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1. Giriş
şlerden birinin ya da ikisinin rızası olmadan, 18 yaşının altında imzalanan zorla ve erken evlilik
(ZEE), uluslararası olarak insan hakları ihlali ve cinsel temelli şiddet olarak kabul edilmektedir1.
Bu çok yönlü olarak kişisel gelişmeyi engelleyen, gelecek fırsatlarına zarar veren, çocukların,
kadınların, erkeklerin, ailelerin, toplulukların ve ülkelerin sağlığını ve refahını olumsuz etkileyen
bir sosyal-kültürel uygulamadır2. Zorla evlendirme, mağdurlarını evlenme zamanını, evleneceği kişiyi
seçme, eğitim alma ve meslek edinme haklarından mahrum ederek, ciddi bir insan hakları ihlali
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, sonuç olarak, Avrupa Birliği'nin (AB) temel ilkelerine ve temel
değerlerine, özellikle cinsiyet eşitliğine ve çocuğun haklarının korunmasına doğrudan karşı
durmaktadır. AB, zorla evliliğin, toplumsal cinsiyet şiddetinin bir biçimi olarak zorla evlendirilenleri
listeleyen 2012 Mağdurları Direktifi, toplumsal cinsiyet şiddetiyle mağdur edilen kişilerin haklarını ve
görevlerini ele alan 2011 Yeterlilik Direktifi, ve uluslar arası yeniden birleşme yoluyla zorla
evlendirmeyi gerçekleştirme tehlikesine karşı önlemler içeren 2003 Aile Yeniden Birleşme Direktifi gibi,
farklı mevzuatlarda doğrudan veya dolaylı olarak zorla evlilik konusunu ele almıştır. Avrupa
Topluluğunu kuran Antlaşmanın 63.3. Maddesi, AB eylemleri için uygun yasal dayanağı
oluşturmaktadır.

E

ZEE nin belirli dini gruplar ve kültürlerle sınırlı olduğu konusunda yaygın bir yanlış anlayış mevcuttur.
ZEE bir kültür veya dini grupla sınırlı olmayıp, etnisite, kültür, din, engellilik, yaş, cinsiyetten
bağımsızdır. AB üye ülkelerinde yapılan araştırmalar, ZEEnin ağırlıklı olarak yurtdışında
gerçekleştiğini, mağdurların çoğunluğunun farklı kültürel ve etnik kökenlerden kız çocukları olduğunu
göstermiştir. Faillerin çoğunlukla kız çocuklarının anne babaları veya kız çocuklarına kötü muamele
yapan diğer aile bireyleri arasından çıktığı görülmektedir.3,4.
“Bence ajanslar için en önemli şey iyi korunma. Düşünmemek, araştırmamak, ama hemen harekete
geçmek. Bir mağdurun söylediklerine hemen inanmak. Bunun olacağını düşündüklerini söylerlerse,
sizden daha iyi bir yargıçtırlar. Sizi rahatsız eden bir şey görüyorsanız, anlayışsız ya da ırkçı olmakla
suçlanmaktan çekinmeyin, olmayan bir sorunu gördüğünüz için birini gücendirmekten çekinmeyin,
bayrak kaldırarak araştırılmasını sağlayın ve eğer bir sorun yok ise birisi rahatsız olacak, ancak sorun
var ise birisi korunmuş olacak.”-ZEE hakkında Birleşik Krallık uzmanı ile söyleşi

1.1 AB ZEE Yol Haritasının Amacı
AB ZEE Yol Haritasının amacı, öncü uzmanlara ZEEnin (potansiyel) mağdurlarının korunmasına ve
desteklenmesine yardımcı olacak bir kılavuz belgesi sunmaktır. Göç merkezlerinde çalışan hizmet
sağlayıcılar, kadın / kriz barınakları, sağlık ve sosyal hizmetler, sulh yargıcı ofisleri ve eğitim örgütleri
gibi öncü uzmanlar, ZEEye çok sektörlü tepkiyi güçlendirmek için aşağıda verilmiş olan Yol Haritasını
kullanabilirler:






desteğin her aşamasında mağdur güvenliğinin sağlanması ve/veya artırılması;
hizmet sunumunun kalitesi ve tutarlılığının sağlanması;
ZEE (potansiyel) mağdurlarına verilen hizmetlerin gizliliğini garanti edilmesi;
ZEE mağdurlarının diğer hizmet sağlayıcılara etkili yönlendirilmesini kolaylaştırılması ve
şiddet mağdurları için mevcut diğer kaynaklarla bağlantı kurulması.

Yol Haritası tüm öncü uzmanlar için 7 basamaklı bir yönlendirme yolu içermekte ve okul/eğitim
kurumları, çocuk koruma hizmetleri, sağlık çalışanları, adalet (polis ve yargı) uzmanları ve resmi nikah
memurları için özel rehberlik sağlamaktadır.
AB ZEE Yol Haritası, ZEE mağdurlarına, ulusal düzeyde mevcut kılavuzları ve kurumsal düzeyde
standart işletim prosedürlerini tamamlayan bir rehber doküman olarak, destek sağlama konusunda
uzmanlaşmış profesyoneller tarafından oluşturulmuştur.
1 United Nations General Assembly, Resolution 69/L.23 on ‘Child, Early and Forced Marriage’, 17 November 2014. http://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/C.3/69/L.23/Rev.1
2 European Union Agency for Fundamental Rights. Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices. 2014. Available:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-forced-marriage-eu_en.pdf.pdf
3 United Kingdom, Forced Marriage Unit (FMU). Multi-agency statutory guidance. 2010, p. 9.4 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).
Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices, page 8.
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014- forced-marriage-eu_en.pdf.pdf
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1.2 Zorla/erken evliliklerin varlık nedenleri ve bunların sonuçları
Eğer bir aile çocuğunu evlendirmek için şiddet ya da baskı uyguluyorsa, ya da kişilerden biri 18 olan
yasal rıza yaşının altında ise; mağdurların rızaları özgürce alınmadığından buna zorla evlendirme adı
verilir. ZEE AB’nin neresinde olduğundan bağımsız olarak cinsiyet eşitsizliğinden, cinsel ayrımcılıktan
ve zararlı geleneksel uygulamalardan beslenir. Belirleyici faktörler çatışma, yoksulluk ve sosyal
dışlamayı içermektedir. Önemli olan anne-babanın ülkesi ya da kökeni değil, ailedeki kötü muamelenin
geçmişidir. Zihinsel engelli bir çocuk evliliğe tam olarak rıza gösterme yetisine sahip olmayabilir ve
ebeveynler engelli çocuğun bakımına yardımcı bir kişi arayabilir. Lezbiyen, gey, biseksüel veya
transseksüel (LGBT) bir çocuğun ebeveynleri, çocuğun cinsel yönelimini gizlemek için zorla/erken
evlilik isteyebilir. Bu nedenle, engelli veya LGBT olan kişilerde ZEE riski artmaktadır. Bu konu üzerine
diğer anahtar motifler aşağıda beirtimiştir3:













istenmeyen cinselliğin kontrol edilmesi (algılanan uyumsuzluk veya LGBT olmak dahil);
alkol ve uyuşturucu kullanımı, makyaj yapmak ya da ‘batılılaştırılmış tarz‘ gibi istenmeyen
davranışları kontrol etmek';
etnik, kültürel, dini veya kast grubu dışındakiler gibi ‘uygun olmayan’ ilişkilerin önlenmesi;
“aile onuru”nun korunması;
akran grubuna veya aile baskısına karşı koymak
aile bağlarını güçlendirmeye çalışmak;
finansal kazanç elde etmek;
arazi, mülk ve refahın aile içinde kalmasını sağlamak;
algılanan kültürel idealleri korumak;
yanlış yönlendirilen dini idealleri korumak;
Bulunduğu ülkede daimi oturma izni alabilmek yada vatandaşı olabilmek
uzun süren aile sorumlulukları.

“Zorla evlendirmeyi etkin bir şekilde ele almanın ve önlemenin anahtarı, destek hizmetleri, farkındalık
artırma, eğitim girişimleri, eğitsel çalışma ve kampanya gibi çeşitli faaliyet ve bu konuda aınmış olan
önlemleri birleştirmektir. Önleme faaliyetleri, mağdurların farklı ihtiyaçlarını erişilebilir bir şekilde ele
almalıdır. Cinsiyete dayalı şiddete karşı kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmelidir. Yönlendirme
mekanizmalarını ve süreçlerini kurmak ve işletmek için kurumlar arası işbirliği gereklidir. Son olarak,
önleyici faaliyetlerin ve mağdurları destekleyenlerin finansmanı sürdürülebilir olmalıdır. 4”
ZEE mağdurları, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ve sosyal dışlanmaya daha yatkındır, bu durum
depresyona ve hatta intiharlara yol açabimektedir. Sıklıkla erken ya da zorla evlilik, yasalar tarafından
cezalandırılabilen, evlilik içi tecavüz olarak nitelenebilecek zorla cinsel ilişkiye yol açmaktadır. Bir çok
mağdurun okula gitmesine izin verilmemekte, hareketleri ve hizmetlere (cinsel ve üreme hizmetlerine)
erişimleri kısıtlanmaktadır. Anne ve çocuğu riskte bırakacak şekilde erken hamilelik yaşanabilmektedir.
Ancak, kadınlar karşısında erkek mağdurlar için durum farklıdır ve her tekil durum, aile bağlılığı ve aile
kararına saygı gösterilmesi bakımından kişinin hayatını yaşama ve kişinin cinselliğini kontrol etme
hakkı karşısında benzersizdir.

1.3 Avrupa‘daki zorla/erken evlilik istatistikleri
AB'deki ZEE konusunda çok az istatistik bulunmaktadır. Home-Office ve Foreign & Commonwealth
Ofisi, 2015 yılında İngiltere'de 1220 olası zorla evlendirme vakasına yardım eden bir Zorunlu Evlilik
Birimine fon sağlamaktadır5. Potansiyel sonuçlardan korktuğu için mağdurların çoğu yetkililerle temasa
geçmediğinden, bu rakamlar sorunun tam boyutunu yansıtmamaktadır.
2012 yılında Fransa'nın Saint-Denis şehrinde 28 FEM vakasının gözden geçirilmesini içeren niteliksel
bir anket gerçekleştirilmiştir6. Çalışmada, tüm vakalarda kadın mağdurlar ile ilgili olduğu, çoğunluğu
küçüklerin oluşturduğu, 2/3'ünün okula gitmediği ve 2/3'ünün yurtdışında evliliğe zorlandığı; ayrıca,
hepsinin fiziksel şiddet mağduru olduğu (genel nüfusun% 23'üne kıyasla) ve hayatları boyunca
tamamının psikolojik şiddet mağdurları olduğu ortaya çıkmıştır. Vakaların yarısı bir eğitim kurumu/okul
tarafından tespit edilmiştir ve vakaların % 60ında mağdur yüksek risk altındadır (o hafta içerisinde

5

ciddi bir şiddet olan zorla evlilik ile tehdit edilmiştir). Vakaların çoğunda aile dışından bir kişi mağdur
lehine müdahale etmiştir.
Suç istatistikleri yalnızca Almanya'da 2012 yılında zorla evlendirilen 56 şüpheli evliliği ve yalnızca bir
mahkumiyet belgeliyor, ancak polis ve yargı istatistikleri yalnızca buzdağının görünen ucunu
göstermektedir; bir Alman araştırmasına göre 2008 yılında Almanya'daki danışma merkezlerine zorla
evlendirme konusunda 3.443 kez baş vurulmuştur7.
Anket verileri incelendiğinde, İsveç Ulusal Gençlik İşleri Kurulu, 2011 yılında, evlenmeyi istedikleri
kimselerin seçimine izin verilmeyeceğinden endişe duyan 8.500 gencin olduğunu göstermiş ve 2008
yılında göçmenler ve çocukları üzerine yapılan bir Fransız anketine göre “rıza dışı evlilik”, göçmen
kadınların% 4'ü ve göçmen kız evlatlarının% 2'si tarafından yaşanmıştır7.
Özet olarak, ulusal düzeyde veya AB seviyesinde, ZEE sorununun büyüklüğünü gösterecek çok az
sayıda istatistik mevcuttur.

1.4 Zorla/erken evlilik hakkında ilk 10 efsane8
ZEE’nin yaygın bir şekilde kınanmasına rağmen, AB’de ve dünyada yoksulluk ve ataerkil geleneksel
yapıların bir karışımı olarak devam etmektedir. Etkileri yıkıcıdır, ancak konu genellikle yanlış
anlaşılmaktadır. Bu yanlış algıların giderilmesi, bu zararlı uygulamanın sona ermesi için atılacak ilk
önemli adımlardan biridir. Aşağıda bu uygulama hakkındaki ilk 10 efsane ve sonuçları listelenmiştir
 Efsane 1: ZORLA EVLİLİK AVRUPA’DA AZ GÖRÜLÜR.
Britanya’daki Zorla Evlilik Birimi, zorla evlendirmelerle ilgili ayda yaklaşık 370 çağrı alırken
yılda 1.200 vakaya destek sağlamaktadır. İsveç'te 8,500 genç, evlenmek istedikleri kimseyi
seçmelerine izin verilmeyeceğinden endişe ettiklerini bildirmiştir.
 Efsane 2: HERKES BU KÜLTÜREL GELENEĞE SAYGI DUYMALIDIR.
Zorla ve erken evlenme bir suçtur ve insan haklarının kötüye kullanılmasıdır, bir şiddet
biçimidir, Mağduru 18 yaşın altında ise çocuk istismarıdır.
 Efsane 3: SADECE KIZLARA UYGULANIR.
Zorla ve erken evliliklerin büyük çoğunluğunun kızlara uygulandığı doğrudur. Fakat erkek
çocukları da tıpkı kızlar gibi evlendirilmektedir. UNICEF'in küresel tahminleri, 18 yaşından
önce evlenenlerin yaklaşık olarak % 18'inin erkek, % 82'sinin kız olduğunu göstermektedir.
 Efsane 4: BİR KIZ İÇİN EN İYİ YER AİLESİNİN YANIDIR VE KONUYU ÇÖZMENİN EN İYİ
YOLU AİLE DANIŞMANLIĞI, ARABULUCULUK VE MUTABAKATTIR.
Zorla evlilik vakalarında uzmanlar danışmanlığı, arabuluculuğu, mutabakatı başlatmaz, teşvik
etmez, kolaylaştırmaz. Arabuluculuk sırasında aileleri tarafından öldürülen mağdurların olduğu
tekil vakalar olmuştur. Arabuluculuk ayrıca kişiyi daha fazla duygusal ve fiziksel işkence
riskine sokabilmektedir. Üstlenilen her türlü eylem, failin sorumluluğu dahil olmak üzere, belirli
ilkeleri gerektiren yasal çerçeveler ve insan hakları sözleşmelerine uygun olmalıdır.
 Efsane 5:
SADECE CANAVARLAR
KIZLARININ
ERKEN
YA
DA ZORLA
EVLENDİRİLMESİNE İZİN VERİR.
Bir kişinin çocuğunun evlenmesine izin vermesini anlamak zor olabilir. Ebeveynler genellikle
evliliğin kızlarının güvenliğini ve geleceğini garantileyen bir olay olarak görmektedirler.
Bununla birlikte evliliğe zorlanan kızlarda depresyon, intihar riski, aile içi şiddet riski daha
yüksektir. Kültür, inanç ve gelenek zorla evliliğin sebebi değil, bahaneleridir.

