Savcılık
Karakol
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
Sivil Toplum Örgütleri...,
Yaka-Koop Kadın Danışma Merkezi
Telefon : 0 432 215 94 33
Gsm : 0 506 354 31 91

2002 yılında 25 kadının bir araya gelmesiyle
Van'da kurulmuş olan ilk kadın örgütüdür.
Zamanla üye sayısı 57'ye çıkmıştır.
Temel etkinlik alanlarımız: Ev eksenli çalışan
kadınların ürünlerinin pazarlanmasına, kendi
aralarında diyalog kurmalarına ve
örgütlenmelerine yardımcı olmak. Zorunlu göçle
Van'a gelen kadınlara sağlık, okuma-yazma,
kadının insan hakları, iletişim, örgütlenme,
kooperatifçilik, bilgisayar, el becerileri (nakış
dikiş, trikotaj, bakır, takı, kuaförlük vb)
alanlarında eğitimler düzenlenmek. Şiddete
uğrayan kadınları psikolojik ve hukuki destek
alabilecekleri kurumlara yönlendirici
danışmanlık hizmetleri sağlanması. Aynı
zamanda hedef kitlenin özellikle kız çocuklarına
eğitim desteği vermek.

ÇOCUK EVLİLİKLERİNE

HAYIR
S.S. YAŞAM KADIN ÇEVRE
KÜLTÜR VE İŞLETME
KOOPERATİFİ
(YAKA-KOOP)

istenen çocuk ve yetişkinler ilgili

Alo 183
Şiddet Hattı'ndan yardım isteyebilir.
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Adres: S.S. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve işletme Kooperatiﬁ
(YAKA-KOOP) Vali Mithat Bey Mahallesi, Urartu Oteli
Karşısı, Büyük Şehir İş Merkezi Kat:2 No:6 Van
E-Posta: yaka.koop@gmail.com yaka.koop@yahoo.com
Telefon ve Faks: 0 432 215 94 33 - 0506 354 31 91
İnternet sayfası: www.vankadinkoop.org
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İsteği dışında zorla evlendirilmek
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Haklarımızla ilgili daha fazla bilgi için kadın
kuruluşlarına başvurup destek alabiliriz.
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Haksızlığa uğradığımızda, haklarımız elimizden
alındığında başvurabileceğimiz kurumlar

YAKA-KOOP'u Tanıyalım
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ZORLA EVLİLİĞE KARŞI
NELER YAPABİLİRİZ?

Bu Broşür TERRE DES FEMMES Maddi Desteği İle
Hazırlanmıştır. İçeriğinden YAKA-KOOP Sorumludur

Hangi evlilikler, erken evliliktir?
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Çocuklarımızı Evliliklerde
Ticari Bir Mal Gibi Görmeyelim!
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Çocuk evliliğin çocukların yararına olacağını düşünen
ailelerin sayısı gün geçtikçe azalıyor ama yinede pek çok
aile, kızların 'evlenemeyip evde kalacak' ya da 'yanlış
biriyle' evlenecek endişesiyle çocuklarının başını
bağlamasının iyi olacağını düşünüyor. Bu tür düşünceler
ve bezende korkularımız, çocuklarının iyiliğini isteyen
ailelerin yanlış kararlar almasına neden olabiliyor.
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ÇOCUKLARIMIZIN SEÇME
HAKKI VARDIR.
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İstediğiniz kişiyle evlenmenizi engelleyen var mı?
Kadınların Var….

Aileler çocuklarının çocuk yaşta evlilik
yapmasına neden karşı çıkmıyor?
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Resmi nikâh olmadan yaşadığımız eşimizden ayrılık gibi
durumlarda nafaka ve tazminat isteyemeyiz.

Türkiye'de yasalar 17 yaşını tamamlamamış
kişilerin evlenmesini uygun görmüyor. Kız ve erkek
çocukların aile kuracak olgunluğa erişmiş olmaları,
onların evlilikleri ve sağlıkları açısından çok
önemlidir. Çocuk olmanın doğal bir sonucu olarak,
telaﬁsi zor kararlar verebileceğini hesaba katan
yasalar, hamilelik gibi özel durumlarda bile 18
yaşından küçüklerin evliliklerine ancak onları
koruyan anne-babalarının izni ve Sulh
Mahkemelerinin kararı olması durumunda izin
veriyor.

Türkiye'de gerçekleşen evliliklerin neredeyse üçte
biri erken evliliktir. Erkek çocuklarının çocuk yaşta
evlendirildiği vakalar olsa da, onların evlendirilmesi
için 'önce askere gitmesi, evini geçindirebilecek bir
gelir-iş sahibi olması düşünüldüğünden dolayı çocuk
yaşta evlilik erkek çocuklarda çok yaygın değildir.
Dolayısıyla çocuk yaşta evlilik denince akla gelen
küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarıdır.
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 İmam nikâhı yasal haklarımızı
kullanabilmemiz için yeterli değildir.
 Resmi nikâh olmadan, eşimizin mirası
üzerinde hakkımız yoktur.

17 Yaş evlilik için uygun bir yaş mı?
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Haklarımızı Kullanalım

Eğitimini, ﬁziksel gelişimini tamamlayamamış
çocukların gerçekleştirdiği her evlilik erken evliliktir.
Çocuklar evliliğin getireceği sorumlulukları
taşıyamazlar. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca
çocuğun hayatını zorlaştıran, bezende sonuçları,
intihar ve ölüme kadar giden erken evlilikler ciddi bir
sorun olarak karşımızda duruyor.
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 Zorla nişanlamak, evlendirmek, başlık parası
ve berdel yasalara aykırıdır.
 Hiç kimse istemediği halde, istemediği
biriyle evlenmeye zorlanamaz
 Kumalık, çok eşlilik yasalara aykırıdır.
 Erkekler ve kadınlar evli oldukları halde
ikinci bir evlilik yapmaları suçtur.
 Kız çocukları ve kadınlar başlık parası, zorla
gerçekleşen evliliklere ve berdele karşı
yasalar tarafından korunur.

Çocuk evlilikler daha çok kız çocuklarının
başına geliyor.
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Zorla Evlilik Suçtur

Çocuk Evliliklerle Çocuklarımızın
Eğitim Hakkına Engel Olmayalım!
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Çocuk Evliliklerle Çocuklarımızın
Yaşam Hakkı İhlal Etmeyelim!
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ZORLA EVLİLİK
ŞİDDETTİR...

