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I. Yönetici özeti 

Bu rapor1; 27-28 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılan “Gelişimin Hızlandırılması: 
Çocuğa karşı şiddet ile mücadele Avrupa Konferansı”nda tartışılan başlıca konula-
rı özetlemektedir. Konferans, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Çocuklara Karşı 
Şiddet Özel Temsilcisi’nin işbirliğiyle, Avrupa Konseyi, UNICEF Türkiye Temsilciliği 
ve Türkiye Hükümeti tarafından düzenlenmiştir. Birleşmiş Milletlerin2 ve Avrupa 
Konseyinin3 çocuklara karşı şiddetin bütün biçimlerini ortadan kaldırma çabaları kap-
samında Konferansın üç hedefi bulunmaktaydı.

İlk olarak; Konferansa ev sahipliği yapan Türkiye dâhil, Avrupa Konseyi’ne Üye 
Devletlerde, çocuğa karşı şiddet ile ilgili mevcut durumun değerlendirilmesi ve bütün-
leşik-ulusal stratejiler geliştirilmesi için değerlendirilmeler yapılması hedeflenmiştir. 

Bu değerlendirmeler, Birleşmiş Milletlerin çocuğa karşı şiddeti önleme ve ortadan 
kaldırma çalışmalarının global çerçevesinde önemli bir role de hizmet etmektedir. 
Bu amaçla ikinci hedef olarak; Çocuğa Karşı Şiddet Özel Temsilcisi tarafından yürü-
tülen ve 27 Avrupa Konseyi Üye Devleti tarafından oluşturulan ‘2011 Global İlerleme 
Araştırması’nın sonuçları Konferans esnasında takdim edilmiştir.  Konferansın, çocu-
ğun şiddetin bütün biçimlerinden masun olma hakkıyla ilgili Nisan 2011’de kabul edi-
len ÇHS Komitesinin 13 sayılı Genel Yorumuyla da uyum içerisinde yürütülmesi hedef-
lemiştir. 13 sayılı Genel Yorum, çocuklara uygulanan şiddetin endişe verici boyutu ve 
yoğunluğu nedeniyle ve bu şiddeti sona erdirmeye yönelik tedbirlerin güçlendirilmesi-
ni teşvik etmek için kabul edilmiştir. Avrupa kıtasında Avrupa Konseyi, UNICEF ve Save 
the Children gibi uluslararası kuruluşlar çocukları şiddetten koruma amaçlı tedbirle-
rin ilerletilmesi ve eşgüdümlenmesi alanında önemli bir rol oynamaktadırlar. Ankara 
Konferansı, iyi uygulamaların paylaşılması ve Avrupa’da çocuğa karşı şiddet ile nasıl 
mücadele edileceği konusunda derinlemesine düşünmeyi desteklemek amacıyla son 
on yılda gerçekleştirilen dönüm noktası niteliğinde olan girişimlerden biri olmuştur.  

Üçüncü olarak, Konferans, Türk Hükümeti’nin çocukları şiddetten korumak için atmış 
olduğu önemli kurumsal adımların aktarılmasına olanak tanımış ve daha şimdiden 
bütünleşik stratejiler tesis etmiş olan İsveç ve Estonya gibi ülkelerle iyi uygulamala-
rı paylaşma imkânı sunmuştur. Hem hükümet hem de sivil toplum girişimleri yoluyla 
çocuğa karşı şiddet ile mücadele konusunda deneyimler, İtalya, Belçika, Sırbistan ve 
Yunanistan4 gibi ülkelerce de paylaşılmıştır. 

1. Bu rapor, Avrupa Üniversitesi Enstitüsü, Floransa’dan Dr. Susanna Greijer tarafından hazırlanmıştır. 
2. BM Genel Kurulunca 20 Kasım 1989’da kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS), madde 19.
3. Bakalar Komitesince Şubat 2012’de kabul edilen Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Stratejisi 2012-2015. 
4. Konferansa katılan diğer ülkelerden bazıları şunlardı: Arnavutluk, Litvanya, Moldova, Norveç, İspanya, Portekiz ve 
Birleşik Krallık.
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sonra Rehber olarak geçecek) kabul etti.5 Rehberin amacı, Avrupa Konseyi Üye 
Devletleri çocuk haklarını korumak ve çocuğa karşı şiddeti ortadan kaldırmak için 
bütünsel bir ulusal çerçeve geliştirmeye ve uygulamaya teşvik etmektir. Rehber, bir 
dizi genel ilkeye6 ve işleyiş ilkesine7 dayalı olarak, saygı kültürünün oluşturulmasını ve 
çocuk haklarının ileriye götürülmesi ve korunması için çok boyutlu ve sistematik bir 
ulusal stratejinin geliştirilmesini desteklemektedir.

Rehber, bağımsız uzman Paulo Sérgio Pinheiro tarafından hazırlanan ve 2006’da 
yayımlanan Birleşmiş Milletler Çocuklara Karşı Şiddet Araştırmasının 8 açtığı yolu takip 
etmektedir. Araştırma, ailede, okullarda, alternatif bakım kurumları ve alıkoyma tesis-
lerinde, çocukların çalıştığı yerlerde ve toplumda çocuğa karşı şiddetin çeşitli türlerinin 
global bir resmini veriyordu.9 Ayrıca, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve buna karşılık 
verilmesi için acil eylem çağrısı yapıyor ve bir dizi tavsiye sunuyordu. Bu tavsiyelerden 
biri uyarınca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Mayıs 2009’da Çocuğa Karşı Şiddet 
konusunda bir Özel Temsilci atandığını ilan etti. Halen Marta Santos Pais’in uhdesin-
de bulunan bir makam olan Özel Temsilcinin çalışmaları çocuklara çocuğa karşı şiddet 
konusuna emsalsiz dikkat göstermiştir.

Rehberin kabul edilmesinden sonra, Mayıs 2010’da Viyana’da, Çocuğa Karşı Şiddet 
Özel Temsilcisinin desteği ile “Çocuğa karşı şiddeti ortadan kaldırmak için ulusal bütün-
leşik stratejiler” üzerine bir Avrupa konferansı yapıldı. Mayıs 2011’de UNICEF ile ortaklık 
halinde Kiev’de “Çocuğa karşı şiddet ile mücadele: izole edilmiş eylemlerden bütünleşik 
stratejilere” başlığıyla ikinci bir konferans düzenlendi. Bir buçuk yıl sonra, Kasım 2012’de, 
Üye Devletlerin çocuğa karşı şiddeti önlemek ve bununla mücadele etmek için bütün-
sel bir ulusal çerçeveyi nasıl geliştirmiş ve uygulamakta olduklarını takip etmek üzere, 
Ankara’da “Gelişimin hızlandırılması: Çocuğa karşı şiddet Avrupa Konferansı” başlığıyla 
üçüncü bir konferans (bundan sonra Konferans veya Ankara Konferansı olarak geçe-
cektir) gerçekleşti.

Konferansın üç hedefi vardı. İlk hedef, Avrupa Konseyi Üye Devletlerinde çocuğa kar-
şı şiddet ile ilgili durumun bir değerlendirmesini yapmak ve bütünleşik ulusal strate-
jiler geliştirilmesini takip etmek için bir fırsat sunmaktı. Bu değerlendirme, Birleşmiş 
Milletlerin çocuğa karşı şiddeti önleme ve ortadan kaldırma çalışmalarının global 

5. Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi, Tavsiye CM/Rec(2009)10.
6. Rehberin genel ilkeleri şunlardır: şiddete karşı koruma; yaşam ve azami sağ kalma ve gelişme hakkı; ayrımcılık 
olmaması; cinsiyet eşitliği; çocuk katılımı; bir devletin yükümlülükleri; diğer aktörlerin yükümlülükleri ve katılımı; 
çocuğun üstün çıkarları.  
7. İşleyiş ilkeleri şunlardır: şiddetin çok boyutlu niteliği; bütünleşik yaklaşım; sektörler arası işbirliği; ve çok paydaşlı 
yaklaşım.
8. Çocuklara karşı şiddet hakkında Birleşmiş Milletler incelemesi için bağımsız uzmanın raporu, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu, A/61/299, 29 Ağustos 2006. En son 5 Mart 2013’te erişilen www.unviolencestudy.org 
adresindebulunabilir.
9. Aynı yerde. Raporun özeti.

Konferansta ifade edilen başlıca konular şunlardır:

1.  Çocuğa karşı şiddet ile mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak için paylaşılan bir dizi 
ilkeye dayalı bir bütünleşik ulusal strateji benimseme ihtiyacı;

2.  Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve çocukların şiddetten korunması için bütünle-
şik ulusal stratejilerin uygulanmasını temin etmek amacıyla, hem ülke içinde hem 
de uluslararası çapta eşgüdüm ve işbirliği;

3.  Önleme üzerine odaklanma ve çocuğaklara karşı şiddetin önlenmesi ve erken tes-
pitine yönelik mekanizmalar kurma gerekliliği;

4.  Çocuğa karşı şiddeti bildirmenin çocuklarla çalışan bütün profesyoneller için bir 
yükümlülük haline gelmesini ve bildirme için açık bir prosedür mevcut olmasını 
temin etme ihtiyacı;

5.  Fiziksel cezalandırmanın kanunla yasaklanması ve bütün ortamlarda bu türden 
uygulamalara sıfır tolerans için çalışılması;

6.  Bu problemin derinliğini daha iyi anlamak ve etkili çözümler bulma kapasitesini 
güçlendirmek için çocuğa karşı şiddet konusunda araştırma ve verilere olan mut-
lak ihtiyaç;

7.  Çocuğa karşı şiddet ile mücadele edilmesinde, bilgisiyle sivil toplumun temel rolü;  

8.  Çocuk katılımına gerekli önemi verme ve çocukların onları etkileyen bütün konu-
lar ve karar alma süreçlerinde söz sahibi olmalarını temin etme ihtiyacı.

Bu raporun yapısı, çocuğa karşı şiddet ile mücadele çalışmasının farklı yönlerine ait 
yukarıda belirtilen alt konulara dayanmaktadır. Konferansta tartışılan, cinsiyetle ilgili 
konular, çocuk dostu sistemler ve hizmetlere olan ihtiyaç ve bilinçlenme sağlanması 
ve algıların değiştirilmesinde medyanın önemi gibi diğer önemli yönler, raporun bütü-
nünde çaprazlama bir şekilde yansıtılmıştır.