5
Statistics
on
Forced
Marriage
2015:
https://www.gov.uk/government/statistics/forced-marriage-unit-statistics-2015
6 Gabriela Bravo. Enquête sur les mariages forcés et l’accompagnement des victimes en Seine-Saint-Denis Réalisée en Seine-Saint-Denis 2012.
Observatoire
des
violences
envers
les
femmes
du
Conseil
général
de
Seine-Saint-Denis
7 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices, page 12.
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014forced-marriage-eu_en.pdf.pdf
8 Adapted from UNFPA Top 10 myths about child marriage available online http://www.unfpa.org/news/top-10-myths-about-child-marriage and
Frequently Asked Questions from the organisation Against Forced Marriages available online http://againstforcedmarriages.org/forcedmarriage/faqs
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 Efsane 6: BU ASLINDA AİLESEL VE KÜLTÜREL BİR KONUDUR.
Zorla veya erken evlendirmenin sonuçları aile içinde kalmamakta, tüm toplumu ve ülkeyi
etkilemektedir. Mağdurların vücutları olgunlaşmadan hamile kalma olasılığı daha yüksek olup,
Anne ve yenidoğanın ölüm riskini artmaktadır. Ayrıca okuldan ayrılma ve aileiçi şiddet
mağduru olma olasılığı daha yüksektir. Bu bir insan hakları ihlalidir.
 Efsane 7: BU KIZLAR TAMAMEN YARDIMSIZDIR.
Aslında, kız çocukarının haklarını bilmeleri, doğru bilgi ve fırsatlara erişebilmeleri zorla ve
erken evliliğin sona erdirilmesinde büyük bir rol oynayabilmektedir. Bu haklar arasında kişilik
hakları, eğitim ve sağlık hakları, suistimalsiz ve baskısız yaşama hakları, yetişkin bir birey
olarak kiminle evleneceğini veya evlenmemeyi seçme hakkı yeralır. Kapsamlı cinsel eğitim ve
yaşam becerileri eğitimi de dahil olmak üzere, kilit bilgi ve hizmetlere erişim vazgeçilmezdir.
İnsanlar sağlıklı, eğitimli, güvenli ve bekar ergen kızlarını yeni normal olarak görmeye
başladığında, zorla ve erken evliliğe dair algılarını ve beklentilerini değiştirebileceklerdir.
 Efsane 8: BU UYGULAMAYI SADECE SERT CEZALAR ENGELLEYEBİLİR.
Birçok ülkede çocuk evliliğine karşı güçlü yasalar uygulanmaktadır. Fransa ve Avusturya'da,
zorla evlendirme suçunun cezası azami beş yıl hapistir. Bu yasaların daha iyi yaptırım
gerektirdiği doğru olsa da, yasalar tek başına zorla / erken evliliği sona erdiremez. Toplumda
ZEE'ye sıfır tolerans, cinsiyet ayrımcılığının temel nedeni olan yerleşik toplumsal cinsiyet
yargılarına meydan okumak ve bunları değiştirmek için farkındalık artırıcı önlemler alınması
gerekmektedir.
 Efsane 9: ZORLA VE ERKEN EVLENDİRME SORUNU BENİ ETKİLEMEZ.
Tüm kızların üçte birinin potansiyeli azalması tüm Toplumu etkiler. Kolektif potansiyel kaybının
derecesi, dünyadaki her ekonomiyi ve işgücünü etkiler. İnsan haklarının korunması, her
birimizin vatandaş olarak bir sorumluluğudur.
 Efsane 10: EVLİLİĞE RAZI OLMAMAK DİNE KARŞI GELMEKTİR.
Tüm ana akım dinler, bir insanın evlenmeyi seçme hakkına sahip olduğuna inanır. Birisinin
evlenmeye zorlanması sorunu, İslam'ın ve diğer dinlerin uygulamalarına ve öğretilerine
aykırıdır. Bu nedenle, zorla/erken evlilik, dinin bir konusu değil, insan haklarını ihlal eden
kültürel bir uygulamadır.

Zorla veya erken evlilik kültürel, ahlaki, dini ve yasal olarak kabul edilemez bir
suçtur.

1.5 Zorunlu/erken evlilik hakkında birlik içindeki ve sınır ötesi sorunlar
Zorla evlendirme, insan haklarının kötüye kullanılmasıdır, bir şiddet biçimidir ve mağdur 18 yaşın
altında ise çocuk istismarı SUÇudur.
İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önleme ve bunlara karşı
mücadele konulu Avrupa Konseyi 2011 Sözleşmesi, bu bağlamda zorla evliliğin kadın ve kızların
maruz kaldığı ciddi bir şiddet biçimi olduğunu göz önünde bulunduran temel Avrupa dokümanıdır (giriş
bölümüne bakınız). 37. makalesine göre, devlet partileri “bir yetişkinin ya da bir çocuğun evliliğe
girmeye zorlamak için kasıtlı davranışını” suçlamak zorundadır. Ulusal farklılıklara duyarlı, AB çapında
bir yol haritasına duyulan ihtiyaç, Avrupa Konseyi Üye Devletlerinin hepsinin zorunlu olarak zorla evlilik
hakkında en az iki uluslararası sözleşmeyi onaylamış olması gerçeği ile görülmektedir, sadece 12 AB
üyesi devlet zorla evliliği bir suç olarak kabul etmişlerdir9. Ayrıca, farklı ulusal tanımlar ve tepkiler
kullanılmıştır. Bu nedenle, ulusal esnekliğe izin veren ancak sorunu ele alan öncü uzmanların
çalışmalarını kolaylaştıran ve optimize eden bir AB Yol Haritası hazırlamak esastır.
Bugüne kadar sadece Fransa ve Birleşik Krallık halihazırda mevcut ulusal eylem planında ZEEyi ele
alan üye devletlerdir; Fransa'nın 'şiddete karşı seferberlik ve mücadele için 5. planı (2017-2019), ve
Birleşik Krallık‘ın 'Kadınlara ve Kızlara Karşı Şiddetin Sona Erdirilmesi: Strateji 2016-2020'10.
 Zorla / erken evlilik her AB ülkesinde suçlanmalı ve sorun, örneğin ulusal bir şiddet önleme
eylem planının bir parçası olarak politika düzeyinde ele alınmalıdır.
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 ZEE efsanelerine meydan okumak için farklı seviyelerde önleyici kampanyalar ve farkındalık
yaratmaya, mağdurların haklarını ve cinsiyet eşitliğini geliştirmeye, mağdurların hizmetlere
erişimini sağlamaya ihtiyaç vardır.
 Barınaklarda aileleri olan kadınlardan farklı olarak, genç mağdurların özel ihtiyaçlarına
odaklanan uzun süreli konaklama desteği gereklidir.
AB içinde artan hareketlilik ve göç ışığında, ZEE konusu daha fazla dikkat çeken acil bir konu haline
gelmiştir. Özel olarak, mağdur yardımının, AB genelinde uyumlaştırılmış bir şekilde mağdurlara ve
potansiyel mağdurlara yanıt vermek ve bunlara başvurmak için, bir çocuk hakları çerçevesi ve
cinsiyete ve kültüre duyarlı bir yaklaşım kullanılarak geliştirilmesi gerekmektedir.
AB'de ZEE ile ilgili yasal hükümler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Birliği Temel Haklar
Ajansı raporunu okuyunuz: AB'de zorla evlendirmeyi ele alınması: yasal hükümler ve umut verici
uygulamalar. 201411.

9 Psaila et al. Forced marriage from a gender perspective. Directorate General for Internal Policies. European Parliament. 2016. http://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPOL_STU%282016%29556926_EN.pdf
10 https://www.gov.uk/government/publications/strategy-to-end-violence-against-women-and-girls-2016-to-2020
11 Available online: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/addressing-forced-marriage-eu-legal-provisions-and-promising-practices
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VAKA CALIŞMASI 1 - Dini boşanma zorluğu
Nadia (takma isim) 16-yaşındayken kendi buunduğu kültürün dışında bir çocukla konuştuğu görüldü.
Annesine rastladığında, Nadia onunla evlenmek istediğini söyledi. Annesi ve küçük erkek kardeşi
tarafından dövüldü ve polis tarafından kurtarılarak evinden alınıp sığınağa götürüldü.
Birkaç hafta sonra erkek arkadaşının ailesi evlilik talebi için Nadia'nın evine gitti. Babası, yerel bir
imamın ve birkaç önde gelen toplum kanaat önderinin eşlik ettiği konuklara karşı çok saygılıydı.
Sığınaktaki Nadia ile temas kurularak eve geri gelmesi ve uygun bir şekilde evlenmesi konusunda ikna
edildi. Eve döndüğünde Nadia’ya çok güzelce davranıldı ve düğün hazırlığı için alışveriş şenliği
olduğuna inandırıldı. Pakistan'da iken başka bir erkekle evlenmeye zorlandı ve uzun yıllar boyunca hiç
duyulmadı, görülmedi. Yaklaşık 12 yıl sonra kocası İngiltere'ye gelmek istediğinde ve izin vermesi için
tek yolunun ona eşlik etmesi halinde Nadia'ya izin verildi. Nadia, ailesine İngiltere'ye dönüşünde
herhangi bir sıkıntıya neden olmayacağı teminatını verdi.
İngiltere'ye döndüğünde Nadia, boşanma avukatına ulaşmak için bir Kadın Danışma Bürosuna
başvurdu, çünkü evliliğinden gerçekten mutsuzdu. Avukat, Nadia’ya mahkemeye boşanma
başvurusunda bulunması için yardım etti. Boşanmış olduğu konusunda tam bir güvence için İslami
liderlere başvurdu. Dini liderler bu konudan hiç hoşnut olmadılar, ve evliliğinin bitmesi durumunda
oğulları gayri meşru olacaktı, nesiller boyunca hayatlarını etkileyecekti, çünkü bu şeyler
affedilmeyecekti ve kolayca unutulmayacaktı. Onu kararını ve aile üzerindeki etkisini yeniden gözden
geçirme konusunda ikna etmeye çalıştılar. Nadia’nın ailesi de onu vaz geçirmeye çalıştı ama başarısız
oldu. 3 yıl boyunca Nadia, İslami bir boşanmayı başaramadı. Bu durum, evlilik hayatının fiilen bitmiş
olmasına rağmen kendi hayatına devam edemediği anlamına geliyordu. Sonunda dini liderler,
Nadia'nın boşanma konusundaki fikrinin değiştirmeyeceğini görerek bu durumu kabullendi. Bir destek
ajansının yardımıyla oğullarının velayetini muhafaza edebildi.
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2. Öncü Profesyoneller için Zorla/Erken Evlenme Yönlendirme
Yolunda AB Yol Haritası
2.1 Zorla/erken evlilik mağdurlarına yardımda ana prensipler
ZEE'nin mağdurlarıyla temas kurabilecek tüm öncü uzmanlar, “tek ve bir şans” kuralının farkında
olmalıdır. Yani bir profesyonel, potansiyel bir mağdurla konuşmak ve özel yardım sağlamak için
sadece bir şansa sahip olabilir. Buda çalışan tüm profesyonellerin potansiyel uyarı işaretlerinin veya
göstergelerinin farkında olması gerektiği anlamına gelir (bkz. Grafik 1 Potansiyel uyarı işaretleri veya
sayfa 13'deki ZEE göstergeleri).
Ailelerin duygusal şantaj, suçluluk ve birisini ZEEye zorlamak için tehditler kullanmaları yaygındır, bu
durumda mağdura bunun kendi suçu olmadığını hatırlatmak önemlidir. Kişisel eğilimleri ile ailesine
karşı yükümlülükleri arasındaki uyumsuzluğun yarattığı çatışma, ZEE mağdurlarının karşılaştığı temel
sorunlardan biridir. Bu nedenle, çoğu mağdur bir uzmana diğer belirtiler veya sıkıntı belirtileri için
yaklaşacaktır.
“Ben sadece adım atmaya cesaret ettiğimi düşünüyorum (özgür olmak için), çünkü gerçekten bir
kliniğe gittim, aksi takdirde adımı riske atamam.”—bir ZEE mağduruyla röportaj
Mağdur, aile tarafından reddedilme korkusu veya tehdidiyle karşı karşıya kalabilir ve bir evliliği
reddeden gençler bazen aileleri tarafından reddedilmeyeceği ve ayrılmak zorunda kalmayacağı
konusunda güvence ister; ilk birkaç ayın genellikle en zor olduğu, ancak duygusal destek, istihdam
eğitimi ve maddi yardım sağlayarak yardımcı olabilecek birçok kurum vardır. Eğer mağdur zaten zorla
evlendirilmiş ise, yardım almanın hala mümkün olduğu konusunda onu bilgilendirin; anonim bir yardım
hattı vardır veya yüz yüze yardım istemek mümkündür. Her iki durumda da, mağdurlar, yardımın
tamamen gizli kalacağı ve ailesinin veya eşinin bilgisi olmadan güvenli bir müdahale alabileceği
konusunda güvenceye gereksinim duymaktadır.
Öncü uzmanlar, ZEE mağdurlarının uzman destek hizmetlerine erişimini iyileştirme sorumluluğuna
sahiptir. ZEE mağdurlarını suçu bildirmeye teşvik etmek için etkin raporlama mekanizmaları
oluşturulmalıdır. Bu mekanizmalar daha fazla ötekieştirme ve ayrımcılığı önlemelidir.
Aşağıdaki ‘Şiddet gören Kadınlar ve Kızlar için Temel Hizmetler Paketi Temel Unsurlar ve Kalite
Yönergeleri’12 prensipleri, ZEE mağdurlarına yönelik hizmetlerin sunulması için de geçerlidir:







