Gaysiniz, âşıksınız,
Sonsuza dek birlikte olmak istiyorsunuz...
EVLENİN!
Resmi Partnerlik Kılavuzu
*

*

*

‘Heteroseksüel çiftlerin nikâhlandıklarında sahip oldukları bütün haklara – ve bütün
sorumluluklara – sahipsiniz’
i Öyleyse resmi partnerlik nikâh mı, değil mi?
Her bakımdan, evet. Resmi partnerliklerde, heteroseksüel çiftlerin nikâhlandıklarında
sahip oldukları bütün haklara ve bütün ayrıcalıklara – ve bütün sorumluluklara – sahip
olursunuz.
Bunlar aynı şeydir. Hatta hısım ve akrabalarınızdan ekmek kızartma makinesi bile
isteyebilirsiniz.
ii Ne gibi hakları kastediyorsunuz?
Yeni bir ekmek kızartma makinesi ya da harika bir partiden başka mı? Birinci dereceden
akrabalık haklarına, partnerinizin çocukları ile ilgili haklara, heteroseksüel nikahlı
çiftlerle aynı miras hakları dahil olmak üzere vergi haklarına sahip olursunuz. Ve de
emeklilik haklarına sahip olursunuz ve böylece resmi partneriniz öldüğü takdirde onun
emeklilik maaşı hakkı için başvurabilirsiniz…
iii Bize resmi partnerler mi deniyor?
Evet, fakat resmi belgeler üzerinde olmamakla birlikte sizin birbirinize – karı, koca,
partner, hayat arkadaşı – istediğiniz gibi adlandırmanıza kimse engel olamaz. Örneğin
sürücü belgenizde ya da pasaportunuzda partnerinizin ismini taşımak istiyorsanız, gerekli
işlemlerin yapılması için kimlik belgeniz ve resmi partnerlik belgeniz yeterli olacak.
*

*

*

‘Bu hukuksal olarak bağlayıcı bir işlem, dolayısıyla gülmek ya da anlık bir romantik jest
amacıyla yapılacak bir şey değil’
iv Artık partnerler arasında miras vergisi yok, öyle mi?
Hayır yok, çünkü siz artık resmen partnersiniz ve heteroseksüel bir nikâhlı çift gibi kabul
ediliyorsunuz. Ölüm belgesi alma hakkına, dul yardımı alma haklarına, ölümcül bir kaza
halinde tazminat talep etme hakkına, ortak kira evinizde oturmaya devam etme hakkına
sahipsiniz…
v Ama resmen partner olabilmek için birlikte yaşamak zorunda değiliz, öyle değil mi?
Hayır, değilsiniz. Aynen nikâhlı heteroseksüel çiftlerde olduğu gibi. Evle ilgili
düzenlemeler ve kimin nerede yaşadığı kimseyi ilgilendirmez. Ve patronlarınız yan
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ödemeler ve ikramiyeler konusunda size ve resmi partnerinize nikahlı bir heteroseksüel
çift gibi davranmak zorunda.
vi Sorumluluklar da olduğunu söylediniz...
Evet, bu hukuksal olarak bağlayıcı bir işlem, dolayısıyla gülmek ya da anlık bir romantik
jest amacıyla yapılacak bir şey değil. Bunun belki resmi partnerinize ve çocuklarına
nafaka ödemek gibi sonuçlarına katlanmanız gerekecek. Ve sosyal yardım alıyorsanız,
size diğer nikâhlı çiftler gibi davranılacak. Ama zaten bu durum – heteroseksüel ya da
gay – resmi bir belge olmadan sadece birlikte yaşayan tüm çiftler için geçerli.
*

