
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanun’un odağındaki 
kadına yönelik şiddet olgusu ile mücadelede 

kadına yönelik ev içi şiddetin her durumda çocuğa 
da yönelik olduğu unutulmamalıdır. Kadınların
maruz kaldığı şiddetin boyutunu önemsizleştir-
meden, çocukların da hem koruma hem yeniden 
güçlenme süreçlerinde dikkate alınması bir gerek-
liliktir. Ev içi şiddet aynı haneyi paylaşsınlar ya da 
paylaşmasınlar aile mensubu sayılan kişiler arasında 
meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve 
ekonomik şiddeti kapsar. Ne yazık ki Türkiye’de ev içi 
şiddet çok önemli bir toplumsal sorundur. Kadınlar 
ve çocuklar sıklıkla ev içi şiddete maruz kalmaktadır.

Araştırmalar kadınların %40’ının, çocuklarınsa 
%50’sini en az bir kez ev içi şiddete uğradığını 
göstermektedir. Ev içi şiddet çocukların hem doğ-
rudan hem de tanık olarak şiddete maruz kalmaları 
anlamını taşır. Kendileri doğrudan şiddete maruz 
kalmasalar bile, annelerinin gördüğü şiddete tanık 
olarak şiddetten etkilenirler. Bu tanıklık; çocukla-
rın gelişimlerine ve psikolojik durumlarına zarar 
verir. Çocuklukta tanık olunan şiddetin erkeklerde 
şiddet uygulama, kadınlarda ise şiddete maruz kalma olasılığını güçlendirdiği ve bir 
şiddet döngüsü yarattığı bilinmektedir. Bu dönügünün kırılması ancak BM ÇHS’de 
tanımlanan hakların gözetilmesiyle mümkündür. Bu nedenle ev içi şiddetin ortadan 
kaldırılmasına yönelik koruyucu, iyileştirici ve önleyici tedbirin alınmasında çocuğun 
yararının gözetilmesi esas alınmalıdır.

Kararların hangi mahkemenin görev alanına girdiği tartışmalarından, kararların hazır-
lanmasına dayanak olması gereken sosyal inceleme raporlarının hazırlanma süreçle-
rine ve çocuğun süreçle ilgili bilgi sahibi olmamasına kadar farklı düzeylerde sorunlar 
yaşanmaktadır. İlgili kamu kurumları tarafından dile getirilen bu sorunların çözümü 
için birçok  strateji belgesinde çeşitli hedef ve eylem dizileri oluşturulmuştur.

Birleşmiş Milletler Çocuk
Hakları Sözleşmesi’ne  
göre Devletler;

- çocukları ilgilendiren
bütün faaliyetlerde
çocuğun üstün yararının
gözetilmesini (3. madde);
- çocuğun kendisini
ilgilendiren her konuda
görüşünün alınmasını (12.
madde);
- çocukların her türlü
şiddet, istismar ve ihmalden
korunması için izleme,
soruşturma, iyileştirme
ve destekleme de dahil
gereken düzenlemelerin
yapılmasını (19. madde)
sağlamakla yükümlüdür.

“Çocukluk yıllarımda çok kötü dayak yedim babamdan, şiddetle, sopayla ayaklarımın 
altına vururdu hâlâ korku içerisindeyim panik içerisinde uyanırım rüyalarıma girer hâlâ, 
sanki onları şu an yaşadım” (Büyükanne, İstanbul). Türkiye’de Çocuk İstismarı ve Aile İçi 
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6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLEMESİNE DAİR KANUN ÇOCUĞUN YARARINI GÖZETECEK 

ŞEKİLDE GÖZDEN GEÇİRİLMELİ VE UYGULANMALI!
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2012 yılından beri uygulamada olan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, ağırlığı daha çok kadına yönelik şiddete vermekte,
çocukların maruz kaldığı doğrudan ya da dolaylı şiddeti ikinci planda bırakmaktadır. 
Bu anlamda kanun çocuğun yararını gözetmekten uzaktır.   
 
