Savcılık
Karakol
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
Sivil Toplum Örgütleri...,
Yaka-Koop Kadın Danışma Merkezi

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.

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

183 - 155- 156'yı arayabilirsiniz...
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Haksızlığa uğradığımızda, haklarımız elimizden
alındığında arayabileceğimiz telefon numaraları:

Adres: S.S. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve işletme Kooperatiﬁ
(YAKA-KOOP) Vali Mihat 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
İnternet sayfası: www.vankadinkoop.org

Ç
ın

r
ltü

YaşamKa
d

Telefon : 0 432 215 94 33
Gsm : 0506 354 31 91

2002 yılında 25 kadının bir araya gelmesiyle
Van'da kurulmuş olan ilk kadın örgütüdür.
Zamanla üye sayısı 57'ye çıkmıştır.

KADINA yönelik ﬁziksel, cinsel,
duygusal, ekonomik
ŞİDDETE karşı çıkalım
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Haksızlığa uğradığımızda, haklarımız elimizden
alındığında başvurabileceğimiz kurumlar

YAKA-KOOP'u Tanıyalım
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KADINA yönelik ŞİDDETE dur diyelim
İNSAN HAKLARINI KORUYALIM

Bu broşür TERRE DES FEMMES maddi desteği ile hazırlanmıştır.
İçeriğinden YAKA-KOOP sorumludur

Çalışmanızı engelleyen var mı?
Kadınların Var….
YaşamKa
d
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Sokağa çıkmanızı engelleyen var mı?
Kadınların Var…
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İstediğiniz kişiyle evlenmenizi engelleyen var mı?
Kadınların Var….

YA
KA

-Fiziksel
- Cinsel
- Ekonomik
- Psikolojik şiddet,
- Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmiştir.

*Evlendikten sonra kadın, eşinin soyadı ile birlikte kendi
soyadını da kullanabilecektir.
*Eşlerden her biri meslek ve iş seçiminde diğer eşin iznini
almak zorunda değildir.
*Aile konutu şerhi konulduğunda aile konutu olan yer
diğer eşin rızası olmadıkça satılamayacak.
*Yasaya göre eşler aile birliğinin giderlerine güçleri
oranında emek, gelir ve malvarlıkları ile katılmak
zorundadır.
*Miras hakkı kadın ve erkeğe eşit olarak tanınmıştır.
Kadınlar anne ve babalarından kalan mirası erkek
kardeşleri ile eşit olarak paylaşacaklardır.
Medeni Kanunda düzenlenen yasal mal rejimi edinilmiş
mallara katılıma rejimidir. Yasal mal rejimi olarak eşit
paylaşım esasına dayanan edinilmiş mallara katılım
rejimi uygulanacaktır. 2002 den önce evlenenler
bakımından yasal mal rejimi mal ayrılığı olduğundan
önemli hak kayıpları olmaktadır.
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2003 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Kanunu kadın
aleyhine olan pek çok düzenlemeyi kaldırmıştır
Kadınların aile içinde ve toplumsal yaşamın her alanında
karşılaştığı

2002 yılı yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu kadın
erkek eşitliği ilkesine göre hazırlanmıştır.
*Medeni Kanuna göre evlilik içinde kadın ve erkek eşit hak
ve sorumluluklara sahiptir.
*Kadın ve erkeğin 18 yaşını doldurmadıkça evlenmeleri
yasaktır. Anne ve babanın rızası ile 17 yaşında evlenme
işlemi yapılabilir. Önemli sebeplerin varlığı halinde ve
olağanüstü durumlarda 16 yaşında evlenmeye hâkim karar
verebilir.
*Resmi nikâh olmadan dini tören yapılması yasaktır.
Sadece dini törenle yaşanan birliktelikler kadını korumasız
bırakır.
*Hiç kimse evlenmeye zorlanamaz. Zorla
evlendirilmelerde evlilik iptal ettirilir.
*Eşler oturacakları konutu beraberce seçecekler.
*Boşanma halinde Kadının kocasına göre daha yoksul
olması halinde bile çocuğuna bakmak isterse çocuğun
velayetini alır. Çocuğa şiddet uygulamak velayetin
kaldırılmasına neden olur

oo

Kadına Yönelik Şiddet: Kadınlara, yalnızca kadın
oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen
cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları
ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır.

*Eğitim Hakkı*
*Çalışma Hakkı*
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AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan
kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraﬂı ısrarlı
takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere
yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerdir

*Yaşam Hakkı*
*Şiddetten Uzak Olma Hakkı*
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KADIN Hakları, İNSAN Haklarıdır,
İnsan Haklarını Koruyalım