Hak temelli bir yaklaşım,
Cinsiyet eşitliğini ilerletmek ve kadınların güçlendirilmesi
Kültüre ve yaşa uygunluk ve duyarlılık
Mağdur / kurtulan merkezli yaklaşım
Güvenliğin her şeyden önemli oduğu
Faillerin hesap verebilirliği

2.2 Zorla/erken yaştaki evliliklere çok sektörlü Tepki
ZEE'nin mağdurları ve potansiyel mağdurları, tıbbi bakım, güvenli barınma, psikososyal danışmanlık,
polis koruması ve/veya yasal danışmanlık gibi sınırsız ve karmaşık ihtiyaçlara sahiptir. Bu nedenle,
mağdurlara yardım etmek için etkili bir kapsamlı hizmet seti gereklidir; her hizmeti tek bir yerde
düzenlemek ulaşılabilir ve mümkün olmadığından, ilgili tüm hizmet sağlayıcıları koordine eden çok
sektörlü bir müdahale, mağdurlar için kapsamlı desteğin sağlanmasına yardımcı olur 13. Bu bağlamda
çok sektörlü bir müdahale, ZEE mağdurlarını korumak ve onlara yardımcı olmak için çeşitli kuruluşlar
tarafından geliştirilen ve uygulanan programları ve eylemleri uyumlu hale getirmeyi amaçlayan,
bütünsel ve koordineli bir yaklaşıma atıfta bulunmaktadır.
12 Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence Core Elements and Quality Guidelines. Available at http://www.unfpa.org/publications/essential-services-package-women-and-girls-subject-violence
13 UNFPA.Towards a Multi-sectoral response to Gender-Based Violence. UNFPA Reg. Off. for Eastern Europe and Central Asia (UNFPA EECA RO), 2015
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Etkili bir çok sektörlü müdahale 6 temel faaliyetin uygulanmasına dayanır14:
1. Müdahale / hizmetler
2. Raporlama ve yönlendirme sistemi
3. Eğitim programları
4. Dokümantasyon, raporlama, iletme ve veri analiz sistemleri
5. Önleme ve farkındalık artırma faaliyetleri
6. Koordinasyon
Bu etkinliklerin her biri hakkında daha fazla bilgi için, “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete çok sektörlü
müdahale: CDŞ mağdurlarını / kurtulanları korumak ve güçlendirmek için etkili ve koordineli bir yol” 13
başlıklı makale okunabilir.
ZEE'ye ve genel olarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yönelik çok sektörlü bir cevap, etkili, acil ve
tutarlı bir hizmet ağı aracılığıyla mağdurlar ve kurtulanlar için daha fazla güvenlik ve destek
sağlamaktadır.

VAKA ÇALIŞMASI 2 - Bir erkek mağdurun bakış açısıyla zorla evlendirme
Bu vaka Afgan bölgesinde 19 yaşındaki erkeğe aittir. Çocuk, sadece kadın mağdurlar için zorla/erken
evlilik durumlarında uzmanlığa sahip bir örgüte geldi - Avusturyalı kız arkadaşıyla birlikte geldiği için bir
istisna yapıldı. Ailesi çok gelenekseldi ve evlenmeden önce, Afganistan'dan olmayan bir kızla yalnız
kalmasına izin vermedi. Avusturyalı kız arkadaşını ailesine tanıttığında, evlilik konusu ciddiye alınarak
ebeveynleri onu potansiyel gelinlere tanıtmaya başladı. O bunu tekrar tekrar reddetti ama ailesi
durmadı ve baskıyı sürdürdü. Genç adam ofisimize geldiğinde, çaresizdi ve ebeveyninin taleplerine
cevap verip vermeyeceğini bilmiyordu.
Ona evliliğin hayati bir taahhüt olması nedeniyle ciddiye alınması gerektiğini açıkladık. O kadınla
evlenmek istemediyse, kendini hiç kimseyi, ne kendisini ne de gelecekteki karısını mutlu etmeyecek
bir işe girmemeli. Erkek vakalarıyla uğraşmanın zorluğu, şiddetin her zaman o kadar açık olmamasıdır.
Ebeveynler genç adamı dövmediler ya da onu öldürmekle tehdit etmediler, ancak onu büyük bir baskı
altına alarak evlenmemesi halinde tekrar tekrar aileden kovmakla tehdit ettiler. Bu psikolojik terör,
genç adam için dayanılmazdı çünkü ailesini seviyordu ve onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu.
Öncü uzmanlardan birkaç ay sonra destek alan genç adam, ailesini eve bırakıp kız arkadaşıyla birlikte
hareket etmeye karar verdi. O anda ebeveynler onunla bütün iletişimi kesti ve diğer aile üyelerine
onunla her türlü iletişimi yasakladılar. Bu genç adamın atması kolay bir adım değildi, ancak bu
durumda tek seçeneği olduğunu hissetti. Seçimi sadece ailesinden değil, topluluğun diğer birçok
üyesinden de bir yalıtıma yol açtı.
Zorla evliliğin erkek vakaları çoğunlukla ciddiye alınmamaktadır. Bazı insanlar varlığından bile
habersizdir ve bazı AB ülkelerinde çocuk ve genç erkekler için zorla evlilikle karşılaşmaları halinde
danışmanlık almaları mümkün değildir. Bu durum, toplumumuzdaki gerçekliği yansıtmaması nedeni ile
bir sorundur. Birçok erkek, “seçilmiş” bir gelinle evlenmek ve buna direnmemeleri için büyük baskı
altındadır, çünkü itaat etmenin görevleri olduğunu düşünmektedirler. Yukarıdaki durumun gösterdiği
gibi, erkek mağdurların katlandığı sonuçlar toplumsal yaşamları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve
sadece boş tehditler değildir. Ayrıca, bu evlilikler sağlıklı ve romantik bir ilişkiden ziyade bir zorunluluk
üzerine inşa edilmiştir. Ve dolayısıyla bu evlilikler genellikle aile içi şiddet ve göze görünmeyen
saldırılar ile doludur. Oğlan ve genç erkeklerin, kiminle evleneceklerini ve istedikleri hayatı
yaşayacaklarını seçme hakları konusunda aydınlatılması, zorla ve erken evliliğin önlenmesinde önemli
bir adımdır, çünkü sadece bir gelin olmadığını, ama aynı zamanda bir damadın da olduğunu unutmaya
eğilimliyiz ve bu yüzden uğraşmamız gereken iki taraf bulunmaktadır.

14 UNFPA EECA RO and East European Institute for Reproductive Health. Multi-sectoral response to gender-based violence: an effective and coordinated
way to protect and empower GBV victims/survivors. UNFPA EECA RO, 2015. Available at http://eeca.unfpa.org/publications/multi-sectoral-response-gbv
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Grafik 1: Zorla / erken evliliğin olası uyarı işaretleri veya göstergeleri15
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Kadın sünneti (Türkiye de çok sık rastalnılan bir vaka değildir)
Mağdurun hırsızlık veya
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AB Zorla / Erken Evlilik (ZEE) Yol Haritası, sayfa 14'te, her bir öncü uzmanın olası bir ZEE vakası ile
karşılaştığı zaman gerçekleştirdiği 7 aşamalı süreci göstermektedir.

15 HM Government. Right to Choose. Multi-agency statutory guidance for dealing with forced marriage. June 2014.
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Grafik 2: AB ZEE Yol Haritasi 7 Aşamali Süreç
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AB ZEE YOL
HARİTASI
Öncü uzmanlar için yönlendirme yolu
ZORLA/ERKEN
EVLİLİKAdım 1 Potansiyel uyarı işaretlerini tanıma
Çoğu genç, aile olan sadakati nedeniyle uzman yardımı almaktan kaçınır. Ebeveynleri ile evlenecekleri
kişi arasında seçim yapmak istememektedirler. Ulaşabilenler için, kadın sığınma evlerinde çalışan
sosyal hizmet uzmanları, şiddeti önleme merkezleri gibi, diğer şiddet türlerine maruz kalanlarla
karşılaşmaya alışık olan mağdur destek uzmanları, kendilerini ZEEnin mağdurları veya potansiyel
mağdurlarıyla karşı karşıya bulur ve bu nedenle bu sorunlar için yardım isteyebilirler. Potansiyel uyarı
işaretleri ve göstergeleri için sayfa 12 deki Grafik 1 e bakınız.
 Mağdurun 18 yaşından küçük olması durumunda, bir öncü uzman Çocuk Hizmetlerine ve
çocuğu korumak için tüm tedbirlere başvurmakla yükümlüdür.
 Mağdur 18 yaşından büyük ise bir sonraki adıma devam edin.
Adım 2

Bilgi toplama ve risk değerlendirmesi

Öncü uzman potansiyel mağdur ile aşağıdaki adımları hesaba katarak kişisel olarak diyaloğa
girmelidir:
 Mağdur ile konuşmanın başkasınca duyulamayacağı güvenli/özel bir yerde konuşulmalıdır;
eğer bir tercüman gerekirse, tercümanın bireyle veya toplumla bağlantılı olmadığından emin
olmak için gerekli adımları atılmalıdır.
 Mağdurun tüm hikayesini dinlenmeli, ciddiye alınmalıdır.
 Mağdura, gizliliğin (yani, aileyle temas kurmama) öncelik olduğunu belirtilmelidir.
 Aile üyeleri ile herhangi bir arabuluculuk/uzlaşma için temas kurulmamalı ya da teşebbüs
edilmemeli, çünkü bu durumu zorlaştırabilir.
 Bir fotoğraf ve mağdurun tanımı da dahil olmak üzere, o sırada mevcut olan tüm bilgileri bir
yere not edilmeli.
 Potansiyel cezai suçları (ör. Aile içi şiddet) tanımlayın ve polise başvurulmalı.
 Diğer uzmanlarla, sağlık, sosyal hizmetlerle mevcut temasları kaydedilmeli.
 Mağdura kendi hakları ve seçenekleri hakkında bilgi verin ve mümkün olduğunda dileklerine
saygı gösterilmeli. Belirli durumlarda, mağdur tehlike altında ise bilgilerin paylaşılabileceğini
belirtilmeli.
 Herhangi bir yönlendirmeden önce bilgilendirilmiş onay alınmalı.
 Gelecekte mağdur ile iletişimi sürdürmenin güvenli bir yolunu bulunmalı.
ZEEnin Ortaya Çıkarılması
Bu, mağdurun bir raporundan, (komşular, öğretmenler, arkadaşlar gibi) bir sırdaşın raporundan olabilir,
ya da öncü uzmanlar bir ZEE vakasını diğer sorunlara karşı potansiyel mağdurla çalışırken tespit eder,
çünkü bir çok ZEE mağduru diğer tür sorunlara da maruz kaldığından yardım isteyebilir.
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Adım 3 Yasal hakları hakkında temel bilgi ve tavsiye verin.
Durumun daha iyi bir resmini elde etmek ve mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak için (potansiyel)
mağduru dinleyin ve iletişim kurun, böylece durumu doğru bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Mümkün
ise aşağıdaki bilgiler toplanmalıdır;
 Tüm iletişim detayları (isim, adres, telefon numarası, email)
 Pasaport, doğum belgesi, ikamet kaydı, ikamet izni gibi önemli belgelerin kopyaları
 Kendi ülkesine veya yabancı ülkeye herhangi bir aile gezisine katılma riskine karşı mağduru
uyarın, mağdur, bu türden planlardan şüphelenir ve bunu anlarsa, sizi önceden
bilgilendirmelidir; bir tatil bahanesiyle ebeveynlerin ülkesine kaçırılma / götürülme tehlikesi ve
evlenmeye zorlanma durumu açıkça belirtilmeli ve ülkedeki tüm mevcut adres / telefon
numaraları (akrabalar, kuzenler ve benzerleri) belirtilmelidir; kaçırma durumunda, Dışişleri
Bakanlığı ile derhal temasa geçilmelidir. Mağdur bir vatandaş ise bakanlık destek
sağlayacaktır.
Riskin düzeyinin belirlenmesi
Bir kere öncü uzman durum ve mağdur hakkında olabildiğince çok bilgi topladıktan sonra, toplanan
bilgileri analiz etmek ve mağdurun genel sunumunda risk ve savunmasızlık faktörlerinin önemini
belirlemek için profesyonel değerlendirmeye ihtiyaç vardır.
Mevcut risk faktörlerinin sayısı arttıkça, mağdur için risk de artar ve risk faktörlerinin yeniden ortaya
çıkma olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Üç risk düzeyi vardır:
Acil koruma gerektirenler; Belirlenen risk faktörleri ciddi şiddete ya da zorla evliliğe yol açmak üzere
olduğunu ve bunu gerçekleşmesini önlemek için, örneğin bir hakimin koyduğu ülkeyi terk etme yasağı
veya koruma emri gibi, acil bir eyleme ihtiyaç olduğunu gösterir.
Yüksek risk: devam etmeleri olası mevcut bir takım önemli risk faktörleri vardır, bunlar güvenlik
planlamasını içeren risk yönetim süreçlerini başlatma ihtiyacını belirtir.
Risk altında: bazı risk faktörleri mevcuttur, ancak riskleri yönetmek için yapılar da mevcuttur ya da
risk, avukatlık, mağdur desteği ve yönlendirme yoluyla yönetilebilir.
Kaçırma riski, yurtdışına gitmeye zorlanmak16
Ailelerin çocuklarını aile tatili kisvesi altına aldıkları durumlar olmuştur, varış yerinde pasaportlarına el
koyup çocuklarına evliliği dayatmışlardır.
Mağdur destek uzmanları şunları tavsiye edebilir;
 Mağdurun kaldığı yerin adresini, iletişim kurulacak bir cep telefonu numarasını, pasaportun
kopyasını, uçuş detaylarını, uçak biletinin bir kopyasını ve net bir fotoğraf bırakın
 İkinci bir cep telefonu alın ve ailenizden gizleyin
 Büyükelçiliğin adresini ve telefon numarasını ikamet ettiğiniz ülkede not edin ve saklayın ve
gerekirse yardım için elçiliğin bir üyesine başvurun
 Mağdur ebeveynlere veya aileye bağımlı olduğundan, bir sığınak, güvenli ev ve tavsiye
bulmak için yardım alacağını ona bildirin.

