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Ağdan Haberler
Yeni sekreteryanın göreve başlaması
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın kuruluş aşamasında, çeşitli toplantılarla ağın
işleyişi ile ilgili teknik konularda fikir birliğine varılmış; kuruluş amacına uygun olarak çocuğa karşı
şiddetin hak temelli izlenmesine yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenmiş ve yazılı
materyaller hazırlanmıştır. Ağın bundan sonraki işleyişine destek olmak amacıyla bir sekretaryanın
görevlendirilmesi uygun görülmüş ve UNICEF tarafından bir çağrı yayınlanmıştır. Bu çağrıya ortak
teklif veren ICC ve Öz-Ge Der’in ağın sekretaryasını iki yıl süreyle yürütmesi uygun bulunmuştur.
Sekretaryanın iki yıllık süreçteki görevleri şu şekilde özetlenebilir:
1. Ağın idari/teknik işlerini yürütmek
2. Ağın eğitim-izleme-raporlama faaliyetlerine destek vermek
3. Ağın savunuculuk faaliyetlerine destek vermek
4. Raporlama
Sekreterya iletişim bilgileri:
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı
c/o Uluslararası Çocuk Merkezi
Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphane Binası
Bilkent, 06800, Ankara
E-posta: bilgi@cocugasiddetionluyoruz.net
Tel: +90-312-2902714
Web: Çocuğa Şiddeti Önlüyoruz

Dünya Kız
Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları
Günü’nün bu yılki teması şiddet
olarak belirlenmişti. Kız
çocuklarının şiddetten korunma
hakları konusunda ortak bir
çalışma yapmak için 150’den
fazla üyesi ile 4 STÖ ağı
biraraya geldi. Çocuğa Karşı
Malatya Kız Futbol Takımı ve Antrenörleri

Şiddeti Önlemek için Ortaklık
Ağı, Çocuk Gelinlere Hayır
Ulusal Platformu, ÇTCS ile
Mücadele Ağı ve Çocuk

Alanında Çalışan Avukatlar Ağı bir panel düzenleyerek, kız çocuklarının karşılaştığı şiddet
biçimlerine, şiddetin yaygınlığı ve yoğunluğuna dikkat çekerek, bu günün bir kutlama değil, kız
çocuklarının insan hakları için mücadele günü olduğunu vurguladılar.
Panel ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/59/11-ekim-dunya-kiz-cocuklar-gunu.htm

Çocuğa Karşı Cinsel Sömürü ve İstismarının Önlenmesi
Politika Notu
UÇM’nin yürüttüğü Beşte Bir kampanyası kapsamında, çocuğa karşı cinsel şiddetle ilgili olarak
araştırmalar ve yayınlar hazırlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan politika notuna Çocuğa Karşı
Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı ve ÇTCS Mücadele Ağı da katkı vermiştir. Politika notunda cinsel
sömürü ve istismarın tanımı yapılmakta, konuyla ilgili araştırmalar bağlamında Türkiye’deki durum
değerlendiriliyor ve önlemeye yönelik adımlar tartışılıyor.
Politika notuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Politika Notu

Ağ Üyelerinden Haberler

I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği’nin
koordinasyonuyla I Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi 23-25
Ekim 2014 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşti.
Kongre, çocuk koruma alanında çalışan farklı disiplinden
uzmanları biraraya getirerek, bebek ve çocuk ölümleri, olumsuz
çocukluk çağı deneyimleri, çocuk ve suç, çocukların cinsel
istismarı gibi birçok konu bağlamında çocuk koruma sisteminin
tartışılmasını sağladı.
Kongrenin sonuç bildirgesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Çocuk Koruma Kongresi

Çocuk Haklarının
Hayata Geçirilmesinde
Çocuk Ombudsmanlığı
Sempozyumu
17-18 Kasım 2014 tarihleri arasında
YÖRET Vakfı, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi,
Uluslararası Çocuk Merkezi ve
Gündem Çocuk Derneği ortaklığında
“Çocuk Haklarının Hayata
Geçirilmesinde Çocuk
Ombudsmanlığı Sempozyumu”
düzenlendi. Sempozyumun genel
amacı, İsveç deneyimlerinin ışığında
Türkiye’deki ombudsmanlık sistemin
gelişimine katkıda bulunmaktı. Avrupa
Çocuk Ombudsmanlar Birliği (ENOC)
Başkanı, İsveç Çocuk Ombudsmanı
ile yerel ombudsmanlarının, Save the
Children adlı çocuk hakları örgütü
temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığı
sempozyuma çocuktan sorumlu kamu
denetçisi Serpil Çakın, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Bozoğlu, İstanbul İl Mili Eğitim Müdür Muammer
Yıldız da katıldı.
Sempozyumun sonuç bildirgesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Bilmese de Haklı!