II. Giriş

Kasım 2009’da, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi çocukların şiddetten korunması 
için bütünleşik ulusal stratejiler üzerine Avrupa Konseyi Politika Rehberini (bundan 
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Bu türden ulusal stratejiler yoluyla çocuğa karşı şiddeti ortadan kaldırma şartlarının 
nasıl yaratılacağı ve devletlerin bu fenomen ile mücadele etmek için uygun araçlara 
sahip olmalarının nasıl temin edileceği hakkında tartışmalar yapıldı. Bu problemle ilgili 
merkezi konulardan biri, çocuğa karşı şiddet sorununda kurumsal kapasiteyi arttırma 
ihtiyacıdır. Çocuğa karşı şiddet üzerine bütünleşik ulusal stratejilerde yer alan eylemle-
ri gerçekleştirmek için, bütün paydaşların ilişki kurabileceği ve uygulanmasına yardım 
edebileceği açık bir eylem planına büyük ihtiyaç vardır. Çocuğakarşı şiddet konusun-
da BM Küresel İlerleme Araştırmasına Avrupa ülkeleri tarafından verilen yanıtlar çoğu 
devletin çocuğa karşı şiddetle ilgili bir çeşit eylem planına sahip olduğunu göstermiş 
olsa da, bu eylem planlarının içeriğinin çok farklı olduğu açıkça görüldü. Kültürel çeşit-
lilik açısından ve Avrupa Konseyi Üye Devletlerinin farklı politik ve sosyo-ekonomik 
gerçekleri dikkate alındığında bunu anlamak mümkün olsa da, Avrupa kıtasının bütü-
nünde ortak paydalar bulmak ve tutarlı bir yaklaşıma sahip olmak da önemlidir. Başka 
bir ifadeyle, çocuğa karşı şiddet ile mücadele için bütünleşik ulusal stratejiler ve eylem 
planları, bağlam yönünden kendilerine özgü olmalı, fakat aynı zamanda bir dizi payla-
şılan ilkeye dayanmalıdır. 

Herhangi bir bütünleşik ulusal stratejinin temel bir unsuru, bütün aktörlerin çocuğun 
bütünsel olarak korunmasına yönelik olarak ortak sorumluluk almaları ve çalışma-
larının gerekli olmasıdır. Konferansta, devletlerin genellikle çocuk işçiliği veya insan 
ticareti gibi belirli bir problemle sınırlanmış eylem planlarına sahip olduğuna, fakat 
çocuklar ve şiddet ile bağlantılı bütün konuların kapsamlı bir şekilde ele alındığı ulusal 
gündemlerin hâlâ nadir olduğuna işaret edildi. Böylece, devletlerin çocuğa karşı şiddet 
ile ilgili konular üzerine eylem planlarını tek bir bütünleşik stratejinin çerçevesi altında 
bir araya toplamak için gayret etmeleri önerildi. Farklı konular için ayrı stratejiler mev-
cut olduğunda, bunlar birbirinden yalıtık olmamalı, ortak bir çerçeve altında bir araya 
getirilmelidir. 

Son olarak, göçmen çocuklar gibi korunma ihtiyacı olan çocukların kurumsal çerçeve 
içinde de şiddete özellikle açık olduklarına, bunun da önleme ve koruma açısından 
belirli sorunlar yarattığına işaret edildi. Dolayısıyla, bütünleşik stratejinin oluşturulma-
sında, korunma ihtiyacı olan çocuklara özel dikkat gerekir. Ayrıca, çocuklar her türlü 
ayrımcılıktan korunmalı ve cinsiyete duyarlı bir yaklaşım, çocuğa karşı şiddet üzerine 
ulusal bir stratejinin parçası olmalıdır. 

Türkiye, yurt içi mevzuatını, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunun-
la mücadele edilmesi hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)11 ile 
uyumlulaştırmaya karar vermiştir. Böylece, aile içi şiddetten koruma, aile bütünlüğü-

11. Bakanlar Komitesi tarafından 7 Nisan 2011’de kabul edilen, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi 
ve bununla mücadele edilmesi hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi (CETS 210). Sözleşme henüz yürürlüğe 
girmemiştir. 

çerçevesinde önemli bir role de hizmet ediyordu. Bu amaçla, ikinci olarak, Çocuğa Karşı 
Şiddet Özel Temsilcisi tarafından yürütülen ve 27 Avrupa Konseyi Üye Devleti tarafın-
dan hazırlanan 2011 Global İlerleme Araştırmasının sonuçlarının Konferansta paylaşıl-
ması hedeflenmiştir. Üçüncü hedef ise, Türk Hükümetinin çocukları şiddetten korumak 
için atmakta olduğu önemli adımları tanıtmasına ve daha şimdiden bütünleşik strateji-
ler tesis etmiş olan ülkelerle iyi uygulamalarını paylaşmasına olanak sağlamaktı. 

Son yıllarda, dünyanın birçok ülkesinde çocuğa karşı şiddet ile mücadele etmek için 
çalışmalar yapılmış ve yeni kurumlar oluşturulmuştur. Ancak yine de, çocuklar için ger-
çeklik her zaman değişmemiştir.

III.  Çocuğa karşı şiddet ile mücadele için bütünleşik 
ulusal stratejiler

Çocuğa karşı şiddet çocuk haklarının bir ihlalidir, aynı zamanda toplumda ilerlemenin 
önünde bir engeldir de. Deneyimler göstermiştir ki çocuğa karşı şiddet ile etkili biçim-
de mücadele edebilmek için bütünsel bir yaklaşım benimsemek ve bütünleşik tarzda 
çalışmak şarttır. Bu türden stratejilere gerekli önem verilmeli ve bunlar politik ve eko-
nomik değişimlere karşı dirençli olmalıdır. Böylece, ekonomik krizlere veya hükümet 
değişikliklerine rağmen çocuk hakları yüksek öncelikte olmaya devam etmelidir. Ancak, 
birçok devlet için, çocukları şiddete karşı korumaya yönelik sürekli ve yeterli finansal 
kaynağı garanti etmek bugünün Avrupa’sında önemli bir sorun oluşturmaktadır. 

Konferansta, çocuğa karşı şiddet konusunda BM Küresel İlerleme Araştırması doğrul-
tusunda Avrupa’da yapılan çalışmaların değerlendirilmeleri sunuldu10. Sonuçlar, çoğu 
Avrupa devletinde çocuğa karşı şiddet durumlarını kapsayan genel bir yasal çerçeve 
olduğunu, ama konu hakkında özel bir yasa olmadığını gösteriyordu. Birçok ülkede 
çocuğa karşı şiddet konusunda bütünleşik stratejiler geliştirilmesine rağmen, endişe 
veren sayıda çocuğun mevcut güvenlik ağından aşağı düşmeye devam etmektedir ve 
yapılan girişimlerin bugüne kadar yetersiz oldukları açıktır. Dolayısıyla, çocuğa karşı 
şiddet ile mücadele etmek için bütünleşik ulusal stratejiler geliştirilmesi ve uygulan-
ması Ankara Konferansının başlıca temalarından birini oluşturdu. Bir bütünleşik ulusal 
strateji, Avrupa Konseyi Rehberinde ifade edildiği gibi mevzuata ve politikalara yerleş-
tirilecek bir dizi prensip ve bir eylem planına göre uygulanacak bir dizi eylem adımları 
içermelidir. 

10. Çocuğa Karşı Şiddet Özel Temsilcisi tarafından 2011’de başlatılan bir araştırmaya 27 Avrupa Konseyi Üye Devleti 
cevap vermişti.
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Çocuğa karşı şiddet ile mücadele çok yönlü bir çalışma alanıdır. Dolayısıyla, işbirliğine 
açık olma esastır ve devamlı olarak teşvik edilmelidir. Hükümet seviyesinde, hizmet-
ler arası işbirliği merkezi ve yerel düzeyde güçlendirilmelidir. Parlamento üyeleri de 
sorunların gündeme getirilmesinde ve politika oluşturulmasında önemli bir rol oynar-
lar. Bugün, sivil toplum ve üniversite ile ortaklıklar güçlenmekte ve sıklaşmaktadır. Bu 
aktörlerin üstlenebileceği önemli rol Konferansta muhtelif konuşmacılar tarafından da 
vurgulanmıştır. Çocuğa karşı şiddet ile etkili biçimde mücadele etmek için, diyalog, 
eşgüdüm ve ortak eyleme imkan veren resmi ve enformel mekanlara ihtiyaç olduğu 
başlıca mesaj idi.

Sadece uluslararası ve ulusal seviyelerde düzeyde değil, bölgeler ve belediyelerde 
yerel düzeyde de eşgüdüm ve işbirliği temin edilmelidir. Şiddet mağdurlarının yardım 
ve destek almaları ve önleme eylemlerinin gerçekten etkili olabilmeleri genellikle yerel 
düzeyde olur. Somut sorunları belirleyenler ve uygun çözümleri önerenler genellikle 
yerel aktörler olabilmektedir. Dolayısıyla, çocuğa karşı şiddet ile mücadele stratejile-
ri geliştirilmesine hem hükümetin yerel birimleri, hem de hükümet dışı yerel birimler 
dâhil edilmelidir. 

Paylaşılan deneyimlerden biri, 2008’de çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve çocuk-
ların şiddetten korunmasına yönelik bir ulusal stratejiyi kabul eden Sırbistan 
Parlamentosundan geldi. Konu birçok ülkede hâlâ gizli ve tabu olduğu halde, 
Konferans konuşmacıları şiddetle mücadele etmek ve çocukları korumak için çok yön-
lü bir yaklaşım izleme ihtiyacını kabul ettiler. Onlardan bazıları, eylem planları geliş-
tirilmiş veya geliştirilmekte olduğuna, fakat henüz uygulamaya konulmadığına işaret 
ettiler. Belçika, hem hükümetin deneyimlerini, hem de çocukların şiddetten korunması 
için çalışan Çocuk Ombudsmanı deneyimlerini paylaştı ve şiddetin genellikle çocuğun 
ailesi veya güven çemberinde cereyan ettiğini hatırlattı. Çok sektörlü çalışmayı benim-
seyen ve sadece polisi ve adalet sistemini değil güçlü sosyal hizmetler ve aile desteğini 
de içeren bir yaklaşım çocukların esenliği üzerinde daha etkili olabilir. 