16 Multi-Agency statutory guidance for dealing with forced marriage 2014, London, UK. Multi-agency practice guidelines: Handling cases of Forced Marriage
2014, London, UK. Both available online at: https://www.gov.uk/guidance/forced-marriage)
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Adım 4 Uzman desteği ihtiyacını belirleme veya sığınağa acil yönlendirme
Bu, yukarıda açıklanan risk analizine dayanarak profesyonel değerlendirme ile birlikte yapılır.

Adım 5 Yönlendirme seçeneklerini önerin
(Potansiyel) mağdura ulaşılabilir seçenekler ve hizmetler ve diğer uzmanlar tarafından sağlanan
yardım/destek türleri hakkında bilgi verin, özellikle evde bir kriz durumunda ev sağlama imkânının
artması gerekmektedir.
 Risk seviyesinin değişmesi durumunda, mağdurun temasa geçebileceği uzmanların isimleri ve
telefon numaralarını verin.
 Uzman destek ile birlikte kısa/uzun dönem konutlar için, kadın sığınağı olmayan, tercihen
sadece genç kadınlar için güvenli bir konaklama yeri belirleyin
 Eğer mağdur yardımı kabul ederse, yalnız kalmaması için ona önerilen hizmetlere kadar eşlik
edin

Adım 6

Bireysel güvenlik planı geliştirmek için yardım ve destek

Mağdurun derhal korunmaya ihtiyacı olduğuna ve bir suçun işlenebileceğine inanıyorsanız,
kuruluşunuzun standart işletim prosedürünü izleyin. Bazı Üye Devletlerde polise bilgi vermek
zorunludur ve bu durumda mağdurun rızasına gerek yoktur, ancak mağduru teşvik etmek için her türlü
çabayı göstermelisiniz. Kişisel güvenliği arttırın ve mağdurun rol ve sorumluluklarınızı anlamasına
yardımcı olun.
Bir güvenlik planının gerekli bileşenleri
Bir ZEE uzmanı veya şiddet ile uğraşan örgütlerin iletişim numaralarını listeleyin
Acil durum iletişim numaralarını listeleyin
Tehlike durumunda mağdurun gidebileceği bir güvenli yer ve oraya nasıl gideceğini belirleyin
Bir acil durumda bir aile üyesi ya da arkadaşını ve onunla nasıl iletişim kurulacağını belirleyin
Bir acil durumda mağdurun paraya nasıl ulaşabileceğini belirleyin
Mağdurun ihtiyaç duyduğunda ulaşabileceği şekilde, önemli belgelerini ve değerli varlıklarını
saklayabileceği bir yer belirleyin
 Güvenlik planını uygulanmasına mevcut engelleri belirleyin (örneğin hareketlilik zorlukları veya
iletişim zorluklarının olması)







Bir güvenlik planının, mağdurun zamanla değişebilen özel koşullarına ve ihtiyaçlarına göre
uyarlanması gerekir.
Adım 7

Sürekli destek sağlamak için koordineli çok sektörlü müdahale ile takip

ZEE sorunu çok faktörlü olduğu için, öncü uzmanlar, mağdurlara yönelik koruma ve desteği koordine
etmek için çok sektörlü bir müdahale yapmalıdır. Aşağıdaki bölümler her sektörden uzmanlar için özel
rehberlik sağlar.
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2.3 Okul/Eğitim Uzmanları için ZEE Yönlendirme Yolu
Okul/eğitim uzmanlarının rolü
Okullar, hizmetlerin kullanılabilirliği ve ZEE'nin önlenmesi konusunda bilinçlendirme için en kritik
alanlardır.
Eğitim ve okul uzmanları, ZEE'nin okul ortamına ilişkin potansiyel uyarı işaretlerini özellikle aşağıdaki
gibi tanımlama konusunda eğitimli ve yetenekli olmalıdırlar.















Okulda sürekli açıklanamayan devamsızlık
Müfredat etkinliklerine katılmasına izin verilmemesi
Çocuğun aile/bakıcılar tarafından denetlenmesi
Mağdur ve/veya kardeşlere kötü muamele
Öğrencinin saldırgan davranmaya başlaması
Öğrencilerin velileri, öğrencinin okulda olup olmadığını doğrulamak için haber verilmeksizin
gelmesi
Öğrencinin daha geleneksel kıyafetler giymeye başlayıp ve okula devam edemeyeceğine dair
ipuçları vermesi
Öğrencinin veli tarafından okuldan alınması
Ani nişan duyurusu
Öğrencinin daha yüksek eğitime devam etmemesi
Uzun süreli izin talebi veya öğrencinin yurtdışı ziyaretinden dönmemesi
Okulda kardeşler/kuzenler/geniş aile üyeleri tarafından gözetlenme
Özellikle önceden motive bir öğrenci için davranış, katılım, performans veya dakiklikteki
düşüş, kötü sınav sonuçları
Fiziksel durum veya tavırda düşüş

Bir dizi işaret belirlenirse, okul profesyoneli AB ZEE Yol Haritası'nı takip etmelidir (bkz. Sayfa 13) ve
(potansiyel) mağdur ile özel olarak konuşmalıdır.
“Böyle oldu…Konu hakkında okuldan birkaç arkadaş ile konuştum, biz kız kıza konuşurken, bir
öğretmen de oradaydı ve okul doktoruna söyleyecek cesareti vardı. Şahsen, başka bir kişiyle ya da
daha üst düzey bir kişiyle konuşabilme gücüne sahip değildim.”
– Bir ZEE mağduru ile röportaj
Okullar aşağıdaki konularda destekleyici çevre sağlayabilir:








Sağlıklı ilişkiler, cinsiyet eşitliği eğitimi, evlilikle ilgili haklar da dahil olmak üzere cinsiyete
dayalı şiddet, zararlı uygulamaların önlenmesi konularında farkındalık yaratma etkinliklerinin
gerçekleştirilmesi
İlgili bilgileri gösterme örn. ZEE konusunda uzman olan çocuk ve kadın yardım hatları ile yerel
ve ulusal destek kuruluşlarının ayrıntıları
İhtiyaten öğrencilerin ihtiyaç duymaları halinde ulaşabilecekleri özel bir telefonun sağlanması
Öğretmenleri, öğretim elemanlarını ve diğer personeli ZEE etrafındaki konular ve ortaya çıkan
belirtileri hakkında eğitmek – uygun eğitim mesleki gelişimin sürdürülmesine dahil edilmelidir
Vakayı gizli tutmak ve öğrenciyi daha fazla riske sokacağı için, ebeveynler veya diğer aile
üyeleri ile konuşmamayı eğitim personeline hatırlatmak
Öğrencinin dönem içinde uzun süre gelmemelerini tartışmak üzere veli ile (kesin konum,
amaç, dönüş tarihi, öğrencinin farkında olduğu) bir toplantı gerçekleştirilmeli
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VAKA ÇALIŞMASI 3 – Kendi ülkesine bir ziyaret sırasında bir zorla
evlenmek üzere olma tehdidi
Bu vaka, çok katı bir geleneksel onur anlayışı ile büyümüş 19 yaşındaki bir kızın örnek olayıdır. Kendi
ülkesindeki bir sonraki tatilde potansiyel bir taliple tanışacağını biliyor ve nişanlanacağından ve zorla
evliliğin sonuç olarak durdurulamayacağından korkuyor. Evlenmek istemiyor, özellikle de tanımadığı
biriyle. Ancak biliyor ki ailenin seçtiği bir adaya itiraz edilememesi bir gelenektir. Kaçmak, annesine ve
küçük kardeşine çok yakın olduğu için bir seçenek değildir ve annesinin ortadan kaybolmasının
sonuçlarından zarar göreceğinden korkar. Kız okulunda öğretmenine bu sırrını açar ve öğretmeni bir
destek hizmeti önerir. Destek servisi ile yapılan ilk toplantıda, birbirini tanımak için bir fırsat bulurlar ve
kız destek seçenekleri ve kaçma ile ilgili riskler hakkında bilgilendirilir. En büyük risklerden biri, ailenin
kızın kaçacağını öğrenerek onu daha önce kaçırmasıdır. Kız ikiye bölünmüştür: bir tarafta ailesini terk
etmek istemiyor, diğer tarafta kesinlikle evlenmek istemiyor. Okulunu bitirip belki bir üniversiteye
başvuracaktır.
Bu aşamada, birkaç hafta boyunca kişisel ve telefon danışmanlığı alır. Ailesi dışında hayatının nasıl
olacağını ve aileden ayrılma fikrinin olgunlaşmasında kendisine danışmanlık verilir. Öncü uzmanlar ile
birlikte kaçışını planlar. Bir bilet için para istenir, merkez istasyona giden yol için bir refakatçi ve yeni
kasabada sığınak tarafından bir karşılama hizmeti düzenlenir. Okul yılı içinde ayrılacaktır, böylece okul
zamanını fark edilmeyen bir kaçış için kullanacaktır.
Kaçış gününde, öncü uzmanlar ona destek olmak için kızla sürekli iletişim halindedir. Yeni barınaktaki
ilk günlerde, yeni destek çalışanlarıyla güvenilir bir ilişki kurabilene kadar düzenli olarak onunla
telefonda konuşulur. Altı ay sonra kız, yeni kentte kendi dairesine geçeceğini ve yeni şehirde güzelce
yerleştiğini gururla bildirmek için öncü uzmanlara ulaşır. Ailesi tarafından bulunma korkusu artık fark
edilir derecede azalmıştır ve gelecekteki kariyerine odaklanmaktadır. Erkek kardeşinden ve
annesinden ayrılmak ona hala zor gelmektedir.
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2.4 Çocuk Koruma Uzmanları için ZEE Yönlendirme Yolu
Çocuk hizmetlerinin rolü
Bir (potansiyel) zorla/erken evlendirme (ZEE) vakasında, (potansiyel) mağdur 18 yaşın altında olduğu
için, bir çocuk koruma uzmanına, bir dizi başka uzman veya kuruluş tarafından yönlendirme yoluyla
ulaşılır. Sağlanan hizmetlerin, çocukların ihtiyaçlarının ve görüşlerinin net bir şekilde anlaşılmasına
dayanan ve çocuk haklarının güvenceye alınmasını sağlamak için çocuk hakları temelli bir yaklaşıma
dayanan çocuk merkezli bir yaklaşım sağlamak, çocuk koruma uzmanlarının sorumluluğundadır17.
Lundy çocuk katılımı modeli18, çocuk katılımının dört unsurunu vurgulamaktadır: mekan, ses, seyirci,
etki. Bunları akılda tutarak, çocuk koruma uzmanı, çocukla doğrudan iletişimi kurar ve çocuğun görüş
ve isteklerini kaydeder. Uzman, çocuğun sağlığını, entelektüel ya da bilişsel gelişimini, duygusal iyiliği
ve sosyal gelişimi, çocuğun anne-babalarının/bakıcılarının davranışlarını ve ailenin ve çocuğun
yaşadığı güçlüklere katkıda bulunan çevresel faktörleri değerlendirir (ör. finansal konular, vb.).
Eğer bir suç işlenmişse, profesyonelin polise başvurma sorumluluğu olması durumunda, çocuk bilgi
için baskı altında tutulamaz, yönlendirilemez, çapraz sorgulanamaz ya da mutlak gizlilikle ilgili olarak
yanlış güvenceler verilemez. Tüm değerlendirme süreçlerinde, çocuğun güvenliği her zaman ve her
koşulda en üst düzeydedir.
Aşağıdaki sorular ZEE ile ilgili olarak çocuk veya genç kişiye sorulabilir:


Neler oluyor?



Ne kadar süredir oluyor?



Bu ailenizin başka bir üyesine de oldu mu?



Kimin karıştığını söyleyebilir misin?



Biri sana fiziksel olarak zarar verdi mi?



Biri sana kötü hissetmene ya da korkmana neden olan cinsel bir şey yaptı mı?



En son ne zaman birinin sana tacizde bulunduğunu söyleyebilir misin?



Bundan sonra olabilecekten korkuyor musun?



Daha önce hiç ayrıldın mı?



Bir sonra ne olmasını istersin?



Bana nasıl yardımcı olmak istersin?

Değerlendirmeden sonra uzman, bir çocuğu herhangi bir istismar biçiminden korumak bir görev olduğu
için hangi eylemin gerçekleştirileceğini belirleyecektir, ve bu nedenle bir uzman 18 yaşın altındaki
mağdurlarla ilgilenen ZEE vakalarında daha geniş bir eylem alanına sahiptir. Eğer uzman, ebeveyn
onayı olmaksızın, örneğin yerel bir otoritenin iznine tabi tutularak gizli bir kriz sığınağına bir
yönlendirme belirler ise, bu, gerekçelerinin, yani çocuğa daha fazla zarar riskinin artmasının
belgelenmesini gerektirebilir. Çocuk koruma uzmanının çocuğun veya genç kişinin üzerinde yüksek
şiddet veya ZEE riski belirlemesi durumunda, uzman kuruluşun kurallarını takip eder; Bunlar güvenlik
konularını belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapılmasını içermelidir (bkz. sayfa 34, Tablo 2).
Zorla/Erken Evlilik Risk Değerlendirme Protokolü). Uzman mağduru ailesinin evinden alıp güvenli ve
gizli bir barınağa getirebilir. Yine de, çocuk ve gençlik hizmetlerinin, reşit olmasa bile mağdurun
isteklerine saygı göstermesi önemlidir, ancak yüksek tehlike riski varsa, mağdurun isteklerine karşı da
hareket edilebileceği unutulmamalıdır. Risk yükseliyor veya devam ediyorsa, uzman, çocuk veya genç
ile anlaşarak bireysel bir güvenlik planı oluşturabilir ve aile ile bir sonraki adımları belirleyebilir.

