Birikim yapmayı seviyor 
musunuz? Endişelendiğin hususlar nelerdir? 

• Olumlu taraflarla başlayın. Eşiniz çok mu para harcıyor? Bunu 
söyleyin ancak, konuşmayı olumlu tonda tutun. 

• Hedefleriniz hakkında konuşun. Uzun bir yolculuk mu yapmak 
istiyorsunuz? Ne kadar birikim yapmanız gerektiğini hesaplayın. Aynı 
hedeflere sahip değil misiniz? O zaman iyi anlaşmalar yapın. 

Resmi evlilik 
“Ben imam nikâhı ile evlendim. Yani resmi evliliğim yok. Boşandığımızda, bu 
nedenle yoksulluk nafakası hakkım yoktu. Bana bir çeyiz sözü de vermişti, ama bu 
bana hiç verilmedi." 

Sizi korumak için önce Hollanda'da yasal olarak evlenmenmiş olmanız 
gerekir. Ondan sonra imam nikâhı yaptırabilirsiniz. Yasa, boşanma 
durumunda yoksulluk nafakası gibi birçok şeyi sizin için otomatik olarak 
düzenlemektedir. Bu durumda eski eşinizden her ay bir miktar para 
alacaksınız. İslam'da boşanma durumunda da haklarınız vardır. Ancak, 
eşiniz buna uymadığında, yargıç onu zorlayamamaktadır. Sadece imam 
nikâhı ile mi evlendiniz? Her zaman bir resmi evlilik de yapabilirsiniz. 

 



EVLİLİK, VARLIKLARIMIZ VE BORÇLARIMIZ İÇİN NE 
ANLAMA GELİR? 

1 Ocak 2018 tarihinden önce mi evlendiniz? O zaman otomatik olarak 
mal ortaklığında evlenmiş olursunuz. Evlilik öncesi ve evlilik 
esnasındaki tüm malvarlığınız ve borçlarınız birlikte size ve eşinize 
aittir. Boşanmada, her şeyi adil bir şekilde paylaştırmalısınız. 

1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında mı evlendiniz ya da evlilik 
planlarınız mı var? O zaman otomatik olarak sınırlı bir mal 
ortaklığında içinde evlenmiş olursunuz. Evlilik boyunca inşa edinmiş 
olduğunuz her şeyi, boşanmada adil bir şekilde paylaştırmalısınız. 
Evlenmeden önceki her şey, kişiye özel kalır. 

Evlilik koşulları 
Birlikte neyin sizin ikize ve neyin kişiye özel ait olduğuna kendiniz mi karar 
vermek istiyorsunuz? 
Bu husus, bir evlilik koşulları tespit ederek noterde yapılabilir. 
Bu işlem, halihazırda evliyseniz de yapılabilir. Sorularınız mı var? O halde 
0900 3469393 numaralı noter hattını arayın. 

Çeyiz ve Mehir 
Hollanda hukukunda çeyiz ve Mehir hususları yoktur. 
Bu durumda sorunları mahkemeler aracılığıyla çözemeyecekseniz. Bu 
nedenle bu hususla ilgili olarak da anlaşmaları noterde tespit ettirin. 
Örneğin, tüm altınların sadece size ait kalacağı. Bunu, evlenmeden önce 
yapın. 

Yurtdışında mı evleniyorsunuz? Anlaşmalarınızı orada da tespit ettirin. 
Kuralların her ülkede farklı olduğunu unutmayın. İmam huzurunda 
yapmış olduğunuz anlaşmalar Hollanda yasaları nezdinde geçersizdir. 

 



 

 

“Kocam sadece alışveriş için dışarı çıkmama 
izin veriyor. Bana 25 avro veriyor ve fişini 

göstermemi istiyor. Ben boşanmak istiyorum, 
ama cesaretim yok. Ben kendi geçimimi 

sağlayamıyorum. Ayrıca beni Pakistan'a geri 
göndermesinden de korkuyorum." 



BEN BOŞANMAK İSTİYORUM/BOŞANIYORUM 

Hollanda'da herkesin boşanma hakkı vardır. Eşinizden izin istemek zorunda 
değilsiniz. Boşanmak istiyor musunuz? Korkmayınız. Haklarınız vardır. 
• Resmi nikâh ile mi evlendiniz? O halde çoğu zaman nafaka alma 

hakkınız vardır. Eski eşiniz bu durumda size her ay bir miktar para 
ödeyecektir. 