Estonya’nın sisteminden olumlu deneyimler de paylaşıldı. Ülke halen çocuğa karşı şid-
det konusunda bir gelişme planına (2010-2014) ve çocuklar ile aileler için bir stratejiye 
(2012-2020) sahiptir. Adalet Bakanlığının eşgüdümünde olan bu plan ve strateji ortak 
bir vizyon ve zemine dayanır ve bütün paydaşlar arasında kişisel katılım ve sahiplen-
meyi destekler. Böylece, sürdürülebilir işbirliği ve uygulamanın ön koşulları yaratılmak-
tadır. Portekiz de üniversiteler ve uzmanların, bölgesel ve yerel makamların, parlamen-
to gruplarının, medya, gençlik ve aile örgütlerinin ve diğer sosyal ortakların katılımıyla 
çocuk koruma için çok yönlü bir eylem planı geliştirdi.

Bütün eylemlerde bütünleşik bir yaklaşım temin etmenin şartlarından biri, bütün 
paydaşların stratejinin bir parçası oldukları ve onun uygulanmasında bir sorumluluk 

nün korunması ve çocuklar ile kadınların şiddetten korunması hakkında bir kanun 
çıkarılmıştır. Ayrıca, hükümet bir bütünleşik ulusal strateji (2013-2017) üzerinde çalış-
maktadır. Bu mevzuat ve politika geliştirmeleriyle bağlantılı olarak, Konferans esnasın-
da Türkiye şiddet mağdurları için her zaman faal olacak merkezler açma planını da ilan 
etti. Türkiye’nin çocuğa karşı şiddet ile mücadele çabaları kapsamında, yeni kurulan 
Ombudsmanlık/Kamu Denetçiliği Kurumu da vardır; çocuk hakları konusunda çalışma-
ların eşgüdümünden sorumlu olacaktır. 

Tavsiyeler

1.   Ekonomik veya politik zorluklar veya değişimlere rağmen çocuk hakları yüksek 
öncelikte olmaya devam etmeli ve çocuk koruma için uygun destek ve fonlama 
her zaman garanti edilmelidir. 

2.   Bunu henüz gerçekleştirememiş olan bütün Avrupa Konseyi Üye Devletleri, 
çocuk hakları ve çocukların şiddetten korunması hakkında entegre, iyi koordine 
edilmiş, kaynak ayrılmış bir bütünleşik ulusal stratejiyi kabul etmelidir. 

3.   Bütün paydaşlar çocuğun bütünsel bir şekilde korunması için sorumluluk almalı 
ve bütünleşik bir tarzda çalışmalıdır.

4.   Çocukları şiddetten korumaya yönelik herhangi bir strateji, ülkenin bağlamına 
özgü olmakla beraber, çocuğun üstün yararı, ayrımcılık olmaması ve cinsiyet eşit-
liği dâhil, bütün devletler için ortak olan bir dizi ilkeye dayanmalıdır ve oluşturu-
lurken uluslararası insan hakları standartları göz önünde bulundurulmalıdır.

5.   Kurumsal şiddete maruz kalma riski olan, korunmasız durumlardaki çocuklara özel 
dikkat gösterilmelidir. 

IV. Ulusal ve uluslararası eşgüdüm ve işbirliği

Çocukların şiddetten korunması için bütünleşik bir tarzda çalışmak üzere, bütün pay-
daşlar bir araya gelmeli ve ortak bir sorumluluk hissetmelidir. Konferansta, bütün sevi-
yelerde ve çocuklar için çalışan bütün aktörler arasında eşgüdüm ve işbirliğinin elzem 
olduğu defalarca vurgulandı. Bu gereklilik, bütün paydaşların katılımı ve işbirliğini teş-
vik eden Avrupa Konseyi Esaslarının da başlıca özelliklerinden bir tanesidir.12

12. Op. cit. 3.
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yetiştirme ve şiddet kullanmadan eğitim konusunda daha iyi bir anlayış sağlanması 
amacıyla ulusal girişimlerde bulunabileceği önerildi.

Avrupa Konseyi, ailelerin sosyal, hukuki ve iktisadi korunmasını teşvik etmeyi önce-
liklerinden biri yapmıştır. Ebeveynlerin sıkıntılarını azaltmayı ve pozitif çocuk yetiştir-
me uygulamalarını desteklemeyi hedef alan aile dostu politikalar geliştirmek yoluyla, 
çocukların şiddete maruz olma riskini azaltmaya çalışmaktadır.13 Ayrıca, çocuğun üstün 
yararını yönlendirici ilke olarak kabul eden Avrupa Konseyi, sosyal hizmet personelinin 
çocuk hakları konusunda eğitilmesi yoluyla çocuk dostu sosyal hizmetler geliştirilme-
sini de teşvik etmektedir.14 

Ankara Konferansında, çocuğa karşı şiddeti sona erdirmenin yollarından birinin önle-
me olduğu defalarca ifade edildi ve bu konuya daha çok eğilmek için belirgin bir ira-
de Konferans boyunca gösterildi. Bu amaçla, devletlerin konuya öncelik vermeleri 
ve sağlam önleme ve erken tespit sistemlerine yatırım yapmaları gerektiği kabul edildi. 
Bütünleşik yaklaşımlar kurumlaştırılmalı ve yerel kademeye yayılmalıdır. Kararlar her 
zaman çocuğun üstün yararına dayanmalı, fakat çocuklarla ilgili konular her toplumun 
kültürel bağlamı içinde ele alınmalıdır. Kararlar içeriden geldiğinde, ancak o zaman 
kalıcı bir değişime yol açabilirler. 

Yunanistan, Sırbistan ve Belçika tarafından çocuğa karşı şiddetin önlenmesi üzerine 
iyi uygulamalar paylaşıldı. Yunanistan’da, bir eşgüdüm sistemi geliştirilmiş ve yerel/
topluluk seviyelerinde güçlendirme, bilgilendirme, uzmanlaşma ve eğitime ağırlık 
verilmiştir. Belediyelerde sosyal hizmet görevlilerinin sayıca yetersizliği, bölgeler ve 
belediyelerdeki sosyal hizmet görevlileri arasında belirli seviyede yetki çatışması, sos-
yal raporlar ve risk değerlendirmelerinin içeriğine politik müdahale, çocuk istismarını 
ve/veya zararlı çocuk yetiştirme usullerini tespit etmek için mevcut tedbirlerin yeter-
sizliği başlıca sorunlar arasında yer alıyordu. Son olarak, çocuğa karşı şiddetin bildiril-
mesindeki yetersizlik, bildirim yapmış olmaktan dolayı kınanmak veya damgalanmak 
korkusuna bağlı olarak büyük bir sorundur. Bu sorunlardan bazılarına kısmi bir çözüm 
olarak, çocuğa karşı şiddet üzerine veri toplamak için inceleme ve araştırma ihtiyacı-
na değinildi. Ayrıca, Sırbistan tarafından, parlamento çocuk hakları komisyonları veya 
ombudsmanlık mercileri gibi bağımsız kurumlara kamusal değerlendirme imkânı 
verilmesi önerildi. 

Belçika’dan deneyimler, polis ve adalet sisteminin psiko-mediko-sosyal sektörler ile 
işbirliği sağlanmasının bir zorluk olduğunu gösteriyordu. Bunun bireysel vakalar 

13. Bakanlar Komitesinin pozitif çocuk yetiştirmeyi destekleyici politika hakkında üye devletlere Rec(2006)19 sa-
yılı tavsiyesi. Ayrıca bkz. en son 5 Mart 2013’te erişilenhttp://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/enfance/parenting_
en.asp
14. En son 5 Mart 2013’te erişilen http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/default_en.asp

taşıdıkları duygusu içinde olmalarıdır. Bazı hizmetlerin, örneğin belirli bakanlıkların 
katılımını sağlamanın diğerlerinden daha zor olabileceğine işaret edildi. Bütünleşik bir 
yaklaşımın bir diğer zaafı, katılan aktörlerin uygulama sürecinde ihtiyaçlar ve eksikle-
re adapte olmak için bir araya gelmek yerine kendi kurumlarını yansıtma eğiliminde 
olmalarıdır. Çocuğa karşı şiddet üzerine ulusal stratejilerin uygulanmasında etkili işbir-
liğinin nasıl sağlanacağı konusunda hâlâ belirsizlik olduğu Konferansta hem konuşma-
cıların, hem de dinleyicilerin profilinden belli oluyordu.

Tavsiyeler

6.   Bütünleşik ulusal strateji, bütün ilgili paydaşların katıldığı, gerçek bir kapsa-
ma ve görüş bildirme süreci öngören, her paydaşın kısıtlılıklarını ve katkılarını 
gereğince dikkate alan, geniş ölçüde katılımcı bir süreç yoluyla geliştirilmeli ve 
uygulanmalıdır.  

7.   Bütünleşik ulusal gündem, vilayet seviyesinde ve federal seviyede olanlar dâhil 
ilgili bütün devlet kurumları, birimleri ve makamlarını katmak için bir çerçeve 
oluşturmalı ve ilgili sektörler ve disiplinler arasında köprü kurmalıdır. 

8.   Ulusal gündemin tasarlanması ve uygulanmasına öncülük etmek için gerekli yetki, 
kaynaklar ve nüfuza sahip olan ve ilgili aktörlere gerekli yönlendirmeyi verebilen 
yüksek seviyeli bir kurum tarafından etkili eşgüdüm temin edilmelidir. 