*

*

‘Buna fesholma deniyor, ama şurası gerçek ki, her şey ters gittiği takdirde “boşanmanız”
gerekecek’
vii Peki, demek ki, her şey ters gittiği takdirde “boşanmamız” gerekecek, öyle mi?
Buna ‘fesholma’ deniyor, ama evet, öyle olması gerekecek.
viii Ve de olayı kilisede tâçlandırabiliriz, değil mi?
Nikâh dairesinde evlenen heteroseksüel çiftler gibi, eşcinsellere yakınlık gösteren
anlayışlı bir rahip arkadaşınız (ya da gay dostu bir eşdeğer dini lideriniz) ile kilisede
kutsanabilirsiniz. Ama heteroseksüel çiftlerin resmi nikâhlarında olduğu sizin nikâhınız
sırasında da dini tören yapılamaz. Yine de bu güzel bir mekânda evlenemeyeceğiniz
anlamına gelmez. Resmi işlemler için ruhsat sahibi olan her yerde (konaklar, oteller,
seçkin plajlar ve dağların tepelerinde bile) nikâh kıydırabilirsiniz.
ix Nikâhlanırken ne yapılır?
Bu sizin özel gününüz. İstediğinizi yapabilirsiniz: Dolayısıyla yetkililerin sizi
istemediğiniz bir şey yapmaya – ya da olduğunuzdan farklı davranmaya – zorlamalarına
izin vermeyin! Kendi yemin metninizi kendiniz yazabilir, birbirinize yüzük takabilir,
istediğiniz sözleri söyleyebilir, akdinizi öpüşerek mühürleyebilir, ne isterseniz
yapabilirsiniz. Tüm bunları nikâh memurunuzla görüşün. Kesinlikle yapmanız gereken
tek şey, imzalarınızı atmak ve iki tanık bulundurmaktır.
*

*

*

‘Resmi işlemler için ruhsat sahibi olan her yerde nikâh kıydırabilirsiniz’
x Ve bu işlem Göçmenlik Dairesi için geçerli midir?
Evet, artık siz evlenen heteroseksüel çiftler ile kesinlikle aynı teknede olacaksınız.
Nikâhlanmak için ülkeye girmek konusunda kısıtlamalar olabilir, ama bunlar
heteroseksüel çiftlerden daha fazla olamaz.
xi Öyleyse, nasıl başlayacağız?
Partnerliğinizi tescil etme niyetinizle ilgili resmi bildirimde bulunmak için heteroseksüel
çiftler gibi – şahsen – bir nikâh dairesine gitmeniz gerekiyor. Ve unutmayın, oturduğunuz
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bölgede nikâhlanmak zorunda değilsiniz. Birleşik Krallık içerisinde yetkili olmak
kaydıyla istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bildirimde bulunduktan sonra, beklemeniz,
planlar yapmanız, kıyafet seçmeniz, arkadaşlarınızı dâvet etmeniz ve bekârlığa veda
gecesinde kendinizi alay konusu yaptırmanız için 15 gün süreniz var.
xii Bundan sonra EVLENEBİLİRSİNİZ!
*

*

*

Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak mı istiyorsunuz?
Resmi nikâhlar konusunda daha geniş bilgi için şu siteye bağlanın:
www.stonewall.org.uk
www.stonewallcymru.org.uk
İçişleri Bakanlığı Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi yabancı bir ülkeden partneri
olanların nikâhına ilişkin konularda isterseniz bilgi verebilir.
0870 606 7766
www.ind.homeoffice.gov.uk
UK Lesbian and Gay Immigration Group göçmenliğe ilişkin bütün konularda destek
hizmeti sunmaktadır.
020 7620 6010
www.uklgig.org.uk
Emeklilik Hakları (Pension Service)
Yeni emeklilik hakları konusunda danışmak için şu siteye bağlanın:
www.thepensionservice.gov.uk
Evlât Edinme
Partnerinizin çocuklarını evlât edinme konusunda daha geniş bilgi için şu siteye bağlanın:
www.dfes.gov.uk/adoption
Jobcentre Plus sosyal yardımlar konusunda size bilgi verebilir. Web sitesi:
www.jobcentreplus.gov.uk
Vergi Dairesi (Inland Revenue)
Vergi yasalarıyla ilgili sorularınız için web sitesi: www.inlandrevenue.gov.uk
Ruhsatlı nikâh dairelerinin bir listesini ve nikâh masrafının ne kadar tuttuğunu General
Register Office’den öğrenebilirsiniz. Resmi nikâh kıydırmak isteyip de herhangi bir
nedenle evlenme dairesine gelemeyecek kimseler için ve daha bir dizi sorunla ilgili
sorularınıza buradan yanıt alabilirsinz. Web sitesi:
Go to www.gro.gov.uk
General Register Office for Scotland
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www.gro-scotland.gov.uk
Stonewall
020 7881 9440
Minicom
020 7881 9996
Stonewall Scotland (İskoçya)
0131 557 3679
Stonewall Cymru (Galler)
02920 237 744

Stonewall adına Warwick Worldwide tarafından yayımlanmıştır
Stonewall, sağladığı mali destek için Barclays Bank’a sonsuz teşekkürlerini sunar.
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