Sadece kanun bakımında değil, kanunun uygulamaya koyduğu düzenlemeler bakı-
mından da benzer bir durum vardır. 6284 Sayılı Kanuna bağlı olarak kurulan ŞÖNİM’ler, 
12 yaşından büyük erkek çocukların ve engelli çocukların barınma hizmetinden 
yararlanmalarını engelleyici bir içeriktedir. Bu durum; çocukların ayrımcılığa maruz 
kalmasına yol açmakta çocuğundan ayrılmak istemeyen kadını da şiddete maruz 
kaldığı ortamda bırakmaktadır.  Oysa Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan “Çocuk-
ların Şiddete Karşı Korunmasın İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere Dair Politika 
Rehberi”’nde belirtildiği gibi Devlet; şiddetin mağduru ya da tanığı olan çocukların 
ve gerektiğinde ebeveynlerinin, fiziksel ve psikolojik açıdan yeniden güçlenmelerini 
sağlamak ve şiddete karşı koruyucu tüm tedbirleri ivedilikle almakla yükümlüdür. 
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Bu belge AB Türkiye 
Delegasyonu 

tarafından
desteklenen “Çocuğa 

Karşı Şıḋdeti̇n 
Önlenmesıṅde Sıv̇ıl̇ 

Toplum Örgütlerıṅıṅ 
Güçlendirilmesı ̇ 

Projesi kapsamında 
hazırlanmıştir. 

Bu belgede yer 
alan görüşler 

AB’nin görüşlerini 
yansıtmamaktadır.

ÖNCELİKLİ TALEPLERİMİZ:
1) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun’un
• 2/a maddesine -esas alınacak kanuni düzenlemelere- Çocuk Koruma Kanunu, BM 
Çocuk Hakları Sözleşmesinin eklenmesi,
• Yasa başlığının kadına ve çocuğa karşı şiddet olarak değiştirilmesi,
• Ev içi şiddet vakalarında şiddete tanık olma durumunun da koruma hizmetlerinden 
yararlanmak için yeterli bir gerekçe olarak kabul edilmesi,
• Uygulanmasında çocuğun haklarına ve çocuğun yararına bağlı aksaklıkları giderme-
ye yönelik genelgeler hazırlanması, bilgilendirmeler yapılması,
• 8. maddesinin 6. fırkasında vurgu yapılan gizlilik ilkesinin etkili bir şekilde işletilmesi 
için alt yapının oluşturulması.
 
2) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nde (ŞÖNİM);
• Çocukların birey olarak görüldüğü ve kendilerine özgü durumlarının dikkate alındığı 
koruma ve iyileştirme hizmetlerinin geliştirilmesi,
• Çocukların sosyal hizmet uzmanı, psikologlar tarafından değerlendirildikten 
sonra çocuğun yararına yönelik planlamalar yapılması. Bu kapsamda ev içi şiddet 
mağdurları ile çalışan profesyonellerin bu sürecin çocuklara etkisi konusunda 
uzmanlaşmalarının sağlanması,
• 12 yaşından büyük erkek çocukların ve engelli çocukların sığınmaevine kabul 
edilmesini engelleyen, “Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında” yö-
netmeliğin 13/1. maddesinin, çocukların yararı gözetilerek değerlendirilmesi ve aksi 
gerekmediği taktirde ebeveyninden ayrılmaması. Bu kapsamda şiddet mağdurları 
için ev tahsisinin hayata geçirilmesi, buna ilişkin altyapının oluşturulması ve kaynak 
yaratılması,
• Sistem işleyişini takip edecek bağımsız mekanizmalar oluşturulması 
gerekmektedir. Ayrıca; ev tahsisi ve genel olarak ŞÖNİM’lerin hizmetleri hakkında 
mevcut durumun ve planlamaların şeffaf bir biçimde paylaşılmasıyla ilgili soru 
önergeleri ve bilgi edinme kapsamında yöneltilen soruların açıkça yanıtlanması 
da önem taşımaktadır.