V. Önleme ve erken tespit 

Şiddete maruz kalan milyonlarca çocuğun insani, iktisadi ve sosyal maliyeti yüksektir, 
zira bunun etkisi dolaysız mağdurların ötesinde bir bütün olarak toplumu ilgilendirir. 
Devletlerin çoğu şiddete karşı tepki vermek için bir çeşit sistem kurmuş olsa da, Ankara 
Konferansında başlıca kaygılardan biri çocuğa karşı şiddetin nasıl önleneceği konusuy-
du. Erken çocukluk dönemine, iyi çocuk yetiştirmeye ve aile desteğine odaklanarak, 
çocuğa karşı şiddet riskinin azaltılabileceği vurgulandı. Bunu, kısmen, ebeveynlere 
veya müstakbel ebeveynlere yaklaşarak ve onların ebeveynlik rollerine bakışlarını etki-
leyerek, örneğin bilgilendirme kampanyaları, eğitici broşürler ve medya kanalından 
mesajlar yoluyla yapmak mümkündür. Hem şiddeti tespit etmek ve ona tepki vermek, 
hem de ebeveynleri şiddet kullanmadan çocuk yetiştirilmesi hakkında bilgilendirmek 
ve yönlendirmek için yeterli bilgiye sahip olmalarını temin etmek amacıyla pediyat-
ri uzmanları, psikologlar ve öğretmenler gibi profesyonellere de eğitim sunulmalıdır. 
Ayrıca, çocuklara yönelik Ombudsmanın, bilinçlendirme amacıyla ve pozitif çocuk 
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VI. Bildirme yükümlülükleri

Konferans boyunca vurgulanan, önleme mekanizmaları için güçlü desteğin yanında, 
çocuğa karşı şiddeti bildirmek için mevcut olan mekanizmalar hakkında kaygı vardı. 
Şiddetin gerekli olduğuna dair sosyal algıyı aşmak için, bildirme ve hesap sorma meka-
nizmaları yoluyla çocukları koruma çabalarına ihtiyaç vardır. Çocuğa karşı şiddetin 
kanunla yasaklanması bakımından olumlu gelişmeler daha şimdiden görülebilmek-
tedir ve cezasız kalma hali/bırakılma ile mücadele şimdiden başlamıştır. Ancak, daha 
yapılacak çok iş vardır ve kanun mükemmel olduğunda bile (ki her zaman öyle değil-
dir) uygulama meselesinin çözülmesi gereklidir. Bazen, mevcut kanunları kullanmak 
için gereken eşgüdüm veya kaynaklar yetersizdir. Mevzuat ile uygulama arasındaki 
boşluğu doldurmak çocukların korunmasında en temel konulardan biri olmaya devam 
etmektedir. 

Konferansta sunulan bir UNICEF araştırması15, birçok profesyonelin bildirme konusun-
da yükümlülüklerinin gerçekte neler olduğunu bilmediklerini gösteriyordu. İnceleme, 
çocuğa karşı şiddetin farklı türlerinin nasıl tespit edileceği konusunda genel olarak 
iyi bir bilgi olduğunu gösterse de, çocuklarla çalışan profesyonellerin bu gibi vakaları 
uygun mercilere bildirip bildirmeyeceği sorusuna çok daha belirsiz yanıtlar veriliyordu. 
Birçok profesyonel, çocuğa karşı şiddet vakalarını bildirmek için yasal bir yükümlülük 
altında olup olmadıklarını bilmiyordu ve cinsel şiddeti bildirmenin zorunlu olması-
na güçlü bir destek olsa da, evlerde veya okullarda şiddet bakımından görüşler daha 
isteksizdi. Araştırma şunu da gösteriyordu ki çocuğa karşı şiddet vakaları bildirildiğin-
de bunların ele alınma tarzında bir uyumsuzluk vardı ve sistemi daha öngörülebilir 
kılacak resmi bir prosedüre olan ihtiyaç kuvvetle hissedildi.

Çocuğa karşı şiddetin bildirilmesiyle ilgili başka bir konu, öğretmenler veya doktor-
lar gibi, bildirim yapan kişilerin daha sonra ne olduğu hakkında genellikle bilgi sahi-
bi olmamalarıdır. Vaka takibi nadiren yapılmakta ve bildirimde bulunmuş olan kişiye 
daha sonra hiç kimse tarafından bilgi verilmemektedir. Bu durum, bildirme işleminin 
çocuğa yarar mı zarar mı getirmiş olduğunu bilme imkanına sahip olmayan, çocuk-
larla çalışan profesyoneller için bir endişe oluşturabilir ve gelecekte şiddet vakalarını 
bildirmekten kaçınmalarına yol açabilir. Çocukların farklı ihtiyaçlarına uyarlanma esnek-
liğini muhafaza etmekle beraber her yerde aynı resmi prosedürü takip eden, şeffaf ve 
bütünleşik bir çocuk koruma sistemini benimseyerek bunun önüne geçilebilir. Çocuğa 
karşı şiddeti bildirenlerin makul hata durumlarında sorumluluktan korunmalarını ve 
ayrıca gizlilik kurallarının bildirmeye engel olmamasını temin ederek profesyoneller 
tarafından daha geniş kapsamlı bildirim yapılması da teşvik edilebilir. 

15. Doğu Avrupa ve BDT için UNICEF Bölge Ofisi, “Çocuklara karşı şiddet vakalarının tespit edilmesi, bildirilmesi ve 
yönlendirilmesi konularında hizmet sağlayıcıların duyarlılığını arttırmak UNICEF Tematik Çalışması”.

bakımından gayet doğru olduğu anlaşılmıştır ve bu zorluğun temelinde gizlilik konu-
su yatmaktadır. Adalet sisteminin tek başına sonuç alamayacağı belirtildi. Dolayısıyla, 
ilgili bütün profesyonellerin eğitilmesi yoluyla işbirliğini arttırmak gerekir; profesyo-
neller çocuğa karşı bir şiddet vakasının nasıl tespit edileceğini ve buna nasıl karşılık 
verileceğini bilmelidir. Verilecek karşılık, bir bütünleşik eylem planında formüle edil-
melidir. Bu planda, sürecin her aşaması, örneğin tespit, teşhis, bildirim, soruşturma ve 
koruma aşamaları açıkça gösterilmelidir. Ayrıca, ulusaldan yerele bütün düzeylerde bir 
çapraz diyalog gereklidir. Şimdiye kadar esas olarak şiddete karşı tepkilere dikkat gös-
terilmiş olduğu, fakat etkin önleme tedbirleri ihtiyacının azımsanmış olduğu belirtildi. 
Çocukların şiddete uğrama riskini azaltmak için yapılanlar yetersizdir. 

Avrupa’daki mevcut ekonomik kriz, işsizliği yükseltmiş ve birçok aileyi yoksulluk veya 
ekonomik sıkıntıya sürüklemiştir. Bütün bunlar, aile bünyesinde şiddet riskini arttıran 
faktörlerdir. Bu olumsuz etkiyi gidermek için, toplumlardaki çalışmayı yapmaları gere-
kecek olan sosyal hizmet görevlilerinin bilgi ve hizmetleri arttırılmalıdır. Onların ve 
ayrıca çocuklar ve aileler ile temas içine giren diğer profesyonellerin, ebeveynleri doğ-
ru yönlendirmek için eğitim ve uzmanlaşmaya ihtiyacı vardır. Negatif veya kötüleyici 
ifadelerden kaçınan pozitif bir yaklaşımın seçilmesi tercih edilir. Şiddetin önlenmesine 
ve aile desteği gibi tedbirlere daha çok dikkat gösterilirse, çocukların aileleriyle kalma 
olasılığı artar; bu husus temel bir öncelik olmalıdır. 

Tavsiyeler

9.   Devletler, şiddet içermeyen ebeveyn disiplin modelleri hakkında bütün ebeveyn-
lere tavsiye ve bilgi sunmak için aile desteği ve olumlu çocuk yetiştirme girişimle-
rini arttırmalıdır. 

10.   Şiddeti önlemek için, negatif değil pozitif ifadelere odaklanan olumlu bir yakla-
şım seçilmelidir. 

11.   Çocuklar ve aileler ile temas halinde çalışan bütün profesyoneller, pozitif çocuk 
yetiştirme ve eğitiminin nasıl teşvik edileceği ve şiddetin nasıl tespit edileceği 
konularında özel eğitim almalıdır. 

12.   Kurumsal bakım ortamlarında çocuğa karşı şiddeti önlemek için bu çocukların 
bakımı ve eğitimine yönelik açık standartlar mevcut olmalıdır. 
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15.   Çocuğa karşı şiddet vakalarını ele almak için geleneksel mahkeme yapıları 
dışında yöntemler teşvik edilmeli ve çocuğu risk altına koymamak şartıyla cezai 
takibat son çare olmalıdır. 

16.   Şeffaflığı arttırmak ve çocuğun uğrayacağı muamele hakkında belirsizlik nede-
niyle eksik bildirmeyi önlemek için, çocuğa karşı şiddet olayını bildirmek-
ten sorumlu profesyonellere ve mağdurlara daha sonra bilgi verilmesi temin 
edilmelidir.

VII. Bedensel cezalandırma

Çocuğa karşı şiddet ile ilgili en çok tartışılan konulardan bir tanesi fiziksel cezalandır-
madır. Birçok Avrupa devleti, ev dâhil bütün ortamlarda fiziksel cezalandırmayı yasak-
lamıştır.16 Yine de, bu uygulamaya karşı hâlâ tam bir uzlaşma yoktur. Tam bir yasak 
getirmiş olan devletlerde bile, toplumun bütün katmanlarında bedensel cezalandır-
maya karşı uzlaşma yoktur. Böyle bir değer oluşturma süreci uzun zaman alır ve profes-
yoneller ile ebeveynlerin zihniyetlerini değiştirmeleri için güçlü desteğe ihtiyaç vardır. 
Gerekli değişikliğin nasıl yapılacağı Konferansta katılımcıların bazıları tarafından endi-
şeyle ifade edilen bir konuydu. 