17 HM Government. Working Together to Safeguard Children: A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children. March
2013.
Available
online:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417669/Archived-Working_together_to_
safeguard_children.pdf
18 Lundy L. Voice is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child’, British Educational Research
Journal. 2007;33(6):927-942. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/01411920701657033
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Sosyal hizmetler ve diğer hizmetler ile koordineli ve çok sektörlü bir takip sağlamak çocuk koruma
uzmanının sorumluluğundadır. Daha fazla bilgi için ‘Modül 4 Şiddete Uğrayan Kadın ve Kızlara Temel
Hizmet Paketi için Sosyal Hizmetler’19 ve ‘Psiko-sosyal hizmetlerin sağlanması, CDŞye çok sektörlü
müdahale: Standart İşletim prosedürleri’20.
Çocuk hizmetleri aşağıdakileri yaparak destekleyici bir ortam sağlayabilir:


Çocuk koruma arabuluculuğundan (ÇKA), ebeveynler, avukatlar, çocuk koruma uzmanları
arasında yapıcı müzakere ve iletişimi kolaylaştıran tarafsız, çocukların zarar görmesiyle ilgili
sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin bir fikir birliğine varmak amacında bir kişiyi dahil ederek
işbirliğine dayalı sorun çözmenin öncelenmesi; karar verme sürecindeki çocuğun sesi
önemlidir ve tipik olarak ya doğrudan çocuk tarafından ya da çocuğun avukatı tarafından
sunulur



Ebeveynlerle ve mağdurla görüşmenin gerekli olup olmadığını belirleme; toplantı sadece
güvenli bir yerde gerçekleştirilmeli, eğitimli/uzman bir kişi tarafından, ebeveynler bazen bireyi
kendi dillerinde tehdit edeceğinden, bir yetkili akredite tercüman (aynı topluluktan değil)
bulundurularak denetlenmelidir.



Mağduru danışmanlık almadan ailesi ile yapacağı görüşmenin aşırı derecede riskli olduğu
konusunda uyarılması. Aileler fırsat bulduklarında mağdurları aşırı fiziksel ya da mental
zorlamaya sokabilir, ya da onları koruyucu herhangi bir önlem olmadan yurt dışına çıkarabilir



Yurtdışında zorla evlilik için korku veya kaçırılma tehdidi varsa mağdurlara yardım

19 Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence: Module 4 Social Services. Available at http://www.unfpa.org/publications/
essential-services-package-women-and-girls-subject-violence
20 Psycho-social services provision, part of multi -sectoral response to GBV: Standard Operating Procedures. 2015. Available at http://eeca.unfpa.org/
publications/multi-sectoral-response-gbv
21 Association of Family and Conciliation Courts. Guidelines for Child Protection Mediation. 2012. Available online: https://www.afccnet.org/Portals/0/
Guidelines%20for%20Child%20Protection%20Mediation.pdf
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VAKA ÇALIŞMASI 4 - Zorla evlilik için yurtdışına kaçırılma
Bu Mısır’da17 yaşında bir kızın vakasıdır. Yaz tatilini Mısır’da geçirdikten sonra, ailesinin her yıl yaptığı
gibi, ebeveynleri onu geride bırakarak Avusturya’ya döndü. Bir süre sonra, nişanlanmak üzere Mısırlı
bir adam ile tanıştırıldı. Başlangıçta onunla birlikte Avusturya’ya dönme beklentisi ile teklifi kabul etti.
Ancak Yavaş yavaş tüm bunların yalan olduğunu anladığında planlanmış düğüne karşı mücadeleye
başladı. Sürekli dövülüyordu ve sonunda düğün gerçekleşti. Düğünden birkaç ay sonra artık
dayanamadı ve yardım aradı.
Önce ZEE hakkında uzmanlığa sahip bir kuruluşun çevrimiçi danışma platformunu kullanarak
kuruluşla temasa geçti. Kızın mailini aldıktan sonra örgüt Dış İşleri Bakanlığı ile temasa geçerek ZEE
vakasını bildirdi. Nerede yaşadığını bilmediği, dili çok zor konuştuğu (ne yazabiliyor, ne okuyabiliyor)
için ana zorluk adresinin belirlenmesinde idi. Avusturya’ya geri dönmek için gerekli ana bilgi bu idi. Kız
etrafını tanımladıkça örgüt kızın adresini belirledi, örgüt güvenli bir seyahati organize edebildi, böylece
kız izin belgesini bekleyerek Avusturya'ya geri dönebilecekti.
Özellikle kız kaçırılmadan önce irtibatın olmadığı böylesi durumlarda, kız hakkında olabildiğince
bilginin toplanması çok önemlidir. Bu nedenle kızla düzenli iletişim kurmak esastır. Bu vakada olduğu
gibi, birçok kız internet kullanırken diğer kızlar Whatsapp ve Facebook gibi iletişim araçlarını
kullanabilirler. İletişimin nasıl sağlandığının bir önemi yoktur, bu iletişimin sürdürülmesi hayatidir.
Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmak anahtardır, çünkü vatandaşlarının refahından sorumlu
oldukları için yabancı ülkelere çıkış vizeleri için gerekli yetkileri vardır. Bakanlık ile iyi bir işbirliği, bu
davadaki çalışmalarımızın en önemli yönlerinden biri olmuştur. Ayrıca bu davada yer alan takip
çalışması da önemlidir, kız geri getirilmiştir. Avusturya’ya ulaştığında kız kriz barınağına getirilmiş,
yerleşikliğe geçmeye hazır olana kadar orada birkaç ay kalmıştır.
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2.5 Sağlık Uzmanları için ZEE Yönlendirme Yolu
Sağlık uzmanlarının rolü
ZEE tehditi altında olanlar, ya da önceden zorla evlendirilenler çok sayıda farklı yollardan sağlık
uzmanlarına ulaşabilir. Bazı mağdurlar, özellikle kadınlar, zorla evlendirilmekten bahsetmeseler de
izleri ve semptomları görülür, bu eğer tanılanırsa, sağlık çalışanına tehdit altında olduğunu gösteriyor
olabilir. Açıklamadıkları yaraları, depresyon, endişe, kendini yaralama olabilir, ya da kötü madde
kullanabilirler. Bazı bireyler tamamen farklı bir nedenden ötürü gelerek “aile sorunları”nı anlatırken,
dikkatli bir sorgulama ile daha fazlasını açıklayabilir.
Bu tür suistimalleri önlemek için sağlık çalışanlarının, ZEE etrafındaki sorunları açık bir şekilde
tartışmak için bu sınırlı fırsatları kullanmaya hazır olmalıdır. Bu nedenle, sağlık çalışanları konunun
ZEE sorunu olup olmadığını, muayene sırasında ve sadece birey yalnız olduğunda, eş, aile, arkadaş
olmadığında belirlemek için etkin bir rol almalıdır. Eğer bir tercüman gerekiyorsa aile üyelerinden,
arkadaşlarından, ya da bireyin yaşadığı topluluktan birinden asla yararlanılmamalıdır. Akredite bir
tercüman kullanılmalı ve kişiyi tanıdığı takdirde tercümanın ismi mağdura bildirilmelidir.
Zorla evlendirilmişlerin sorgulaması şunları içerebilir;


İlişkini bana tanımla…evde nasıl bir ortam var, özellikle seninle eşin arasında?



Eşin ile ya da aile üyelerinle birlikte iken ne kadar rahat hissediyorsun?



Eşiniz ile fikir ayrılığı yaşadığınız durumlarda tepkisi ne oluyor? /Fikir ayrılığı durumunda
eşiniz/aileniz nasıl davranıyor?



Refah, güvenlik hissi gibi konularda evde nasıl hissediyorsunuz?



Eşiniz ya da ailenizdeki başka biri sizi hiç tehdit etti mi?

Sağlık uzmanı aldığı cevaba bağlı olarak şunları sormaya devam edebilir;
 Eşiniz ya da evdeki diğer bir kişi tarafından hiç incitildiniz mi? -belki tokat, tekme, yumruk?
 İstemediğiniz halde seks yapmaya zorlandınız mı?
 ZEE ilk ortaya çıktığında eğer hiçbir şey açıklamıyorlar ise, bu onlara konuyu anladığınızı
göstererek, daha sonra detayları açıklama konusunda onlara güven verecektir.
Eğer sağlık uzmanı yine de bireyin ZEE ile karşı karşıya olduğu bilgisine ulaşırsa, uzman dikkatli bir
sorgulama ile tüm gerçekleri ortaya çıkarmalı, ve elde ettiği tüm bilgileri dikkatlice kaydetmelidir. Sağlık
uzmanları şunu bilmelidir ki, bir ortaya çıkarma, bu hastaya yardım etmek için tek bir şans olabilir.
Sağlık hizmetleri ve diğer hizmetlern koordineli ve çok sektörlü müdahale sağlanması sağlık
uzmanının sorumluluğundadır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Şiddete Uğrayan Kadın ve
Kızlara Temel Hizmet Paketi için Sağlık Hizmetleri Modülü22 ve ‘Sağlık hizmetlerinin sağlanması,
CDŞye çok sektörlü müdahale modülü: Standart İşletim Prosedürleri23.
Ayrıca bir takip oturumu önerilmelidir.

22 Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence. Module 2 Health Services. Available at http://www.unfpa.org/publications/
essential-services-package-women-and-girls-subject-violence
23 Health care services provision, part of multi-sectoral response to GBV: Standard Operating Procedures. 2015. Available at http://eeca.unfpa.org/
publications/multi-sectoral-response-gbv
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Sağlık hizmetleri aşağıdakiler ile destekleyici bir çevre sunabilir:







Ücretsiz Ulusal Yardım Hattı detayları ve uzman destek sağlayıcılar gibi gerekli bilgilerin
sunulması
Okul öğlen yemeği paydoslarında buluşma önerilmesi
Diğer nedenlerle zaten evlerinden ayrı olan gençlerin bu durumları, sıkıntılarını açarak
dertleşme fırsatı yaratabileceğinden, isterlerse yalnız olarak ziyaret etmelerini sağlamak.
ZEE ye karşı poster ve bildirilerin gösterime ve dolaşıma sokulması
Zorla evlilik etrafındaki konular hakkında sağlık uzmanlarının eğitilmesi
Sağlık çalışanlarının aile içi şiddet eğitimlerine ZEE nin dahil edilmesi | Eğitim güvenlik planı,
risk değerlendirmesi ve risk yönetimini içermelidir.

“Hemşireye bakarken düşündüm ki, neden bana daha fazla soru sormuyor ki burada yaşamaktan
korktuğumu söyleyim? Ne yapacağımı bilmiyordum, ve yardıma ihtiyacım vardı. Hemşirenin çok şey
yapmadığını hissettim, belki biraz daha incelese konuşma fırsatım olacaktı. Şimdi görüyorum ki birçok
insana göre belli bölgelerin kızları zorla evlendirilme riski altında, özellikle bir şeyden korkmuş bir genç
kız gördüklerinde daha çok soruya ihtiyacı vardır.” –bir ZEE kurtulanı ile söyleşi
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2.6 Hukuk-Adalet Uzmanları için ZEE Yönlendirme Yolu
Cezai adalet uzmanlarının rolü
Cezai adalet (polis ve yargı) sistemi ZEE ile mücadelede tüm üye ülkelerde ve dışarıda büyük bir rol
oynar. Sistemin tüm bileşenleri mahkemelerin yasal güçlendirilmesi(polis)nden başlayarak, yasaların
güçlendirilmesinden kaynaklanan rollerinin ve sorumluluklarının farkında olmalı, değerini bilmelidir.
Bunda başarısızlık, ZEE ile mücadelede geri adıma neden olacaktır.
Eğer polis bir aileden kızlarının ya da oğullarının “aniden kayıp” olduğuna dair bir ihbar aldıysa, polis
aile ile aile içinde şiddete ya da kız/oğlana karşı şiddete dair bir görüşme yapmak zorundadır, büyük
olasılık ebeveynler bunu rapor etmeyeceklerdir. Eğer polis kız/erkeği bulursa onları rahatlatarak
ailesinin olmadığı bir ortamda bunun nedenlerini sorgulayıp, potansiyel bir ZEE vakası olup olmadığını
incelemelidir. Genç kişinin konumu, konu tamamen aydınlatılıncaya kadar aileden gizli tutulmalıdır.
Ailelerin gençleri ölüm ile tehdit ettiği vakalar mevcuttur. Bu yüzden yüksek risk altındaki mağdurlar,
araştırma sürecinde gizli ve güvenli bir barınakta ağırlamak zorundadır, kadın sığınma evlerinin
adresleri aile üyeleri tarafından bilindiği için buralar güvenli değildir.
Cezai adalet uzmanlarının sorumlulukları şunları içerir:











Bir ZEE mağduru başka bir uzmana yönlendiriliyorsa tekrar mağdur edilmemelidir
Mağdurun ailesi ya da toplumu küçümsenip hakaret edilmemeli, çünkü bu bağlılığa dair
anlaşmazlıkları daha da azdırır
Etnisite, din, cinsiyet, cinsel yönelim, doğum, sakatlık gibi konularda ayrımcılık yapılmamalı
Mağdur ya da herhangi bir aile üyesinin kayıp olduğuna dair bir rapor olup olmadığını kontrol
edin
Aile içi şiddet, aile evinde barışın bozulması ve kötü muamelenin diğer işaretlerine dair rapor
olup olmadığının kontrol edilmesi
Tüm iletişim bilgilerinin (isim, adres, telefon numarası, email, pasaport numarası, çifte
pasaport) eğer bir kaçırma tehlikesi varsa ayrıca kendi ülkesindeki adres ve telefon
numarasının alınarak bu bilgilerin gizli tutulacağı teminatının verilmesi
Kardeşler dahil aile fertleri ile ilgili kayıtlı geçmiş bilgilerin (aile içi şiddet ve tehdit vakaları gibi)
kontrol edilmesi
Eğer mağdur 18 yaşın üzerinde ve razı ise, ZEE vakasını savcılığa bildirmeyi teklif edin, 18
yaşının altında ise Çocuk Hizmetleri sorumludur
Zorla evlenme ile ilgili olarak yurt dışına kaçırma durumunda Dış İşleri Bakanlığı ile temasa
geçmek kritik önemdedir

Cezai adalet ve diğer hizmetlerin polis ve hukuk sistemleri ile koordineli olarak çok sektörlü müdahale
sağlaması cezai adalet uzmanının sorumluluğundadır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Modül
3 Şiddete Uğrayan Kadın ve Kızlara Temel Hizmet Paketi için Hukuk ve Emniyet Hizmetleri 24 ve
‘Emniyet hizmetlerinin sağlanması, CDŞye çok sektörlü müdahale modülü: Standart İşletim
Prosedürleri25.