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 25
yılında Çocuk Hakları Komitesi’nin
Çocuklarla Buluşması
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 25. yılında Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Komitesi tarihinde ilk kez çocuklarla buluştu. 14
ülkeden çocukların katılımı ile Google+ Hangout kullanarak
yapılan toplantıda, çocuklar ülkelerindeki ve dünyadaki çocuk
hakları gündemi ile ilgili görüşlerini paylaştı. UÇM’nin çabaları
ve Öz-Ge Der’in desteği ile görüşmelere katılan Türkiye grubu
da savaş ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak Türkiye’de ve dünyada gözlemlediklerini
aktardı. UNICEF Türkiye görüşmelere çevirmen desteği verdi.
Bu görüşmeler 20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nde New York’ta Genel Kurulda gösterildi.
Görüşmelerin ayrıntılarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.
Çocuklarla BM Çocuk Hakları Komitesi Buluştu
Buluşmanın video kaydı

Çocuk Korumada
Siyasetçilerin Önderliği
Paneli
27 Kasım 2014 tarihinde Çocuk Hakları
Sözleşmesinin 25. yılı çerçevesinde,
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
Türk Grubu Himayelerinde,
Uluslararası Çocuk Merkezi, ÇTCS ile
Mücadele Ağı, Çocuğa Karşı Şiddeti
Önlemek için Ortaklık Ağı, UNICEF ve
Yasama Derneği ortaklığında, “Çocuk Korumada Siyasetçilerin Önderliği” (Avrupa Konseyi Beşte Bir
Kampanyası) konulu panel mecliste gerçekleştirildi.
Avrupa Konseyi’nin 2010 yılında Lanzarote Sözleşmesi (Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel
İstismara karşı Korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) ile bağlantılı olarak çocuğa karşı
cinsel şiddeti sonlandırmak için bir kampanya başlatmıştır. Avrupa’da her BEŞ çocuktan BİRİNİN
cinsel şiddetin herhangi bir biçiminin mağduru olmasından hareketle kampanya “BEŞTE BİR”
olarak adlandırılmıştır. Kampanyanın Türkiye ayağını UÇM yürütmekte olup, bu kapsamda çeşitli
araştırma ve yayınlar yapmıştır. Bu panelde de politika yapıcılara yönelik hazırlanan yayınlar
dağıtılmış ve araştırma sonuçları paylaşılmıştır.
Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve yayınlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Kampanya web sitesi

Türkiye'nin BM İnsan Hakları Evrensel Periodik İncelemesi
Uluslararası Çocuk Merkezi, Türkiye'nin BM İnsan Hakları Evrensel Periodik İncelemesi
görüşmelerinde kullanılmak üzere bir rapor hazırladı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, BM üyesi her ülkenin insan haklarının korunması,
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için göstermiş olduğu performansı incelemek ve bu yolla insan
hakları durumunu dünyanın her köşesinde iyileştirmek amacıyla 2006 yılında verdiği 60/251 no’lu
kararla Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ/UPR) adıyla bir izleme mekanizması oluşturdu. Bu
mekanizma aracılığıyla Birleşmiş Milletler üyesi 193 Devletin tümü, 2008-2011 yılları arasında insan
hakları performansları ile ilgili olarak değerlendirildiler. Dört yıllık dönemler halinde işleyen EPİ 2012
yılında ikinci dönem değerlendirmelerine başladı. Türkiye’yle ilgili ilk inceleme, Evrensel Periyodik
İnceleme Çalışma Grubu’nun 3-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 8. oturumda
yapıldı. 25 BM üyesi ve 29 gözlemci devletin katıldığı Türkiye EPİ değerlendirmesi, Çalışma
Grubunun 12 Mayıs 2010 tarihli raporu ile tamamlandı. (İHOP tarafından Türkçeye çevrilen bu
raporlara buradan ulaşabilirsiniz.)
Türkiye’nin ikinci dönem değerlendirilmesi 2015 yılında Ocak/Şubat aylarına denk gelen 21.
Oturumda gerçekleşecektir.
Bu oturum için hazırlanan STK ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti raporlarına buradan ulaşabilirsiniz:
İlgili tüm raporlara ulaşmak için

Kültür Kenti Vakfı, “Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller” projesi
kapsamında 11 Aralık 2014 tarihinde bir sempozyum
düzenleyerek çocuğa karşı şiddeti tartıştı.
Çocuğa karşı şiddeti önlemede sorumlu ebeveynlik yöntemlerine dikkat çekmek amacıyla
Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, yerel ve merkezi hükümet temsilcileri, akademisyenler ve
uzmanları bir araya getirmeyi hedefleyen sempozyum; çocuğa karşı şiddetin yıkıcı etkilerinin önüne
geçmek, karar alıcı mekanizmalarla işbirliği yapmak ve çocuk hakları için disiplinler arası bir arayışa
katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.
Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Düşün AB Programı’nın 19 Kasım 2014 tarihinde
gerçekleştirdiği “İletişim ve Sosyal Medya Eğitimi”ne Ortaklık
Ağı’nı temsilen üyelerimizden Kalkınma Atölyesi katıldı.
Eğitimi alan Sinem Bayraktar, internet yoluyla da katılımın mümkün olduğu yarım günlük bir toplantı
ile eğitim notlarını paylaşmak istiyor.
Eğitim programına buradan ulaşabilirsiniz.