Yetişkinler arasında şiddetin hiçbir şeklini kabul etmeyen bir toplum, çocuğa karşı şid-
deti de kabul etmemelidir. Avrupa Konseyi, fizelse cezalandırmaya karşı “Tokatlamaya 
karşı elini kaldır” isimli kampanyasını 2008’de başlattı.17 O tarihten bu yana, uzman 
görüşleri doğrultusunda ve Üye Devletlerin uluslararası hukuk kapsamında yükümlü-
lükleri bakımından, bütün Üye Devletlerden fiziksel cezalandırmayı yasaklamak için bir 
taahhüt istemiştir. Fiziksel cezalandırmaya tam bir yasak getirmiş ilk ülke olan İsveç’te18, 
Adalet Bakanlığı tarafından yasak üzerine bilinçlenmeyi arttırmak için bir ulusal kam-
panya düzenlendi ve kanunun çıkarılmasından iki yıl sonra İsveç halkının %90’dan 
çoğunun yasak hakkında bilgi sahibi olmasıyla sonuçlandı. O zamandan beri Avrupa 
Konseyinin 22 Üye Devleti daha, fiziksel cezalandırmaya karşı tam yasaklar getirmiştir, 
fakat Üye Devletlerin yarıdan çoğu hâlâ geridedir.19 Bu istatistikler dikkate alındığın-
da, Avrupa’nın çocuğa karşı şiddet konusunda bir “sıfır tolerans” mesajına hâlâ ihtiyacı 
olduğu açıktır. 

16. Bedensel cezalandırma üzerine daha çok bilgi için, bkz. http://www.endcorporalpunishment.org/ (en son 5 Mart 
2013’te erişildi).
17. En son 5 Mart 2013’te erişilen http://www.coe.int/t/dg3/children/corporalpunishment/default_en.asp
18. İsveç’te bedensel cezalandırmaya karşı kanuni yasak Temmuz 1979’da yürürlüğe girdi.
19. Avrupa Konseyinin 24 Üye Devletinde bedensel cezalandırma üzerine tam bir yasak hâlâ mevcut değildir. 

Ayrıca, bir şiddet riski veya eğiliminin mevcut olduğu ailelerde, çocuğu ailesinden 
uzaklaştırmak için daimi bir karar alınmadan önce, aileye (psikolojik, sosyal ve/veya 
tıbbi) destek verilmesinin önemine dikkat çekildi. Belçika tarafından, cezai takibatın ilk 
adım değil son çare olması gerektiğine işaret edildi. Topluma belli bir mesafeyi koru-
ması gereken adalet sistemi, aile işlerine doğrudan müdahale etmek için her zaman 
en iyi kurum olmayabilir. Aile ortamında kalmak çocuğun üstün yararına uygun kabul 
edildiği sürece, aileye aktif olarak yardım ve destek sunacak uzmanlaşmış profesyo-
neller içeren bir mekanizma daha iyi bir seçeneği temsil edebilir. Böylece, aile desteği 
sunmak her zaman ilk seçeneği temsil etmeli ve ancak bu mekanizma başarısız oldu-
ğunda adli sistem devreye girmeli ve uygun kararları almalıdır. 

Konferansta, çocuğa karşı şiddetin eksik bildirilmesinin bir diğer türü belirlendi. 
Çocuğa karşı şiddet utanç verici bir şey olarak kabul edilmektedir ve birçok ülkede, 
utanç verici olanı saklamaya çalışma yönünde bir eğilim vardır. Türkiye’de çocukların 
korunması için halen kurulmakta olan Kamu Denetçiliği Kurumu/Ombudsmanlık gibi 
yeni kurumlar, çocuğa karşı şiddetle ilgili tabuya son vermeyi amaçlamaktadır. Buna 
ek olarak, insanları bilinçlendirmek ve konuya dikkat çekmek için medya ve internet 
yoluyla farkındalık yaratma kampanyaları kullanılabilir. Türkiye’nin işaret ettiği gibi, 
bu türden kampanyalar, aileleri ve çocukları şiddeti bildirmekten kaçınmamaya teşvik 
etmelidir. Toplumu değiştirmek, çocuğa ve kadına karşı şiddeti azaltmak için, bu sorun-
lar açığa çıkmalıdır; onları saklı tutmak hiç kimseye herhangi bir yarar getirmez. 

Son olarak, adalet sistemi yönünden, hâkimlerin, özellikle çocuk mahkemesi 
hâkimlerinin eğitilmesi ihtiyacı da vurgulandı. Bu profesyoneller, reşit olmayanlara 
nasıl muamele edileceği, onların nasıl dinleneceği veya onlarla nasıl iletişim kurulacağı 
hakkında genellikle hiçbir özel eğitim almaz ve önceden herhangi bir hazırlık olmak-
sızın göreve başlatılır. Avrupa, her zamankinden daha çok, çocuk dostu hizmetlere ve 
çocuk dostu bir adalet sistemine yatırım yapma ihtiyacındadır. Ancak o zaman çocuk-
ların yeniden mağdur edilmesi ve yeniden travma yaşamasından kaçınılabilir ve sistem 
amacına hizmet edebilir: şiddet mağduru çocuklara tanıma, bakım ve rehabilitasyon 
desteği alma fırsatı sunmak, böylece kurumlara güvenen ve başkalarına saygılı, barışçı 
yetişkinler haline gelme olasılıklarını arttırmak. 

Tavsiyeler 

13.   Devletler, çocuğa karşı şiddeti bildirmek için yasal bir yükümlülük olmasını ve 
bunun gizlilik kurallarına aykırı olmamasını temin etmelidir. 

14.   Çocuğa karşı şiddet olaylarını bildirirken profesyonellerin izleyeceği açık ve 
tutarlı usuller olmalı ve her çocuğun bireysel durumu dikkate alınmakla bera-
ber, bütün vakalar bu usullere göre işlemden geçirilmelidir. 
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da birleşiyordu. Her bir üye devletteki durumun tam bir tablosu, şiddetin temeldeki 
nedenlerini ve sonuçlarını daha iyi anlamaya imkân verebilir ve daha verimli ve uygun 
mevzuat ve politika seçimlerini mümkün kılabilir. 

Doğru seçimleri yapmak ve bu seçimlerin iyileşmeye katkıda bulunup bulunmadık-
larını değerlendirmek için, verilerin sadece toplanması ve derlenmesi yetmez, doğru 
analiz edilmesi de gerekir. Bu analizler için, profesyonel uzmanlığa ve mevcut duru-
mun ölçülmesinde kullanılacak sağlam göstergelere ihtiyaç vardır. Bir gösterge, belirli 
mevzuat veya politika değişimlerinin başarılı olup olmadığını ortaya koyarak, ilerleme-
yi göstermek için bir işaretçi olarak hizmet edebilir. Göstergeler, ne türden yasal deği-
şikliklerin gerekli olduğu veya ne gibi politikalar benimsenmesi gerektiğini daha iyi 
anlamaya ve şiddetin gerçek etkilerini değerlendirmeye de yardım edebilir. Konferans 
esnasında, nitel ve nicel göstergeler, olguya dayalı ve muhakemeye dayalı göstergeler, 
performans ve uyum göstergeleri gibi farklı tiplerde göstergeler takdim edildi. Bunların 
yapısı, örnek olarak, onaylanan ilgili yasal belgelerin sayısına veya çocuğa karşı şidde-
ti yasaklayıcı hukuki reformların sayısına dayanabilir. Göstergeler için bilgi kaynakları, 
idari veriler, istatistiki araştırmalar ve sayımlardan algılama anketleri ve vaka temelli 
bilgilere kadar uzanabilir. 

Göstergelere dayalı değerlendirmeyle birlikte sürekli bir izleme mekanizmasına ihtiyaç 
vardır. İzleme, gerçek durumun genel bir tablosunu verebilir ve alınan tedbirlerin etkili 
olup olmadığını ve yatırılan kaynakların yeterli görünüp görünmediğini, etkili biçimde 
tahsis edilip edilmediğini gösterebilir. Çocuğa karşı şiddet konusunda daha güveni-
lir ve kapsamlı veriler ve araştırmalar problemin ölçeğini anlamaya yardım eder, bir 
toplumda kaç çocuğun etkilendiğini daha iyi değerlendirmeye katkı yapar ve çocuk 
haklarına saygı gösterilmesini temin etmek için elzemdir. 

Tavsiyeler

21.   Çocuğa karşı şiddet konusunda araştırmalar teşvik edilmeli ve mümkünse 
kamu fonlarıyla desteklenmelidir.

22.   Devletler çocuğa karşı şiddet üzerine kapsamlı bir veritabanı kurmalıdır.

23.   Farklı kurumlar veya hükümet servisleri tarafından toplanan veriler tek bir ulu-
sal veritabanında paylaşılmalı ve bir araya getirilmelidir. 

Ankara Konferansında, hem ebeveynlerin, hem de çocuklarla çalışan profesyonelle-
rin fiziksel cezalandırmadan kaçınmasının çeşitli yolları belirtildi. Bu yollardan bazıları 
şunlardı: çocuklar kendi başlarına iyi sonuçlar elde ettiğinde veya iyi işler yaptığında 
onları övmek veya ödüllendirmek; çocuğu değil ortamı değiştirmek (örneğin, çocuğun 
merakını cezalandırmak yerine pahalı nesneleri onun erişemeyeceği bir yere kaldır-
mak); yanlış bir şey yapıldığında özür dilemenin önemini çocuğa öğretmek; veya kötü 
davrandıkları zaman küçük çocuklar için “cezalı süreler” koymak. Aşağılayıcı muamele 
dâhil fiziksel cezalandırmaya izin vermek, çocuğa karşı şiddetin bir şeklidir ve pozitif 
çocuk yetiştirme üzerine herhangi bir eğitim veya bilgilendirme ve bilinçlendirme giri-
şiminin etkisini azaltır. 

Tavsiyeler

17.   Bütün Avrupa Konseyi Üye Devletleri, ev dâhil bütün ortamlarda fiziksel ceza-
landırmayı yasaklamalıdır.

18.   Çocuklara neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu öğretmek için şiddetsiz, alter-
natif yollar teşvik edilmeli ve çocuklara şiddetten uzak olma hakkına sahip 
oldukları bildirilmelidir. 

19.   Çocuğa karşı şiddetin gerekli veya kabul edilebilir olduğu biçimindeki sosyal 
algıyı değiştirme çabaları, gerçek bir değişikliğin görülebilmesine kadar devam 
etmelidir. 

20.   Bütün Avrupa Konseyi Üye Devletleri, pozitif çocuk yetiştirmeyi teşvik edici ve 
destekleyici politikalar geliştirmelidir. 