24 Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence. Module 3 Justice and Policing Services. Available at http://www.unfpa.org/
publications/essential-services-package-women-and-girls-subject-violence
25 Police services provision, part of multi-sectoral response to GBV: Standard Operating Procedures. 2015. Available at http://eeca.unfpa.org/publications/multisectoral-response-gbv
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Cezai adalet hizmetleri aşağıdakiler ile destekleyici bir çevre sunabilir:


Mağdur üzerinde herhangi bir olası baskıyı engellemek adına ailesinden ya da toplumundan
herhangi biri olmadan mülakat düzenlemek



Mağdur küçük ise Çocuk Hizmetleri ile polis mülakatı düzenlemek



Mağdur kadın/kız ise kadın polis memurları ve kadın tercüman kullanımı kuvvetle önerilir,
çünkü birçok mağdur erkek görevliler karşısında tüm hikayesini anlatmaz.



Çeviri ihtiyacı olduğunda mağdurun topluluğu dışında birinin bulunması



Eğer vaka mahkemeye gidiyor ise, mağdurun tanıklık etmeyi ve gerçeği söyleyebilmeyi kabul
etmesi için, fiziksel olarak mahkeme salonunda yokluğuna olanak sağlayan video konferans
veya diğer sorgulama yöntemleriyle kanıt sağlama seçeneği sunulması



Davalar mağdur için yorucu ve tüketici olabileceğinden, dava süresince yasal ve psikolojik
destek sunulması; mağdura mağdur yardımı programına dahil olma konusunda yardımcı
olmayı önerin.
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2.7 Sivil Evlilik Hizmetleri Sulh Mahkemesi Uzmanları için ZEE Yönlendirme Yolu
Sulh hakimlerinin rolü
Evlilik törenini düzenleyen sulh hakimlerinin rolü ZEEnin tanısı için kesinlikle esastır. Bunun nedeni
evliliğin birkaç aşamadan geçen, eylem yapma fırsatı tanıyan bir süreç olmasıdır. Her kişinin kendi
özgür iradesi ile tamamen anlayarak evlendiğinin teyidi idari personelin sorumluluğundadır. ZEE
mağdurlarının korunması ve desteklenmesinin geliştirilmesi için, belediye personeli, ilgili olan tüm
aktörlerin farkındalık yaratma eğitiminde aktif olmalıdır; evlilik törenini düzenleyen sulh hakimleri, evlilik
töreninden önce gerekli belgeleri düzenleyen idari personel de buna dahildir.
Evlilik töreninden önce, sulh hakimi bu törene özgü bir takım işaretler yığını varsa bunu tespit
etmelidir:







Çift yerine çiftin ebeveynleri gibi aracıların belediye binasına gelmeleri
Genç kızı görmenin mümkün olmaması
Büyük yaş farkı
Şahitlerin adreslerinin sosyal hizmetler tarafından bilinmesi (örneğin şahitlerin evlilikten evliliğe
aynı olması)
İkamet edilen ülkenin çift için farklı olması
Evlilikten evliliğe sağlık belgelerinin aynı doktorlardan gelmiş olması

Aşağıdaki konulardan her hangi biri var mı?





Taraflardan en az birinde duygusal gerilim ya da fiziksel yara var mı?
Evlilik sırasında gelin veya damata aile veya toplum üyeleri tarafından eşlik ediliyor mu?
Evlilik sırasında taraflardan biri bütün konuşmaları yapıyor ya da konuşmada isteksizlik
gösteriyor mu?
Taraflardan birinin diğeri hakkında doğum tarihi, meslek, adres gibi bilgileri verememe durumu
var mı?

Bir uyarı işareti yeterlidir. Ancak bir işaretler yığını varsa, idari personel veya sulh yargıcı töreni
durdurabilir ve ayrı mülakatlar, ve gerekirse resmi bir tercüman bulunmasını isteyebilir. Eğer bireyler
güvenlikleri hakkında endişeli ise, memur bireyi ailesi ile veya topluluğundan kişiler ile yalnız
bırakmamalı veya bırakmalarına izin verilmemelidir. Mağduru zarar görme riskine sokacağından,
memurlar taraflar arasında ya da bir birey ile ailesi arasında arabuluculuk girişiminde bulunmamalıdır.
Ve bir tercüman gerekli ise, tercüman mağdurum topluluğunun dışından olmalıdır.
İşaretler topluluğu var ise çifte aşağıdaki sorular sorulabilir;


Aile hayatınızda çok yer alıyor mu?



Aile sizin ile aynı dili mi konuşuyor?



Kız müstakbel kocasının geçmişini, hayat hikayesini, hayat deneyimlerini, biliyor mu? Kız onun
hakkında ne biliyor?



Bir çift olarak ne projeleri planladılar?



Nerede karşılaştılar? Kız onu çok az tanıyor olabilir, birbirlerinin çok farklı versiyonları
olabilirler.
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 Tüm memurlar potansiyel bir zorla ya da erken evlendirme vakası tanımlandığında yardım
edebilecek uzmanların telefonlarını ve isim bilgilerine sahip olmalıdır.
Belediye evlendirme hizmetleri aşağıdakiler ile destekleyici bir çevre sunabilir:


Bir kişinin ülkesi, dinsel, kültürel alt yapısı ile ilgili damgalamanın İnsan Hakları
Konvensiyonuna aykırılığı nedeni ile olmamasının sağlanması ve eşdeğer olarak bir evliliğe
yasal statüye sahip olmayan bir birey üzerinden karşı çıkmak mümkün değildir



Etnisite, din, cinsiyet, cinsel yönelim, doğum, sakatlık gibi konularda ayrımcılık yapılmaması



Nikâh töreninden önce araya girilerek ortak veya bireysel görüşme sırasında federal savcıya
bildirimde bulunmak



Nikah törenin sırasında araya girmek, töreni belli koşullarda askıya almak, ve gerekirse
federal hakime bilgi vermek



Evlilik sonrası araya girerek evliliğin iptalini sağlamak



Eğer mağdurun verdiği rıza federal savcıyı <<zorla evlilik>> konusunda şüphelendiriyor ise,
evliliğin durdurulup durdurulmayacağına dair uzman eğitilmiş polisler tarafından bir
araştırmayı başlatmak.
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3. Öncü Uzmanlar için Zorla/Erken Evlilik Yönlendirme Yolunun
Değerlendirilmesi
Zorla/Erken Evlenme Yönlendirme Yolunun yararlılığını değerlendirmek için, aşağıdaki değerlendirme
göstergelerini personel aracılığıyla belgelendirin;
1.

Son 12 ayda kaç ZEE vakanız oldu?

2. Son 12 ayda kaç ZEE vakanız oldu?

3.







hiç

bazen

sıklıkla

1 den 5e kadar ölçekleyerek, Yol Haritasından ne kadar tatmin
oldunuz? (1; tatmin olmadım, 5; çok tatmin oldum)

4.

ZEEye çok sektörlü müdahaleye dahil olan diğer sektörler ile işbirliği yapmaktan ne kadar tatmin
oldunuz? (1; tatmin olmadım, 5; çok tatmin oldum)

5.

AB ZEE Yol Haritasını (potansiyel) vakalar







ile karşılaşmış diğer uzmanlara önerir misiniz?

kesinlikle

belki

hiç

öneririm

öneririm

önermem

6. AB ZEE Yol Haritası başka hangi ek bilgileri içermelidir?

Bir örgütün değerlendirmesi gereken sorular:


Örgütteki personel AB ZEE Yol Haritasından haberdar mı?



Personel ZEE potansiyel uyarı işaretlerini tanıma becerisinde hissediyor mu?



Personel ZEE risk yönetimini gerçekleştirme becerisinde hissediyor mu?



Personel, mağdurun ebeveynleri ya da ailesi ile temas kurmamanın ve mağdur ile
ebeveynlerinin arasında arabuluculuk yapmamanın öneminin farkında mı?



Personel (rızası olmadan çocuğun ya da genç kişinin ailesini karıştırarak) güveni sarsmak ile,
rıza dahilinde çocuk ya da genç kişinin destek hizmetine ulaşmasında yardım edecek diğer bir
uygun uzmana bilginin verilmesi arasındaki farkı ayırt edebiliyor mu?



Personel bir yönlendirme durumunda ya da soruları olduğunda deneyimli bir ZEE uzmanının
iletişim numarasına sahip mi?



Zorla ya da erken evlenme konularında uzmanlık derecesinde eğitilmiş, örgüt içindeki
meslektaşlarına danışmanlık ve destek verebilecek bir personeliniz var mı?



Mağdurların aile üyeleri ya da ebeveynleri tarafından bulunamayacak yeterli sayıda gizli
barınak var mı?



Ulusal düzeyde tüm ZEE etkinliklerini koordine eden ZEE üzerine çalışan lider bir ajans ya da
çalışma gurubu var mı ülkenizde?
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4. Çok Ajanslı Destek
Grafik 3: Potansiyel ZEE mağduruna yardım için birlikte çalışan öncü uzmanlar

OKUL

ARKADAŞ
Uzman
rehberlik
hizmeti

İŞ YERİ

Çocuk
koruma
hizmeti

ŞÖNİM

Polis

(Şiddet Önleme ve
İzleme Merkezi)

Adalet

Diş işleri
Bakanlığı
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VAKA ÇALIŞMASI 5 - Belma
Adım 1: (Potansiyel) mağdur ile temas kurulması
Belma Türkiye‘de 16 yaşında bir kızdır. Temas okul öğretmeni aracılığıyla sağlanır. Onun
davranışlarındaki değişikliği sezerek yaptığı özel bir görüşmede ortaya çıkar. Belma karşı karşıya
olduğu sorunları ona güvenerek açar: Belma’nın ailesi onu evlendirecektir. Derhal bir (uzman)
rehberlik/destek hizmeti ile temas kurulur ve rehberlik Belma’nın okulunda bir görüşme ayarlar.
Adım 2: (uzman) rehberlik/destek hizmetinin aranması
(uzman) rehber okula ulaşır ve rehberlik, okul öğretmeni ve Belme ile birlikte gerçekleşir. Kız evde
yaşadığı tüm sorunları onlara anlatır. Abisi ve amcası ona evlenmek için bir adam bulmuş ve o bunu
reddettiği için fiziksel ve ruhsal olarak eziyet görmüştür. Okula gitmesi dışında evden ayrılmasına izin
verilmemiştir. Rehber ona haklarını ve imkanlarını anlatarak boyun eğmemesi yönünde teşvik eder.
Belma 18 yaşının altında olduğundan, çocuk koruma hizmetleri bilgilendirilir ve hemen acil durum
protokolü uygulanır.
Adım 3: 18 yaşından küçük ise  çocuk koruma hizmetlerine bildir.
Belma çocuk koruma hizmetlerine ulaşır ve kızın hikâyesini dinlenir, evine dönmesinin fazla tehlikeli
olduğuna karar verilir. Yüksek risk vakası olarak sınıflandırılıp kriz konaklamasına yönlendirilir.
Adım 4: Acil durum/kriz barınağında konaklama
Belma uzmanlaşmış bir kriz barınağında ağırlanır ve bu sürede tam destek alır. Bu zaman süresinde,
evde yaşadığı şeyleri kafasında toparlar. Bir süre sonra neler olduğunu polise anlatmaya hazır hale
gelir.
Adım 5 ve 6: (Gerekirse) cezai adalet sistemini dahil et
Ailenin erkek üyelerinden, özellikle abisinden gördüğü tehdit ve aile içi şiddeti rapor eder. En sonunda
vakası mahkemeye gitder ve Belma abisinin aleyhinde ifade verme cesaretini gösterir. Abi ona fiziksel
şiddet uygulamaktan suçlu bulunarak ceza alır.
Adım 7: Kaçırma vakasında dış işleri bakanlığına haber edin
Belma’nın vakasında gizli konaklama olduğu için kaçırma riski yaşanmadı, bu nedenle dış işleri
bakanlığı konuya dahil edilmedi.
Belma birkaç ay sonra kriz barınağından çıktı ve ismini değiştirdi. Gelecekteki güvenliğinin temini için
başka bir ülkeye gitti.
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5. İlkeler ve Terimler Sözlüğü
Arranged marriage: Düzenlenmiş evlilik: Her iki eşin aileleri evliliğin düzenlenmesinde lider rol
oynarlar ancak düzenlemeyi kabul edip etmeme seçimi, yine de müstakbel eşlerde olur.
Consent: Rıza: bir kişi diğer birinin arzu ve isteklerini serbestçe, şiddete başvurmadan, zorlama veya
tehdit olmadan, yasal evlilik yaşı ve psikososyal beceriler açısından geçerli ve gönüllü olarak kabul
etmesi. Zorlama şunları içerebilir; şiddet tehdidi, iradesine karşı olarak alıkoyma, duygusal tehditler ve
birinin eşliği olmadan her hangi bir yere gitmeye izinli olmama gibi zorlama veya rahatsızlık biçimleri.
Early marriage: Erken Evlilik: Çocuk evliliği olarak da bilinir, eşlerden bir ya da ikisinin 18 olarak
tanımlanan yasal rıza yaşının26,27 altında olduğu resmi evlilik ya da resmi olmayan birlik. Fakat belli
Üye Devletler ailelerin rızası ile 16 yaşında evliliğe izin vermektedir.
FEM: ZEE: Zorla/Erken Evliliğin kısaltması
Forced marriage: Zorla evlilik: eşlerden bir ya da ikisinin özgür ve geçerli rızası olmaksızın yapılan
bir evlilik, örneğin şiddet, zorlama, tehdit, evlilik yaşı ve psikososyal engellilikler nedeni ile olur 28.
Frontline professional: Öncü uzman: göç merkezlerindeki uzmanlar, kadın/kriz barınaklarındaki
uzmanlar, sağlık ve sosyal hizmetler, sulh hakimi ofisleri ve eğitim örgütleri gibi kurumlarda çalışan,
(potansiyel) ZEE mağdurları ile temas kuran hizmet sağlayıcıları.
Gender-sensitive approach: Cinsiyete duyarlı yaklaşım: sağlanan servisler, cinsel dinamiğin,
kadına karşı şiddetin etkileri ve sonuçlarını tanıyan yaklaşım göstermelidir. Öncü uzmanlar
ötekileştirilmiş grupların da içinde olduğu özel mağdur gruplarının ihtiyaçlarını dikkate almalıdırlar.
Multi-sectoral response: Çok sektörlü müdahale: çok sayıda örgütün geliştirdiği ve gerçekleştirdiği
eylem ve programları uyumlu hale getirmeyi amaçlayan bütüncül ve koordineli bir yaklaşım 29.
Non-discrimination: Ayrımcılık yapmama, ötekileştirmeme: ırk, ülke kökeni, din, cinsel yönelim,
cinsel kimlik, özürlülük, evlilik durumu, eğitim ve sosyo-ekonomik durumdan bağımsız olarak tüm
mağdur/kurtulanların eşit ve aynı olarak değerlendirilip hizmetlere eşit erişim olması. Bu, tüm
(potansiyel) ZEE mağdurlarının hizmetlere erişiminin ve aldıkları desteğin aynı kalite düzeyinde
olduğunu gösterir.
Referral: Yönlendirme: bir mağdura tam destek sağlamak için öncü uzmanların ve kurumların birlikte
çalışıp iletişim kurma biçimi. Amaç, mağdurların acil ve çoklu ihtiyaçlarının onların tercihlerine uygun
olarak en güvenli ve en etkili yoldan belirlenmesidir. Aynı zamanda yönlendirme, hizmet sunumuna
koordineli bir yaklaşıma dairdir. Bir yönlendirme sistemi, mağdurların özel hayatları ve güvenlikleri
temin edilerek, bilgi/detayların tüm servis sağlayıcıları arasında paylaşılması halinde etkin bir şekilde
çalışır.
Referral pathway: Yönlendirme yolu: kurtulanların korunmasını ve yardım almalarını sağlamak
üzere, verimli iletişim hatlarını ve açıkça düzenlenmiş yönlendirme prosedürlerini kullanarak, örgütleri
bir işbirliği ağına bağlayan tam bir kurumsal çerçeve.