Başak Kültür ve Sanat Vakfı Suruç’ta Çadır Kentlere Yönelik
Çalışmalar Gerçekleştirdi.
Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Suruç’taki çadır kentlerde yaptıkları çalışmalar kapsamında bölgeye
ilişkin ilk gözlemlerini paylaştı.
• Kobanî’deki savaşın ilk günlere oranla hafiflemesi, yardımların azalmasına neden olmuştur.
• Doktorlardan alınan bilgilere göre, bölgede gıda yetersizliği yaşanmakta, özellikle çocukların
protein ihtiyaçlarına vurgu yapılmaktadır. Tek tip beslenme sorunu yaşanmaktadır.
• Kader Ortakaya Çadır Kentine bir sınıf çadırı kurulmuş, ama masa ve sıralara ihtiyaç varmış. Bir
masa ve sıra’nın maliyeti de 150 tl. imiş.
Söz konusu ihtiyaçlar ve/veya konularla ilgili Başak Kültür ve Sanat Vakfı’yla aşağıdaki
bağlantılardan iletişime geçebilirsiniz.
Telefon: 0216 420 49 68 – Vakıf Ofis
Cep: 0543 410 20 48 – Şahhanım Kanat
Cep: 0505 491 80 49 – Emin Sarıkaya
www.basaksanatvakfi.org.tr
www.basaksanat@gmail.com

Dünyadan Haberler
UNICEF'ten Çocuğa karşı Şiddet ile ilgili raporlar
Çocuğa Karşı Şiddeti Sonlandırmak: Eylem için Altı Strateji
“Çocuğa Karşı Şiddeti Sonlandırmak: Eylem için Altı Strateji" (Ending Violence Against Children: Six
Strategies for Action) raporu, dünyadan vaka örnekleri ile iyi oluşturulmuş önleme ve müdahale
stratejilerinin nasıl çocuğa karşı şiddetin yaygınlığını ve etkilerini azalttığını gösteriyor. Rapor,
hükümet yetkilileri, sivil toplum temsilcileri, özel sektör ve uluslararası topluluk için hazırlandı.
Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Ending Violence Against Children: Six Strategies for Action

Apaçık Ortadayken Gizlenen: Çocuğa Karşı Şiddetin İstatistiksel Analizi
"Apaçık Ortadayken Gizlenen: Çocuğa Karşı Şiddetin İstatistiksel Analizi" (Hidden in Plain Sight: A
statistical analysis of violence against children) başlıklı rapor 190 ülkeden toplanan verilerle çocuğa
karşı şiddetin tüm biçimleriyle küresel olarak yaygınlığını ortaya koymaktadır.
Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Yeni küresel veriler çocuklara yönelik şiddetin akut biçimde yaygın olduğunu gösteriyor

Kuşatma Altında: Suriye'deki üç yıldır süren silahlı çatışmanın çocuklar
üzerindeki yıkıcı etkisi
Kuşatma Altında: Suriye'deki üç yıldır süren silahlı çatışmanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi
(Under Siege: The devastating impact on children of three years of conflict in Syria) raporu
Suriye’deki savaşın çocuklar üzerindeki kısa ve uzun süreli etkilerini analiz ediyor.
Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Under Siege: The devastating impact on children of three years of conflict in Syria

UNICEF'ten Dijital Çağda Çocuk Hakları Raporu
“Children’s Rights in the Digital Age: A Download from Children Around the World” başlıklı rapor,
dijital medya ve araçlarının çocukların haklarını nasıl etkilediğini ele alıyor. 16 ülkeden 148 çocuğun
katılımı ile gerçekleşen atölye çalışmalarında çocuklar dijital medyanın sağladığı fırsatları ve neden
olduğu riskleri tartıştı.
Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Children’s Rights in the Digital Age: A Download from Children Around the World

UNICEF'ten Tüm Devletlere Çocukların Hayatta Kalması için Taahhüt Çağrısı
“Committing to Child Survival: A Promise Renewed” başlıklı ilerleme raporu, 1990’dan beri beş yaş
altı çocuk ve yenidoğan ölümlerini değerlendirirken, anne ve yenidoğana yapılan müdahale
yöntemlerini, sağlık sistemi ve bakım kalitesi arasındaki boşluklar bakımından analiz etmektedir.
Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Committing to Child Survival: A Promise Renewed