VIII. Araştırma ve veriler

Ankara Konferansında ele alınan önemli bir konu, uzun vadeli kararları çocuğa karşı 
şiddet üzerine güvenilir verilere dayandırma ihtiyacıdır. Veri toplama, analiz ve bilgi 
paylaşımı endişe konusu olmaya devam etmektedir ve birçok devlet çocuğa karşı şid-
det üzerine önemli veriler tutmamaktadır. Konu üzerine çeşitli türde istatistiklere sahip 
üye devletlerde, veriler genellikle farklı birimler tarafından kısmi bir şekilde temin 
edilmekte ve çocuğa karşı şiddet üzerine kapsamlı tek bir veritabanı oluşturmak için 
nadiren bir araya getirilmektedir. Bunun başlıca nedeni, yine, farklı departmanlar ve 
kurumlar arasında eşgüdüm eksikliği gibi görünmektedir. Bilgi paylaşımı hâlâ birkural-
dan çok istisnadır ve Konferans katılımcıları bunun değişmesi gereken bir şey olduğun-
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hakları politikaları geliştirilmesine sivil toplum katılımının daha çok kurumlaştırılması 
da önerildi. 

Tavsiyeler

24.   Çocuğa karşı şiddeti sona erdirme çabalarında yer alan bütün aktörler arasında 
bir güven ilişkisi kurulmalıdır.

25.   Çocuğa karşı şiddet ile mücadelede sivil toplum aktörlerinin rolünün ciddiye 
alınmasını temin etmek için, devletler, çocuk koruma politikaları geliştirilme-
sinde bu aktörlerin katılımını ve/veya görüşlerine başvurulmasını garanti eden 
açık kurallar koymalıdır. 

26.   Devlet tedbirlerinin değerlendirilmesi, periyodik bazda, bağımsız kurumlarca 
yapılmalıdır. 

X. Çocuğun katılımı

Çocukların onları ilgilendiren kararlar ve tedbirlerin oluşturulmasına katılma hakkı 
Avrupa Konseyi Üye Devletlerinde gitgide daha çok tanınmaktadır. ÇHS’nin 12. mad-
desine dayalı olan bu hak devlet politikasında genellikle ihmal edilmektedir. Ancak, 
deneyimler göstermiştir ki çocuklara seslerini duyurma imkânı verilmesi, onlara insan 
haklarından birini tanımanın çok ötesine giden olumlu bir etki yapabilmektedir. 
Çocuklara bu imkânın verilmesi, genellikle, çocukların karşı karşıya oldukları temel-
deki sorunların daha iyi anlaşılmasını, böylece daha uygun kararlar alınmasını temin 
edebilmektedir. 

Çocuğa karşı şiddetin özel bağlamında, çocuklar esas itibariyle hak sahipleri olarak 
muamele görmez.21 Şiddeti bildirenler normalde onlar değildir ve şiddeti sona erdir-
mek için ne yapılması gerektiğine ilişkin değerlendirmeye nadiren müdahil olurlar. 
İlerlemeyi hızlandırmak ve anlamlı çocuk katılımı sağlamak için, çocukların şiddeti 
bildirmesinin nasıl kolaylaştırılabileceği hakkında düşünmeye ihtiyaç vardır. Devletler 
ve sivil toplum aktörleri, çocukların seslerini duyurabileceği daha güçlü platformlar 
temin etmelidir. Çocuk ombudsmanları da çalışmalarında çocukları dinlemeye dikkat 
etmelidir. Konferans esnasında ortaya atılan bir fikir, bir Avrupa Çocuk Hakları Komiseri 
tayin edilmesiydi. Ayrıca, bir iletişim prosedürü hakkında ÇHS’ye ek III Seçimlik 

21. Çocuğa karşı şiddet üzerine BM Araştırmasına 27 Avrupa devletinin yanıtları bunu açıkça gösteriyordu.

IX. Sivil toplum

Çocukların şiddetten korunması ve çocuk haklarının ileriye götürülmesi ve güçlendi-
rilmesinde sivil toplum esaslı bir rol oynar. Ankara Konferansında bu rol vurgulandı ve 
gitgide daha aktif olan STÖ sektörünün devlet desteği alması gerektiği kabul edildi. 
Çoğu zaman, sivil toplum aktörleri, doğru politika kararları verme ihtiyacında olan yerel 
ve ulusal merciler için çok değerli olabilen özel bağlam bilgisine sahiptirler. Ayrıca, bu 
“yerel” bilgiler, genellikle, çocuğa karşı şiddeti önleme çabalarında büyük önem taşır.

STÖ’ler, kamusal tartışmanın teşvik edilmesi, savunuculuk ve bilinçlendirme çalışma-
larından profesyonellerin eğitilmesi ve mağdurlar için bakım ve destek sağlanmasına 
kadar birçok faaliyet yürütürler. 2008’den bu yana yedi hastanede çocukların korun-
ması ve desteklenmesi için merkezler kurmuş olan Türk üniversite hastanelerinden 
sivil toplum çalışmasının farklı bir örneği verildi. Bu merkezlerin gayesi, şiddet tehdidi 
altındaki çocuklara ulaşmak ve onlarla aktif biçimde çalışmaktır. Merkezler eğitim ve 
araştırma da yapmaktadır. Tutarlı bir yaklaşım ve çalışma yöntemi sağlamak için mer-
kezlerin yaklaşımlarını eşgüdümlemeye yönelik çabalar sarf edilmiştir. 

Avrupa Konseyi Üye Devletlerinin dördünde bedensel cezalandırma üzerine bir araş-
tırma ve bir kampanya yoluyla, Save the Children önemli bir STÖ çalışması örneğini 
verdi.20 Araştırma, bedensel cezalandırmanın hâlâ yasak olduğu ülkelerde şiddet konu-
sunda sosyal toleransın, ebeveynler ve hatta çocukların kendileri dahil, yaygın ve köklü 
olduğunu gösteriyordu. Save the Children böylece halk arasındaki bu yanlış algılamayı 
değiştirmek ve pozitif çocuk yetiştirmeyi teşvik etmek için bir savunuculuk kampan-
yası başlattı. Ebeveynler, çocuklar hakkında bilgilerini, eğitim kursları ve benzer giri-
şimlerden ziyade televizyon ve internetten almaktadır; dolayısıyla kampanya medyada 
reklamlar yardımıyla uygulandı. Bu şekilde, kampanya daha geniş bir kitleye ulaşarak 
toplumsal değişime katkı yapma şansını arttırdı. 

Türkiye’de 40 STÖ arasında yapılan bir anketin sonuçları da takdim edildi ve kamu 
kuruluşlarıyla çalışma yapılmasındaki sorunları gösterdi. Bunun başlıca nedeni, idare 
ve sivil toplum arasında bir güven eksikliğiydi. Bir diğer nedeni de, çocuk hakları üzeri-
ne daha önceleri bir kamu politikasının olmaması ve kamu kurumları arasında işbirliği-
nin yetersiz olmasıydı. Diğer yandan, sonuçlar, STÖ’lerin kendi arasında da işbirliğinin 
yetersiz olduğunu ve kendileri hakkında yeterince düşünmediklerini de gösteriyordu. 
İster kamu kuruluşları, ister sivil toplum aktörleri olsun, çocukların şiddetten korun-
masına müdahil olan bütün aktörlerin yapılacak çalışma için ortak sorumluluk alma-
ları gerektiği önerildi. Gerçekten bütünleşik bir tarzda çalışmak için, hükümetçe çocuk 

20. “Cezalandırmayın, eğitin” araştırması ve kampanyası İsveç, Litvanya, Romanya ve İtalya’da gerçekleştirildi.
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28.    Çocuklar, her zaman ve kolaylıkla, kendisiyle konuşmak ve/veya şiddeti bildir-
mek için güvenilen bir kişiyi bulabilmeli ve çocuklarla ilgili bütün hizmetler ve/
veya adli işlemler çocuk dostu olmalıdır. 

29.    Çocukların aktif ve sahici katılımı yoluyla, çocuğa karşı şiddet üzerine bütünle-
şik ulusal gündemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi teşvik 
edilmelidir. 

30.    Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasında ilerlemeyi hızlan-
dırmak için, hükümetler karar alma süreçlerinde çocuk katılımına yer vermelidir. 

XI. Sonuç

Ankara Konferansı, 26 Avrupa Konseyi Üye Devletinden temsilcilerin bir araya gelme-
sine ve çocuğakarşı şiddet ile mücadele çalışmalarında elde edilen ilerlemeyi değer-
lendirmesine imkan verdi. Çocuğa karşı şiddet üzerine BM Küresel İlerleme Araştırması 
ve 27 Avrupa ülkesinin yanıtları çerçevesinde, birçok iyi uygulama tartışıldı. Bütünleşik 
ulusal stratejiler geliştirilmesi, Barnahus modeli, diğer çocuk dostu hizmetler ve sivil 
toplum eylemleri ve kampanyaları paylaşılan deneyimler arasındaydı. Çeşitli zaaflar ve 
endişe konuları da belirlendi ve tartışıldı ve daha ileri düzeyde eylem için öncelikleri 
hep beraber tespit eden katılımcılar tarafından iyileşme sağlamak için güçlü bir taah-
hüt ifade edildi. Tartışılan başlıca konulardan bir tanesi, hem kamu kurumları arasında, 
hem de kamu kurumları ve sivil toplum arasında eşgüdüm ve işbirliği oldu. Şiddeti 
önlemek için nasıl çalışmak gerektiği, katılımcılar için en önemli sorunlardan birini 
temsil ediyordu ve mevcut önleme yöntemlerinin nasıl iyileştirileceği ve yeni önleme 
yöntemlerinin nasıl oluşturulacağı tartışmasına büyük ilgi gösterildi. 

Şiddetin önlenemediği hallerde, şiddet uygulayanları sorumlu tutmak ve mağdurla-
rı desteklemek için etkili usuller mevcut olmalıdır. Çocukları ilgilendiren adli ve idari 
işlemler çocuk dostu olmalı ve çocuğun görüşlerini dikkate almalıdır. Sistemin periyo-
dik ve bağımsız değerlendirmeleri yapılmalı, sorunlar tespit edildiği takdirde revizyon 
ve değişiklik yoluna gidilmelidir. Değerlendirme sürecinde, ideal olarak çocuklara da 
danışmak gerekir, zira konular herkesten önce onları ilgilendirir. 