• Sadece Hollanda pasaportunuz olduğunda, size kimse gönderememektedir. 
Bir oturum izniniz mi var? Tereddütlü olduğunuzda, 088 043 04 30 numaralı 
telefondan Immigratie- en Naturalisatiedienst (Göçmenlik ve Vatandaşlığa 
Geçe Servisi) ile iletişime geçin. 

• UWV bir iş bulmanıza yardımcı olur. Çalışamıyor musunuz? Herhangi bir 
hakka sahip olup olmadığınızı görmek için www.berekenuwrecht.nl adresine 
bakın. 

Dini evlilikten kaçış 
Boşanmak istiyorsunuz fakat eşiniz iş birliği yapmıyor mudur? Şu adreslere bakın 
www.femmesforfreedom.com. 

Çeyizinizi güvenli şekilde saklamak 
“Tüm altın takılarımı evde saklıyordum. Kocam ve ben boşanmak 
istediğimizde, her şeyi alıp götürdü. Ne yazık ki hiçbir kanıtım yoktu. 
Onları asla geri alamadım.” 

En güvenlisi, bir kasa kiralamak ve değerli mücevherlerinizi orada 
tutmaktır. Eşiniz çeyizinizi mi alıp götürdü? O halde, örneğin fotoğraf ve 
videolarla, o altınlara sahip olduğunuzu yargıca kanıtlamanız gerekir. 
Ayrıca bir telefon görüşmesi veya kısa mesaj yoluyla bir itiraf edinmeye 
de çalışın. 

 

 

 

DİKKAT: Boşanıyor olduğunuzda, bazı hususları kanıtlayabilmeniz önemlidir. 
Burada ve yurtdışında sahip olduğunuz varlıkların bilincinde olun. 



MADDİ SIKINTILARDA YARDIM 

Para meselelerinizi düzene sokamıyor musunuz? Bu herkesin başına 
gelebilir. Para sorunları asla kendi kendine çözülmez. Bu nedenle, hızlı 
bir şekilde yardım isteyin. 

 

Anonim yardım 
Para meseleleriniz hakkında öneri edinmek için 
www.geldfit.nl adresindeki testi yapın. Ayrıca 0800 – 
8115'i ücretsiz arayabilir veya tavsiye ve ipuçları için 
www.0800-8115.nl üzerinden sohbet edebilirsiniz.  

 

Ücretsiz adli yardım 

İşvereninizle sorunlarınız mı var? Boşanmak 
istiyorsunuz ve sorularınız mı var? Bir rechtswinkel'de 
(hukuk dükkânı) size ücretsiz tavsiyelerde bulunan 
hukuk öğrencileri çalışmaktadır.  
www.rechtswinkel.startpagina.nl veya  
 
www.juridischloket.nl adresini ziyaret edin. 

Bütçe 
oluşturmakta/para 
meselelerinde yardım 

Yardım için https://www.nibud.nl/tools/ 
geldplan-statushouders/adresine bakın. www.nibud.nl/ 
onderwerpen/rondkomen/vuistregels-check-planspaar- 
bewaar adresinde açıklamalı videolar bulacaksınız. 

 
İnternet erişimi olan 
kamuya açık iş yerleri 

Evde internetiniz yok mu veya kullanmanıza izin verilmiyor mu? 
Kütüphanede genelde kullanabileceğiniz bilgisayarlar bulunur. 
Otellerde, havaalanlarında, kafelerde interneti (ücretsiz) 
kullanabilirsiniz. Bir dizüstü bilgisayara veya cep telefonuna 
ihtiyacınız olacaktır. 

 

 

  Çevrenizdeki gönüllüler için  
www.schuldhulpmaatje.nl ve www. humanitas.nl 
adresine bakın. Zor olan mektuplar, evrak işleriniz, 
ek ücret başvurusu vb. gibi konularda ücretsiz 
olarak yardımcı olurlar. Telefonunuza ücretsiz fiKks 
uygulamasını indirin ve parayla ilgili sorularınızda 
size yardımcı olacak bir 'arkadaş' ile iletişime geçin.  

Ödemelerinizde gecikme ve borçlarınız mı var? 
Belediyeden borç yardımı talebinde bulunun. Bu 
yardım ücretsizdir. 

E-postaları ve 
mektupları okuma veya 
yazma konusunda 
yardım 

Maddi sıkıntılarda 
belediye 



EK: GELİR VE GİDERLER DÖKÜMÜ 
Aylık gelir Aylık giderler 

Açıklama € olarak tutar Açıklama € olarak tutar  

 
 

Toplam gelir € Toplam gider € 

 



 

 

Femmes for Freedom 


