ÇOCUK EVLİLİKLERİ

ŞİDDETİ ÖNLEME VE
REHABİLİTASYON DERNEĞİ

ÇOCUK EVLİLİĞİ NEDİR?
Çocuk evliliği taraflardan birisinin veya
her ikisinin 1 yaşından küçük olduğu
resmi evlilikler veya resmi olmayan
birlikteliklerdir. (UNICEF, 2011).
Dünyada 700 milyondan fazla kız
çocuğunun 18 yaşından önce evlendiği
açıklanmıştır. Bu sayının da 3te 1’i, yani
yaklaşık olarak 250 milyonu, 15 yaşından
önce evlenmiş olan kız çocuklarıdır.
(UNICEF)
Her yıl 12 milyon kız çocuğu 18 yaşından
önce evlenmektedir. Bu her dakika 23 kız
çocuğunun evlenmesi, ve 3 saniyede 1
kız çocuğunun evlenmesine demektedir.
(Girls Not Brides, 2020).
TÜİK istatistiklerine göre, 2018 yılında
553.202 evlilik yapıldığını, bu evliliklerdeki
1.029’unun erkek olduğunu, 20.779’unun
ise
kız
çocuğu
olduğunu
ortaya
koymaktadır. Yani kız çocukları, erkek
çocuklarına göre
20 kat daha fazla
evlendirilmektedir. (TÜİK, 2018).
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ÇOCUK EVLİLİĞİ
BİR ÇOCUK İÇİN NE DEMEKTİR?
EĞİTİM:
Evlendirilen çocuklar okulu bırakmakta ve
eğitim hakkından yoksun kalmaktadır.
SAĞLIK:
Evlilik bir çocuk için fizyolojik, psikolojik ve
cinsel gelişimine uygun olmayan bir
sorumluluğun altında kalmak demektir. Genç
yaşta annelik, gebelik ve doğum sırasında
çeşitli komplikasyonlara ve hatta ölümlere
yol açabilmektedir.

ŞİDDET:
Evlendirilen çocuk, aile içi şiddete daha fazla
maruz kalmaktadır.
YOKSULLUK:
Eğitim ve ekonomik fırsatlara erişim hakkı
kısıtlanan çocukların yoksulluk içinde yaşama
olasılıkları daha yüksektir.
EŞİTSİZLİK:
Evlenme kararında neredeyse hiç söz hakkı
olmayan çocuklar kendileri ile ilgili en önemli
karara katılamamakta ve eşitsizlik hissi
yaşamaktadır.

ÇOÇUK EVLİLİKLERİ
NASIL SONLANDIRILABİLİR?

YASAL DÜZENLEME
18 yaşından küçüklerin evlenmesi hiçbir
istisna
öngörülmeksizin
yasaklanmalı,
caydırıcı yasal düzenlemeler getirilmelidir

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ
Çocuklar ve ebeveynler güvenli seks, cinsel
yolla bulaşan hastalıklar, gençken yapılan
doğumların zararları gibi konular başta
olmak üzere cinsel konularda ve çocuk
evliliklerinin fiziksel, cinsel, psikolojik
boyuttaki olumsuz etkileri hakkında
bilinçlendirilmelidir.

YARDIM HATLARI:
Çocukların ve çocuk evliliği tehlikesini fark
edenlerin 7/24 saat destek alabilecekleri
yardım hatları oluşturulmalı ve hatların etkin
çalışması sağlanmalıdır.
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