BM Çocuk Hakları Komitesi ve BM Kadına Karşı Her Türlü
Ayrımcılığı Sonlandırma Komitesi zararlı geleneksel
uygulamalar ve çocuk hakları konulu genel yorumunu
yayınladı.
Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 45. Maddesinin (d) bendinde ‘Komite, bu Sözleşmenin 44. ve
45. Maddeleri uyarınca alınan bilgilere dayanarak, telkin ve genel nitelikte tavsiyelerde bulunabilir.
Bu telkin ve genel nitelikteki tavsiyeler, ilgili olan her taraf Devlete gönderilir ve şayet varsa taraf
Devletlerin yorumları ile birlikte Genel Kurul’un dikkatine sunulur’ ifadesi yer almaktadır. Bu açıdan
bakıldığında Genel Yorumların Sözleşme’nin maddelerinin anlaşılması ve izlenmesi açısından ne
denli önemli olduğu da görülmektedir.
Çocuk Hakları Komitesi’nin Genel Yorumları Sözleşme’nin daha iyi uygulanması için yasal açıdan
yetkin, buyurucu ve yönlendirici kılavuzlardır.
Bu bağlamda zararlı geleneksel uygulamalar ve çocuk hakları ile ilgili aşağıdaki genel yorum
erken/zorla evlilikler de dahil pek çok konuda hak temelli çözümler için yol göstericidir.
Not: Ingilizce aslından yakında Türkçe çevirisi ICC tarafından yayınlanacaktır
Daha fazla bilgi için

Suriye’deki eğitim krizinin çocuklar üzerindeki etkileri
Save the Children bu yıl eğitimle ilgili iki rapor yayınladı. Bunlardan biri Suriye’deki eğitim krizinin
çocuklar üzerindeki etkilerini analiz ediyor, diğeri ise dünya genelinde okula gidemeyen 58 milyon
çocuğun eğitim sistemine nasıl dahil edileceklerini tartışıyor. Ayrıca Dünya Annelerinin Durumu
üzerine hazırladığı yıllık raporun 15.sini yayınladı.
Raporlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Suriye’deki eğitim krizinin çocuklar üzerindeki etkileri

2015 sonrası kalkınma hedeflerinin merkezinde çocuğa karşı
şiddetin önlenmesi
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuğa Karşı Şiddet Özel Temsilcisinin Save the Children’a
yaptırdığı ve "2015 sonrası kalkınma hedeflerinin merkezinde çocuğa karşı şiddetin önlenmesi"
(Why children’s protection from violence must be at the heart of the Post-2015 development agenda
A review of Consultations with Children on the Post-2015 Development Agenda) başlıklı rapor,
sürdürülebilir kalkınmanın temel şartlarından birinin çocuğa karşı şiddetin önlenmesi olduğunu
ortaya koyuyor. Rapor, bölgesel ve tematik olarak şiddeti analiz ediyor ve çocukların şiddeti nasıl
algıladıklarını ve yaşadıklarını içeriyor.
Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
2015 sonrası kalkınma hedeflerinin merkezinde çocuğa karşı şiddetin önlenmesi

Çocuklar silahlı çatışmalardan nasıl etkilendi?
UNESCO, bu yıl Irak, Gazze, Suriye ve Güney Sudan’da çocukların silahlı çatışmalardan nasıl
etkilendiği ile ilgili çalışmalar yaptı.
Raporlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Çocuklar silahlı çatışmalardan nasıl etkilendi?

Çocuğa karşı şiddetin nedenleri ve önleme yolları
Avrupa Birliği Parlamentosu, bu yıl AB ülkelerinde çocuğa karşı şiddetin nedenleri ve önleme yolları
üzerine bir rapor yayınladı. Rapor uluslararası çocuk koruma standartlarını referans alarak
hazırlandı.
Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Çocuğa karşı şiddetin nedenleri ve önleme yolları

Avrupa Parlamentosu çocuğa şiddete karşı karar yayınladı.
Avrupa Parlementosu'nun Kararı

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi çocuğa kötü
muamele eylem planını açıkladı.
Eylem Planı
Infografik

Dünya Sağlık Örgütü'nün Şiddet Önleme Raporu açıklandı
Rapor

Çocuk Yardım Hatları Uluslararası Örgütünün 2012-2013 veri
raporu yayınlandı
Veri Rapor

Çocuğa Fiziksel Cezalandırmayı Sonlandırma Küresel
İnsiyatifi 2014 raporunu yayınladı
Küresel Gelişme Raporu
Raporun Özeti
Engelli Çocuklarla ilgili Briefing
İnanç Gruplarının Desteği ile ilgili Briefing
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