Çocukları korumanın siyaset üstü olması gerektiği ve çocuklarla pek az ilgisi olan veya 
hiçbir ilgisi olmayan ekonomik güçlükler yüzünden çocuk haklarının feda edilmemesi 
gerektiği sıklıkla belirtildi. Bu önemli çalışmaya bir yön duygusu ve yeterli bir zaman 
çerçevesi vermek ve ilerlemenin güvenilir bir değerlendirmesinin yapılmasını sağla-

Protokolün22 imza edilmesi ve onaylanmasının önemi de hatırlatıldı. Bu Protokolün 
yürürlüğe girmesi, çocuk haklarının ihlal edilmesi durumlarında bir bireysel şikâyet 
mekanizmasının kurulmasına imkân verecek ve çocukların gerçekten hak sahipleri 
olarak tanınmakta oldukları yönünde bir işaret olacaktır. 

Konferans esnasında paylaşılan iyi bir uygulama İzlanda’nın “çocuk evleri” modeli olan 
Barnahus idi. Barnahus modelinde, çocuklarla nasıl iletişim kurulacağını bilen özel 
eğitilmiş profesyonellerle, çocuk merkezde ve bir çocuk dostu ortamdadır. Orada, 
doktorlar ve psikologlar tarafından muayene edilebilir, polis tarafından dinlenebilir, 
bir avukatla konuşabilir ve kendini tehdit altında hissetmeden görüşlerini paylaşabi-
lir. Avrupa Konseyinin güçlü bir biçimde desteklediği Barnahus modeli halen cinsel 
istismar mağduru çocuklarla ilgilenmenin en etkili yollarından bir tanesini temsil edi-
yor. Farklı profesyonel sektörlerin kendilerini eşgüdümlemesi ve çocuğun üstün çıkarı-
na çalışmak üzere bir araya gelmesinin iyi bir örneğidir. Bu model, çocuğa karşı şidde-
tin bütün biçimlerini kapsamak için kolaylıkla genişletilebilir. 

ÇHS’nin 12. maddesi, çocukların onların etkileyen adli veya idari işlemlere katılma 
hakkını özellikle belirtir. Belçika deneyimleri göstermiştir ki çocuklar bu türden katılı-
ma büyük önem vermekte, fakat birçoğu adalet sisteminin onları karşılama şeklinden 
dolayı hayal kırıklığına uğramaktadır. Genellikle, hâkimin onları dinlemek için zaman 
ayırmadığını ve söylemek istedikleri şeyleri söyleyemediklerini veya dinlenmediklerini 
hissetmektedirler. Ayrıca, çocuklar adli prosedürlerin nasıl işlediği ve daha sonra ne 
olacağını genellikle anlamamakta ve sürecin onlara tamamıyla anlayabilecekleri çocuk 
dostu bir dille açıklanmasına ihtiyaç duymaktadırlar. 

Sırp çocuklara bedensel cezalandırmayı nasıl gördükleri sorulduğu zaman, çocukların 
hem evde hem okulda bundan korunmaları gerektiği cevabını verdiler. Ebeveynler 
ve öğretmenler, şiddet kullanmak yerine, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu izah 
etmelidir. Çocukların katılımına imkân vermek için, sistemde çocukların seslerini duyur-
maları amacıyla erişilebilir yollar bulunmalıdır. Çocuklara, şiddete uğradıkları zaman 
nereye başvurabilecekleri öğretilmelidir. Okul ortamı, çocukların gizlilik içinde kendi-
leriyle konuşabilecekleri güvenilen kişiler bulabilmelerinin gerekli olduğu çok önemli 
bir yerdir. 

Tavsiyeler

27.   Devletler, çocuğun katılımının bütün çocukların bir insan hakkı olduğunu, bunu 
sağlamak için yasal bir yükümlülük altında olduklarını kabul etmelidir. 

22. Üçüncü Seçimlik Protokol BM Genel Kurulunca 19 Aralık 2011’de kabul edildi ve 2012’de imzaya açıldı. 
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mak için, araştırma ve verilere dayalı açık çocuk hakları ve çocuk k oruma politikalarına 
ihtiyaç vardır. İlgili bütün paydaşların bir role sahip olduğu ve paylaşılan bir sorumluluk 
üstlendiği bütünleşik bir ulusal strateji, çalışmaya böyle bir yön duygusu verecektir. 
Ayrıca, kapsayıcı olmak çocuğa karşı şiddetin ortadan kaldırılmasında başarının kilit 
bir unsurudur; bütün paydaşlar çerçevedeki rollerini bilmeli ve bir fark yaratabilecek-
lerini hissetmelidir. 

Çocuğa Karşı Şiddet Özel Temsilcisi, çocuğa karşı şiddet alanında Avrupa’nın liderlik 
rolünü vurgulayarak, Avrupa devletlerinin özeleştirileri ve iyileşme sağlama iradelerini 
takdirle karşıladığını ifade etti. Deneyimler ve iyi uygulamaları paylaşmanın önemini 
belirtti ve eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin çocuğa karşı şiddeti sona erdirme 
çalışmalarının sürekli bir parçası olmaları gerektiğini hatırlattı. Çocuğa karşı şiddet 
mücadele edilmesi gereken bir “virüs” gibidir ve çabalarımız asla gevşememelidir. 
Çocuğa karşı şiddet bütün çocuk haklarını tehlikeye sokar ve mağdurlar üzerine cid-
di ve uzun süreli bir etkisi vardır, ayrıca yüksek sosyal ve ekonomik maliyetler getirir. 
Yaygın ve bazen toplumca kabul edilir veya gizlenmiş olmaya devam etse de, çocuğa 
karşı şiddet önlenemez değildir. Etkili bir şekilde önlenebilirdir.

Avrupa Konseyi Üye Devletlerinde, çocuğa karşı şiddet ile ilgili sosyal algılar yavaşça 
değişmektedir ve Ankara Konferansı, hem ilerleme kaydedilmiş olduğunu, hem de 
çocukları şiddetten korumak için daha çok şey yapma iradesinin mevcut olduğunu 
gösterdi. Şimdi bu irade icraata dönüşmelidir. 
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Salı, 27 Kasım 2012

 08.30 Kayıt 

 09.30 Resmi Açılışg

   Sn. Ayman ABULABAN, UNICEF Türkiye Temsilcisi
   Sn. Anica DJAMIC, Büyükelçi, Avrupa Konseyi, Bakanlar Konseyi Çocuk 

Hakları Tematik Koordinatörü
    Sn. Marta SANTOS PAİS, Birleşmiş Milletler Çocuklara Karşı Şiddet Özel 

Temsilcisi
    Sn. Ahmad GHANIZADEH, Bakan yardımcısı, Çocuk, Eşitlik ve Sosyal 

İçerme  Bakanlığı, Norveç
   Sn. Fatma ŞAHİN, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Türkiye

 11.00  Kahve arası

 11.30  1.Oturum: Çocuklara Yönelik Şiddete  Uluslararası, Avrupa ve Ulusal 
Boyutlarda  Cevaplar 

   Moderatör:   Sn. Elda MORENO, Daire Başkanı, Cinsiyet Eşitliği ve İnsan 
Onuru, Avrupa Konseyi

  Panelistler:
  Sn. Marta SANTOS PAİS, Birleşmiş Milletler Çocuklara Karşı Şiddet 

Özel Temsilcisi, “Birleşmiş Milletler Çocuklara Karşı Şiddet Araştırmasının 
dünya çapında etkisi ve ülke düzeyinde” izlenmesi

  Dr. Ruth FARRUGİA, Avukat ve Öğretim Görevlisi, Malta Ünwiversitesi 
Hukuk Fakültesi, “Birleşmiş Milletler Çocuklara Karşı Şiddet Araştırmasına 
Avrupanın verdiği cevapların kilit sonuçları”

  Sn. Aşkın ASAN, Bakan Yardımcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
“Türkiye’nin Çocuğa Karşı Şiddete ülke çapında verdiği cevaplar”

  Sunumlara ilişkin değerlendirmeler

 13.00 Öğle Yemeği  

 

EK 1 – Program
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 14.30  2.Oturum: Çocuklara karşı şiddete ilişkin entegre ulusal stratejilerin 
uygulamaları: Başarı hikayeleri ve gizli tehlikeler 

   Moderatör:  Sn. Marta SANTOS PAİS, BM Çocuğa Karşı Şiddet Özel 
Temsilcisi

  Panelistler:
   Sn. Per-Anders SUNESSON, Genel Müdür Yardımcısı, Aile ve Sosyal 

Servisler Bölümü, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı
  Sn. Anniki  TIKERPUU, Çocuklar ve Aileler Dairesi Başkanı, Sosyal İşler 

Bakanlığı, Estonya
   Sn. Teresa BOMBA CORREIA, Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı, 

Portekiz  
  Sn. Peter NEWELL, Çocukların Bedensel Cezalandırılmasını 

Sonlandırmak için Küresel Girişim, Birleşik Krallık

  Sunumlara ilişkin değerlendirmeler

 16.00  Kahve Arası

 16.30  3.Oturum: Çocuğa karşı şiddete ilişkin önleyici-koruyucu çalışmalar ve 
çocuk dostu hizmetlerin mevcudiyeti ve aile ve çocuğun desteklenmesi 
için kapasite geliştirilmesi

    Moderatör:  Sn. Gülsün BİLGEHAN, Milletvekili ve Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi Üyesi

  Panelistler:
  Sn. Tamara LUKSIĆ-ORLANDIĆ, Çocuk Hakları Ombudsman, Sırbistan 

“Olumlu Ebeveynlik için çocuk ve aileleri desteklemek”
  Sn. Abdulkadir KAYA, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  Çocuk 

Hizmetleri Genel Müdürü, “Türkiye’de Alternatif Bakım  Kurumlarında 
Verilen Hizmetler Ve Şiddetle Mücadele”

  Sn. Maria DOUKAKOU, Klinik Psikolog, Sosyal Dayanışma Ulusal 
Merkezi, Çocuk Acil Hattı ve Tehlikedeki Çocukların Kaydı Başkanı, 
Yunanistan