26
Council
of
Europe,
Forced
Marriages
in
Council
of
Europe
Member
States,
2005.
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_CDEG%282005%291_E.pdf
27 Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children. Terminology Guidelines for the protection of children from sexual exploitation and
sexual
abuse.
2016.
Available
at:
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/Terminology%20guidelines_ENG.pdf
28 G. Robbers. Forced marriages and honour killing. Directorate General for Internal Policies. 2008. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
etudes/join/2008/408334/IPOL-LIBE_ET%282008%29408334_EN.pdf
29 UNFPA. Towards a Multi-sectoral response to Gender-Based Violence. UNFPA Regional Office for Eastern Europe and Central Asia (UNFPA EECA RO),
2015.
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Risk assessment: Risk yönetimi: bir kişinin riski tahmin ederek, nitelendirerek, sayısallaştırarak en
iyi hareket yolunu belirleyen karar verme süreci30.
Roadmap: Yol haritası: bir şeyi başarmaya yardımcı araç, plan, bu durumda öncü uzmanlar için, ZEE
mağdurlarını çok sektörlü müdahale içerisinde yönlendirme yolu sağlamaya yarayan araç.
Victim centred approach: Mağdur merkezli yaklaşım: ZEEye çok sektörlü müdahale için bir araya
gelmiş tüm hizmet sağlayıcıların mağdurun haklarını, ihtiyaçlarını ve dileklerini öncelemesi.

30 Nicholls, T.L., S.L. Desmarais, K.S. Douglas, and P.R. Kropp. 2006. Violence risk assessments with perpetrators of intimate partner abuse. In Family
Interventions in domestic violence: A handbook of gender-inclusive theory and treatment, eds. J. Hamel and T. Nicholls, 276. New York: Springer Publishing
Company.

32

6. Ekler
Ek 1: AB ZEE müdahalesi: Tanımlama – Risk Değerlendirmesi – Tepki Yönlendirme
Zorla/Erken Evlilik

TANIMLAMA

POTANSİYEL GÖSTERGELER
Zorla evlendirilmiş kardeşler
Kaçıp gitme
Depresif, endişeli ve içe kapanık görüntü
Sürekli okuldan kaçma
Ani nişan ilanı
Ani seyahate çıkma
Aile üyelerince gözetlenme
Okul/iş performansında olumsuz değişim
Eğitime devamın engellenmesi
Belirsiz semptomlar için sağlık uzmanına görünme
Kendine zarar/intihar denemesi
Erken/istenmeyen hamilelik
Kadın sünneti
Kadına şiddet
Kayıp raporlu kardeşler
Öldürme tehdidi/öldürme denemesi

RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
(Bir ZEE protokol
örneği
için Ek 2 ye bakın)

MESLEK HUKUKU VE DEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ
Profesyonellerin, risk değerlendirmesinde tecrübeli değillerse bir uzmana
başvurmaları önelidir.
Uzmanlar aile danışmanlığını, arabuluculuğu, hakemliği, uzlaştırmayı
başlatMAmalıdır. Arabuluculuk sırasında bireylerin aileleri tarafından
öldürüldüğü vakalar mevcuttur. Arabuluculuk mağduru daha fazla duygusal ve
fiziksel şiddete de maruz bırakır.
Gerekirse güvenlik planı geliştirip üzerinde anlaşın
Bir fotoğraf ve pasaport veya çifte vatandaşlık varsa pasaportların kopyası
gibi herhangi bir tanımlayıcı belge edinin
Gerekliyse, her yaralanmayı kaydedin, sağlık muayenesi düzenleyin
Onları riske sokmadan gelecekte ihtiyatlı bir şekilde temas kurmanın bir
yolunu oluşturun.
Evdeki zorla evlilik ile tehdit edilen, veya zorla evlendirilmiş diğer kardeşleri
tanıyın
Hiçbir koşul altında şüpheli faili evden uzaklaştırmak çocuğu ya da genç kişiyi
korumak için yeterli değildir, vakaların çoğunluğunda tüm aile de dahil
olmaktadır.
Çocuk ya da genç kişiyi aileden ya da topluluktan bir kişi ile bırakmak, ailenin
yararı adına aile bireylerinin çocuğa belirgin zararlar verme riskini doğurur.
Eğer mağdur 18 yaşından küçük ise vaka güvenlik için Çocuk Hizmetlerine
bildirilmelidir.
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Zorla/Erken Evlilik
TEPKİ

YÖNLENDİRME

MAĞDUR MERKEZLİ YAKLAŞIM:
Mağdurlar dinlenir, ihtiyaçlarını ve dileklerini bildirebilirler
Mağdurlara hakları ve seçenekleri hakkında tam bilgi verilir
Mağdurların isteklerine ihtiyaç duydukları müdahale seviyesine saygı duyulur.
Mağdurların seçimleri desteğin sağlanmasında merkezidir
Mağdurlara uzun dönemli destek gerekebilir
HAKLAR TEMELİNDE YAKLAŞIM:
Çocuk hakları ve insan hakları ilkelerine göre analiz
Mağdurun daha fazla zarar görmesini engellemek için “zarar vermeme” ilkesi
GİZLİLİĞİN TEMİN EDİLMESİ:
Personel (rızası olmadan çocuğun ya da genç kişinin ailesini karıştırarak)
güveni sarsmak ile, rıza dahilinde çocuk ya da genç kişinin destek hizmetine
ulaşmasında yardım edecek diğer bir uygun uzmana bilginin verilmesi
arasındaki farkı ayırt edebilmelidir
Çocuk ya da genç kişi ile arkadaşları veya ailesinin olmadığı güvenli ve gizli
bir yerde konuşulmalıdır
Mağdurun kararlılığına her zaman saygı duyulmalıdır ve uzman, bireyi zarar
riskine sokabileceğinden, ailesine, arkadaşlarına, topluluk üyelerine
yaklaşmamalıdır.
Gizlenmesi gereken bilgileri mağdurun ailesine iletebilecek yetkin olmayan
kişilerin ulaşmasını engellemek için, ZEE ile karşılaşan birey hakkındaki tüm
kayıtlar gizli tutulmalıdır. Kayıtlar sadece vaka ile doğrudan uğraşanların
ulaşımına açılmalı, mağdurun adresi dışarı verilmemelidir.
Eğer mağdur 18 yaşının altında ise, uzman en baştan vakayı Çocuk Koruma
Hizmetlerine rapor etmek zorunda olduğunu ona bildirmelidir.
Gelecekte mağdur ile ihtiyatlı bir iletişim kurmanın yöntemi üzerinde anlaşarak
bunu oluşturun, mümkünse telefon araması değil, kimliğinizi teyit için yazılı
mesajlaşma şifresi oluşturun; veya bir miktar güvenilebilir arkadaş edinin veya
okul hemşiresi aracılığıyla iletişim kurun.
Eğer bir zorla/erken evlendirme vakasından şüpheleniyorsanız, mağduru
rızasını alarak, alanda uzman, rehberlik hizmeti ve çoklu sektör yaklaşımı ile
bir dizi destek hizmeti sunan mağdur destek hizmetlerine yönlendirin.
ŞUNLARI YAPMAYIN:
Açıklanan herhangi bir bilgiyi “aile meselesi” olarak değerlendirmek veya
derhal korunma ihtiyacını ortadan kaldırmak.
Konuyu takip etmenin sizin sorumluluğunuz olmadığına karar vermek
Kişiyi tehlikeye sokacak şekilde ebeveynler veya aile ile temas kurmak.
Çocuk Koruma Hizmeti veya polis tarafından yürütülen bir soruşturmadan
önce aile ile temas kurmak
Mağdur, Çocuk Hizmetine başvurulması gereken 18 yaşının altında değilse,
kişinin rızası olmadan, bilgi paylaşma protokolünün dışında bilgi paylaşmak
Aracılığa yeltenmek, aracılığı, uzlaşmayı, hakemliği, aile aracılığını teşvik
etmek
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Ek 2: Bir Zorla/Erken Evlendirme Risk Değerlendirme Protokolü Örneği
Zorla/Erken Evlilik Risk Değerlendirme Protokolü
GİZLİ
Risk yönetimi planının amacı, mağdur için bir risk yaratabilecek potansiyel tehditleri tamamen
değerlendirmektir. Bu, riski en aza indirecek tam bir destek çeşitliliğini geliştirmeyi mümkün kılar.
Risk değerlendirmeyi tamamlayan kişi
Tarih
Mağdurun adı
Yaş/Doğum Tarihi
Ulus
Doğduğu ülke
Konuşulan diller
Mevcut adres
Tercüman ihtiyacı (E/H)
Acil durum irtibatı
Pasaport numarası
Anne/babanın doğduğu ülke
Yasal durum
1. ERKEN/ZORLA EVLİLİK TEHDİDİNE NEDEN OLAN GELİŞME:

2. EŞLİK EDEN FAKTÖRLER:
Taciz/Şiddet

Evet

Hayır

Yorum

Tehdit/Takip
Mağduru başka bir ülkeye
taşımaya niyetlenme
Kendini yaralama/İntihar eğilimi
3. AİLEVİ KOŞULLAR
Birinci dereceden akrabalar
İsim
Adres

Doğum tarihi/yaş

Zorla/Erken Evlilik Risk Değerlendirme Protokolü
Evet
Ebeveynleri zorla/erken evlendirilmişmi?
Diğer kardeşler risk altında mı?
4. KİŞİSEL KOŞULLAR
Erkek arkadaş
Sağlık sorunları
Finansal destek
5. MÜDAHİL OLAN DİĞER UZMANLAR
İsim
Ajans

RİSK DEĞERLENDİRME SKORU
Bir kutuyu işaretleyin

Yüksek

Akrabalık

Yorum

Hayır

Yorum

İletişim bilgileri

Yorum

Yükseltilmiş

Risk altında
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GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEM (ÖR. SAĞLANAN BİLGİ, YAPILAN YÖNLENDİRME, VB)
No.
Eylemler
Güncellemeler
Yönlendiren Ajans
1.
2.
3..
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Ek 3: Ülke Kaynak Profilleri
Bir erken/zorla evlilik vakası ile karşılaşmış bir uzmana yardım etmek için, ülkede ZEE hakkında
deneyimli tüm örgütleri veya uzmanlaşmış mağdur destek hizmeti öneren örgütlerin kısa bir özetini
ulaşılabilir kılmak önemlidir. Burada 5 AB ülkesinden (Avusturya, Fransa, Almanya, Portekiz, Birleşik
Krallık) örnekler bulunmaktadır.

Ek 3.1: AVUSTURYA
ZEE Ülke Kaynak Profilleri

Viyana
Orient Express
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen
Frauenservicestelle
Tel.: +43 1 7289725
Schönngasse 15-17 / Top 2
A-1020 Wien
Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in
der Familie
Tel.: +43 1 58 53 288
Neubaugasse 1/3 (Ecke Mariahilfer Straße)
1070 Wien
24- Hour Women’s Hotline
Emergency helpline for girls and women who are
victims of violence.
Tel.: +43 1 71 71 9
Women's Shelter Emergency
helpline Tel.: 05 77 22

Lower Austria
Gewaltschutzzentrum NÖ
Victim protection organisation for victims of domestic
violence
Tel.: +43 2742 319 66
www.gewaltschutzzentrum.at/noe
Frauenberatung Wendepunkt
Women and family counselling centre, also operate
a shelter for women, victims of violence.
Tel.: +43 26 22 82 596
www.frauenberatung-wienerneustadt.at

Burgenland
Gewaltschutzzentrum Burgenland
Tel.: +43 3352 31 420

www.gewaltschutz.at

Carinthia
Gewaltschutzzentrum
Kärnten +43 463 590 290
www.gsz-ktn.at

Styria
Gewaltschutzzentrum Steiermark
Tel: +43 316 77 41 99

www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at
Frauenspezifische Beratungsstelle für Migrantinnen

– DIVAN
Tel.: +43 676 88015 744
Offer a range of services for women with a migrant
background
www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/migrantinnen-fluechtlinge/beratung-betreuung/frauenspezifische-beratungsstelle-fuer-migrantinnen-divan/

Vorarlberg
ifs Gewaltschutzstelle
Vorarlberg Tel.: +43 5 1755 535
www.ifs.at/gewaltschutzstelle.html
FEMAIL
Tel.: +43 5522 31002
Platform for women
www.femail.at

Upper Austria
Gewaltschutzzentrum OÖ
Tel.: +43 732 60 77 60
www.gewaltschutzzentrum.at/ooe
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Salzburg
Gewaltschutzzentrum Salzburg
Tel: +43 662 870 100
www.gewaltschutzzentrum.eu
Make it- Büro f. Mädchenförderung
Project for girls set up in the year 2000
Tel.: +43 662 / 8042-2171
E-Mail: teresa.lugstein@salzburg.gv.at or
make.it@salzburg.gv.at

Tyrol
Gewaltschutzzentrum Tirol
Shelter for women
Tel.: +43 (0)512 571313
www.gewaltschutzzentrum-tirol.at
Ulusal Yardım Hattı:
24- Hour Women’s Hotline:
Emergency helpline for girls and women who are
victims of violence.
Tel.: 0800/222 555
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Ek 3.2: FRANSA
ZEE Ülke Kaynak Profilleri
SOS mariage forcé
Tél. : 01 30 31 05 05
Ligne gérée par Voix de Femmes
Mail : contact@sos-mariageforce.org
www.association-voixdefemmes.fr
GAMS
Groupe pour l'abolition des Mutilations Sexuelles
Féminines, les Mariages Forcés et autres pratiques
traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des

enfants
51 avenue Gambetta
75020 PARIS
Tél. : 01 43 48 10 87
Mail : contact@federationgams.org
www.federationgams.org
Réseau jeunes filles confrontées aux violences et

aux ruptures familiales
Tél. : 06 75 23 08 19 – Ligne téléphonique : gérée
par le Planning familial 34.
Mail : mariageforce@gmail.com
www.mariageforce.fr
Une femme, un toit – FIT
Tél. : 01 44 54 87 90
www.associationfit.org
Le planning familial
www.planning-familial.org
3919 – Violences Femmes Info
SOS Viol
0800 05 95 95
Ministère des affaires sociales
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Informations.
html
Ministère des affaires étrangères
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
infos-pratiques/assistance-aux-francais/mariages-forces/
Conseil général de Seine-Saint-Denis
www.seine-saint-denis.fr/Lutte-contre-les-mariagesforces.html
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Ek 3.3: ALMANYA
ZEE Ülke Kaynak Profilleri

Hamburg
Berlin
LANA – Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat
und Gewalt im Namen der Ehre von TERRE DES
FEMMES – Menschenrechte für die Frau e.V.

Brunnenstraße 128
13355 Berlin
Tel.: 030/40 50 46 99 - 30
E-Mail: beratung@frauenrechte.de
Papatya Berlin
E-Mail: info@papatya.org
www.papatya.org
Leben lernen
Gutzkowstraße 7
10827 Berlin-Schöneberg
Tel.: 0 30/7 84 26 87
E-Mail: beratung@lebenlernenberlin.de

Duisburg

i.bera
Norderreihe 61
22767 Hamburg
Tel.: 040/ 350 17 72 26
E-Mail: i.bera@verikom.de
LÂLE in der IKB e.V.
Brahmsallee 35
20144 Hamburg
Tel.: 040/30 22 79 78
Fax: 040/30 22 79 81
E-Mail: lale@ikb-integrationszentrum.de

Hannover
SUANA Beratungsstelle/ kargah e.V.
Zur Bettfedernfabrik 3
30451 Hannover
Tel.: 0511/12 60 78-18 / -14
E-Mail: suana@kargah.de

SOLWODI
Postfach 101150
47011 Duisburg
Tel.: 0203/66 31 50
E-Mail: duisburg@solwodi.de

Niedersächsisches Krisentelefon gegen
Zwangshei-rat / kargah e.V.
Tel.: 0800/0667 888 (free of charge)
E-Mail: zwangsheirat@kargah.de

Frankfurt

Opfer von Menschenhandel und Zwangsverheira-

KOBRA –Koordinierungs- und Beratungsstelle für
tung in Niedersachsen

FIM e.V.
Varrentrappstr. 55
60486 Frankfurt/Main
Tel.: 069/97097970
E-Mail: info@fim-beratungszentrum.de

Postfach 4762
30047 Hannover
Tel.: 0511/898288-02
E-Mail: info@kobra-beratungsstelle.de

Köln
Fulda
Solwodi Osthessen – Fachberatungsstelle Fulda

Gerloser Weg 20
36037 Fulda
Tel.: 0661/600 66 97
E-Mail: fulda@solwodi.de

Agisra e.V.
Martinstr. 20a
50667 Köln
Tel.: 0221/12 40 19
E-Mail: info@agisra.org
HennaMond
Wilhelm-Sollmann Str. 103
50737 Köln
Tel.: 0221/16993103
E-Mail: info@hennamond-verein.de
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Magdeburg
VERA – Fachstelle gegen Frauenhandel und Zwangs-

verheiratung in Sachsen-Anhalt Klausenerstr. 17
39112 Magdeburg
Tel.: 0391/40 15 370; 0170/ 680 94 74;
0170/3101367
E-Mail: vera@AWO-LSA.de

Munich
Wüstenrose
Goethestr. 47
80336 München
Tel. 089/4521635-0
E-Mail: wuestenrose@imma.de
jadwiGa
Schwanthaler Str. 79
80336 München
Tel.: 089/38 53 44 55
E-Mail: muenchen@jadwiga-online.de

Saarbrücken
Aldona e.V.
Postfach 101413
66014 Saarbrücken
Tel.: 0681/373631; 0173/3065832
E-Mail: aldona-ev@t-online.de
Free emergency number: 0800/16 11 11 1
Mädchenprojekt PEPERONA/DAJC-Verein
Johannisstr. 13
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681/33275
E-Mail: peperona@dajc.de

Stuttgart
Yasemin
Tel.: 0711/65 86 95 26; 0711/65 86 95 27
E-Mail: info@eva-yasemin.de
Free national hotline: 08000/ 116 016
For a more complete list of all potential support orga-

nisations in your area, visit:
www.zwangsheirat.de/index.php/beratung/beratungsstellen-vor-ort
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Ek 3.4: PORTEKiZ
ZEE Ülke Kaynak Profilleri

Devlet daireleri
CIG - Comissão para a Igualdade e
Cidadania Av. da República, 32, 1º, 1050193 Lisboa cig@cig.gov.pt
Tel. (+351) 217 983 000
www.cig.gov.pt
ACM - Alto Comissariado para as Migrações
Rua Álvaro Coutinho n.º 14 1150-025 LISBOA
Tel.: (+351) 808 257 257 21 810 61 00

Conselho
Português
para
os
Refugiados Quinta do Pombeiro, Casa
Senhorial Norte geral@cpr.pt
Tel: +351 - 21 831 43 72
www.cpr.pt
Comissão Nacional para a Promoção dos
Direitos e Proteção de Crianças e Jovens
Praça de Londres, nº 2 - 2º andar 1049-056
Lisboa cnpcjr@seg-social.pt
Tel: (+351) 218 441 100 www.cnpcjr.pt
Polícia Judiciária
R. Gomes Freire 174, 1169-007
Lisboa direccao.lpc@pj.pt
Tel: (+351) 211 967 000
www.pj.pt

Sivil toplum kuruluşları
AJPAS
Praceta Bento de Moura Portugal,
Bairro Girassol, Venda Nova, 2700-109,
Amadora ajpas.direccao@gmail.com Tel: +351
214 746 048
www.ajpas.org.pt
AMUCIP - Associação para o Desenvolvimento
das Mulheres Ciganas Portuguesas
Largo Machado dos Santos, nº8/9 2845-423
Amora
amucip@gmail.com
Tel: 212 228 134 / 938 506 548

APF – Associação para o Planeamento da
Família Rua Eça de Queirós nº13 1º 1050-095
Lisboa apfsede@apf.pt
Tel: (+351) 21 3853993
www.apf.pt
CESIS
Av. 5 de Outubro, nº 12 - 4º Esq. 1050-056 Lisboa
cesis.geral@cesis.org
Tel: +351 213 845 560
www.cesis.org
IAC - Instituto de Apoio à Criança
Largo da Memória, 14 LISBOA 1349045 iac-sede@iacrianca.pt Tel: +351
213 617 880
www.iacrianca.pt
Movimento MUSQUEBA-Associação de
Promoção e Valorização da Mulher Guineense
www.facebook.com/movimentomusqueba
P&D FACTOR
info@popdesenvolvimento.org
http://popdesenvolvimento.org/
REAPN
Rua de Costa Cabral, 2368
4200-218 Porto
geral@eapn.pt
Tel: +351 225 420 800
UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta
Rua da Cozinha Económica, Bloco D, Espaços M e N,

1300-149 Lisboa
umar.sede@sapo.pt
Tel: +351 218 873 005
www.umarfeminismos.org

http://amucip.weebly.com/
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Ek 3.5: Birleşik Krallık
ZEE Ülke Kaynak Profilleri
İngiltere ve Galler
Asha Projects
This South Asian organisation works to end
violence against women and girls, including forced
marriage. www.ashaprojects.org.uk
Tel: (+44) 02086960023
Ashiana Network
This networks aims to empower black, minority
ethnic and refugee women, particularly South Asian,
Turkish and Iranian women who are experiencing
domestic violence, sexual violence and harmful
practices with culturally sensitive advice, support
and safe housing. www.ashiana.org.uk
Tel: (+44) 020 8539 0427
Forced Marriage Unit
Forced Marriage Unit (FMU) is a joint-initiative with
the Foreign & Commonwealth Office and Home Office

dedicated to preventing forced marriage. They work
with embassy staff overseas to rescue British nationals who may have been/or who are being forced to
marry.
www.gov.uk/guidance/forced-marriage
Tel: (+44) 0207 008 0151
Freedom Charity
Freedom charity was established to raise awareness of
the issues of children and young people who are at risk or
are subjected to violent crimes, honour-based violence
and forced marriages throughout the UK.
www.freedomcharity.org.uk

Tel: (+44) 0845 607 0133
Halo Project
This project supports victims of honour based violence and forced marriages in North East of England
by providing appropriate advice and support to
victims.
www.haloproject.org.uk/
Tel: (+44) 01642 683 045

Iranian and Kurdish Women’s Rights
Organisation IKWRO provides advice, support,
advocacy and referral in Arabic, Kurdish, Turkish,
Dari and Farsi to women, girls and couples living in
Britain, in partic-ular helping women facing
domestic violence, forced marriage and ‘honour’based violence. Ikwro.org.uk
Tel: (+44) 0207 490 0303 (9.30-5.00) or
07862 733511 (24hrs)
Jan Trust
This organisation supports communities on the
issue of forced marriage, including a free helpline.
http://againstforcedmarriages.org
Tel: (+44) 0800 141 2994
Karma Nirvana
is an organisation for Asian men and women which
provides a forced marriage helpline staffed by
people who have escaped forced marriage and
'honour' based violence.
www.karmanirvana.org.uk
Tel: (+44) 0800 5999 247
London Black Women’s Project
This organisation provides support and refuge
services for women needing to escape from violent
situations including women who are fearful they
may be forced into marriage. They also have a
resource centre with services including legal advice,
counsel-ling, support groups.
www.lbwp.online
Southall Black Sisters
This is a resource centre offering information,
advice, advocacy, practical help, counselling, and
support to black and minority women experiencing
domestic abuse. Southall Black Sisters assists in
forced mar-riage particularly in relation to South
Asian women. www.southallblacksisters.org.uk
Tel: (+44) 020 8571 9595

Henna Foundation
This organisation provides support for victims of
forced marriage & ‘honour’ related violence and aim
to mitigate this practice by offering a broad spectrum
of mainstream services.
www.hennafoundation.org
Tel: (+44) 02920496920
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Yardım hatları
Jan Trust zorla evlendirmeye karşı yardım hattı:
0800 141 2994

Saheliya
Edinburg’daki siyahi ve etnik azınlık
kadınlarının zihinsel ve bedensel sağlıklarını
destekler saheliya.org
Tel: (+44) 0131 556 9302

Karma Nirvana onur suçları ve zorla evlendirme
yardım hattı: 0800 5999 247
National Domestic Violence Helpline:
Ulusal Aile İçi Şiddet Yardım Hattı:
0808 2000 247
Muslim Youth Helpline:
Müslüman Gençlik Yardım Hattı:
0808 808 2008
Iranian and Kurdish Women’s Rights
Organisation
İranlı ve Kürd Kadın Hakları Örgütü
Yardım Hattı: 07862 733511
NSPCC taciz riski altındaki çocuklar için yardım
hattı: 0808 800 5000 and 0800 056 0566 (text
phone)
Child Line
Çocuk Hattı sorunlu bir çocuk veya genç
kişi için: 0800 1111

İskoçya
Amina Muslim Women’s Resource
Centre
Amina Müslüman Kadınlar Kaynak
Merkezi Müslüman kadınlar ile çalışmalar
ve ihtiyaçlarının gözetilmesi.
mwrc.org.uk
Tel: (+44) 0808 801 0301
Dundee International Women’s
Centre
Dundee Uluslar Arası Kadınlar
Merkezi Kadınlar için geniş ölçekte
hizmetler sağlar diwc.co.uk
Tel: (+44) 01382 462 058

Scottish Women’s Aid
Aile içi tacize müdahale eden ağında İskoçya
çapında yerel grupların olduğu ulusal örgüt.
scottishwomensaid.org.uk
Shakti Women’s Aid
Aile içi istismar yaşayan veya eşinden,
kocasından ve geniş aile üyelerinden zarar
görme riski altındaki kadınlar, çocuklar ve
gençler için güvenli geçici sığınak ve barınma
hizmetleri sağlar.
shaktiedinburgh.co.uk
Tel: (+44) 0131 475 2399
Victim Support Scotland
Mağdur Desteği İskoçya
Duygusal destek, pratik yardım ve mağdurlara,
görgü şahitlerine ve suçtan etkilenen
diğerlerine gerekli bilgiler sağlar.
victimsupportsco.org.uk
Tel: (+44) 0845 603 9213
West Hemat Gryffe Women’s Aid
Aile içi istismar yaşayan veya eşinden,
kocasından ve geniş aile üyelerinden zarar
görme riski altındaki kadınlar, çocuklar ve
gençler için güvenli geçici sığınak ve barınma
hizmetleri sağlar.
hematgryffe.org.uk
Tel: (+44) 0141 353 0859

ZEE Ülke Kaynak Profilleri
Türkiye
ALO 183 Sosyal Destek Hattı
ŞÖNİM Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri

Men in Mind Edinburgh
Zihinsel ve bedensel sağlıklarını etkileyecek
sorunlar yaşayan siyahi ve etnik azınlık
erkekleri için hizmet sunumu. health-inmind.org.uk
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Destekleyenler:
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AB‘nin „Haklar, Eşitlik ve Vatandaşlık“
Programının maddi desteğiyle