  Sn. Christel DE CRAIM, Ceza Adalet Bölümü, Federal Kamu Adalet 
Hizmeti, Belçika

  Sunumlara ilişkin değerlendirmeler

 18.00  Kapanış

Çarşamba, 28 Kasım 2012

 09.00  4.Oturum: Raporlama, Şikayet ve Yönlendirme Sistemleri İle Çocuğa 
Karşı Şiddet Alanında Sektörlerarası İşbirliğinin  Güçlendirilmesi

  Moderatör:  Sn. Aşkın ASAN, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı, 
Türkiye

  Panelistler:
  Sn. Bernard DE VOS, Wallonia Federasyonu, Brüksel, Belçika Çocuk 

Hakları Delegesi
  Dr. Turkan DAĞOĞLU, Milletvekili, TBMM Çocuk Hakları İzleme 

Komitesi Başkanı, “Çocuk Ombudsmanlığı konusunda Türkiye’de kat 
edilen son gelişmeler ve TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesinin Rolü” 

  Sn. Cinzia GRASSI, İtalya Çocukluk ve Ergenlik Ulusal Gözlemevi 
Uzmanı, İtalya

  Sn. Valeriu GHILETCHI, Milletvekili, Moldova Cumhuriyeti, Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi

  Sunumlara ilişkin değerlendirmeler

 10.30  Kahve Arası

 11.00  5.Oturum: Çocuk Haklarına Saygılı Bir Kültürün İnşa Edilmesi ve 
Çocuklara Karşı Şiddet Hakkında Kamuoyu Farkındalığının 
Güçlendirilmesine İlişkin Sivil Toplum Örgütleri ve Medyanın Rolü 

  Moderatör:  Sn. Nail Abdülgazi ALATAŞ, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Türkiye

  Panelistler:
  Sn. Şahin ANTAKYALIOĞLU, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi 

Başkanı, Çocuğa Karşı Cinsel Ticari Sömürüyle Mücadele Ağı 
Koordinatörü, “Çocuk haklarına saygılı bir kültürün inşa edilmesinde 
STK’ların rolü”

  Sn. Kristina STEPANOVA, Save the Children Litvanya Program 
Müdürü, “Cezalandırma Eğit, Bedensel Cezalandırma Hakkında Avrupa 
Kampanyası” 

   Sn. Altin HAZIZAJ, Genel Müdür, Arnavutluk Çocuk İnsan Hakları 
Merkezi   
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    Dr. Sevgi USTA, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
“Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Alanında Aktif Sivil Toplum Kuruluşları 
Analizinden Alınan Dersler”

  Sunumlara ilişkin değerlendirmeler

 12.30  Öğle Yemeği

 14.00  6.Oturum: Çocuğa Karşı Şiddet Alanında İzleme, Değerlendirme, Bilgi 
Toplama ve Bilgi Paylaşım Sistemleri  

   Moderatör:  Sn. Çiğdem Münevver ÖKTEN, Milletvekili, Türkiye

  Panelistler:
    Sn. Adem ARKADAŞ-THIBERT, Uluslararası Çocuk Merkezi, “Çocuğa 

Karşı Şiddet- Göstergeler ve İzleme ” 
    Sn. Anna NORDENMARK, Program Uzmanı, UNICEF CEE/CIS Orta ve 

DoğuAvrupa Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Ofisi, “Çocuğa Karşı 
Şiddet Vakalarının Tespiti, Raporlaması ve Vaka Yönlendirilmesinde 
Sistemin Cevap Verebilirliği UNICEF Bölgesel Çalışması” 

    Dr. Hakan SARI, Genel Müdür, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, “Okullarda 
Şiddet Hakkında Veri Toplanması”

  Sunumlara ilişkin değerlendirmeler

 15.30   Kahve Arası

 16.00 Sonuçlar 

    Sn. Marta SANTOS PAIS, BM Çocuğa Karşı Şiddet Özel Temsilcisi 
    Sn. Nail Abdülgazi ALATAŞ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı, Türkiye

 16.30  Kapanış Konuşmaları

    Sn. Elda MORENO, Daire Başkanı, Cinsiyet Eşitliği ve İnsan Onuru, 
Avrupa Konseyi

    Sn. Ayman ABULABAN, UNICEF Türkiye Temsilcisi
    Sn. Abdulkadir KAYA, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı Türkiye

Albania

Mr Altin HAZIZAJ
General Director
Children’s Human Rights Centre  
of Albania

Azerbaijan

Ms Jeyran RAHMATULLAYEVA
Deputy Chairperson of the State 
Committee on Family, Women  
and Children’s Affairs 

Belgium

Mr Bernard DE VOS
Délégué général aux droits de l’enfant 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Ms Christel DE CRAIM 
Head of juvenile justice unit,
Service for criminal justice,
Federal Public Service Justice

Bosnia and Herzegovina

Mr Elmedin MURATBEGOVIĆ
Faculty of Criminal Justice and Security
University of Sarajevo
Criminal Policy Research Center 
(CPRC)

Milena JURIC
Expert Advisor for Monitoring  
Children Rights
Ministry for Human Rights and  
Refugees of Bosnia and Herzegovina 

Bulgaria

Ms Kalina KOSTOVA
Chief expert in Directorate  
“State policy for child” 
State Agency for child protection  
in Bulgaria

Croatia

Ms Martina STABI
Ministry of Social Affiars and Youth

Estonia

Ms Anniki TIKERPUU
Head of Child Rights and Services  
for Children

Finland

Ms Marjatta HIEKKA 
Ministry of Foreign Affairs

Ms Reetta PELTONEN
Secretary to the Advisory Board  
for the Ombudsman for Children

Georgia

Ms Ekaterine SANEBLIDZE
Head of the Guardianship/Care 
and Social Programs Department
of Social Service Agency 

Ms Lia SARALIDZE
Executive Director
The Public Health and Medicine  
Development Fund of Georgia

EK 2 – Katılımcı listesi
(Yalnız İngilizce)
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Greece

Ms Maria DOUKAKOU 
Clinical Psychologist, Head of our 
SOS Child Line as well as the National 
Register of Children in Danger.
National Centre for Social Solidarity

Italy

Ms Cinzia GRASSI 
Expert, Italian National Observatory 
on Childhood and Adolescence

Ms Susanna GREIJER 
PhD student, European University 
Institute

Latvia

Ms Viktorija BOĻŠAKOVA 
Child and Family policy department 
Ministry of Welfare of the Republic  
of Latvia

Lithuania

Mr Paulius GEDVILAS
Expert from Children and Youth division 
Ministry of Social Security and Labour

Ms Kristina STEPANOVA 
National campaign co-ordinator
Save the Children campaign  
“Educate, do not punish” 

Malta

Ms Ruth FARRUGIA 
Advocate and Senior Lecturer
University of Malta

Republic of Moldova

Ms Anastasia GRUZIN 
Superior consultant, policy deve-
lopment in the area of prevention of 
violence against children,
Family and Child’s Rights Protection 
Department of the Ministry of Labour, 
Social Protection and Family

Montenegro

Ms Svetlana SOVILJ 
Senior Adviser for Child Protection
Ministry of Labour and Social Welfare

Ms Nevenka STANKOVIC 
Deputy Ombudsman for Children’s 
Rights 

Norway

Mr Ahmad GHANIZADEH 
State Secretary
Norwegian Ministry of Children, 
Equality and Social Inclusion 

Ms Barbro A. BAKKEN 
Director General 
Norwegian Ministry of Children, 
Equality and Social Inclusion

Ms Leila ERDIS 
Senior Adviser 
Norwegian Ministry of Children, 
Equality and Social Inclusion 

Ms Annika PALO 
Counsellor
Embassy of Sweden in Ankara

Poland

Ms Malgorzata SKÓRKA  
Chief Expert 
Ministry of National Education, 
International Co-operation Department

Portugal

Ms Teresa BOMBA CORREIA  
Adjointe au Ministre de la Solidarité 
et de la Sécurité Sociale
Ministère du Travail et de la Solidarité 
Sociale

Serbia

Ms Tamara LUKSIC-ORLANDIC  
Deputy Ombudsman for children’s 
rights

Ms Jasmina IVANOVIC 
Head of Division
Ministry of Labour and Social Policy

Slovakia

Ms Janka DIVINCOVA  
Director 
Joint Secretariat of Committees
Ministry of Labour, Social affairs  
and Family

Spain

Ms Magacha JUSTE 
Subdirección General de Infancia
Dirección general de servicios para  
la familia y la infancia
Ministerio de sanidad, servicios  
sociales e igualdad

Sweden

Mr Per-Anders SUNESSON 
Deputy Director-General
Division for Family and Social  
Services, Ministry of Health and  
Social Affairs

“The former Yugoslav  
Republic of Macedonia”

Ms Elka TODOROVA 
Counsellor at the Unit for social,  
family and legal protection of  
children and family, Department  
for social protection
Ministry of Labour, family and Social 
Policy of the Republic of Macedonia

Turkey (speakers)

Ms Fatma ŞAHIN 
Minister of Family and Social Policies

Ms Aşkın ASAN 
Deputy Minister of Family and Social 
Policies

Mr Abdulkadir KAYA 
Director General Child Services
Ministry of Family and Social Policies

Mr Nail Abdulgazi ALATAŞ 
Deputy Under Secretary of the  
Ministry of Family and Social Policies

Ms Turkan DAĞOĞLU 
Member of the Turkish Grand  
National Assembly
Head of the Parliament Child Rights 
Committee
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Ms Sahin ANTAKYALIOĞLU 
Chair of Ankara Bar Association  
Children Rights Centre
Co-ordinator of the Turkish Network 
Combating CSEC Ankara

Ms Ciğdem Münevver ÖKTEN 
Member of the Turkish Grand  
National Assembly

Mr Hakan SARI 
General Director, National Ministry  
of Education

Mr Sevgi USTA 
Faculty of Political Sciences Istanbul

Mr Adem ARKADAS-THIBERT 
International Children’s Centre

Turkey (other)

Ms Arzu AKBAŞ  
Member
Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle 
Dayanışma Derneği - Association for 
Solidarity with Freedom-Deprived 
Juvenile

Ms Bürge AKBULUT 
Vice President
Humanist Group Association

Ms Aylin AKÇAY 
Psychologist
Ministry of Family and Social Policies

Mr Ibrahim AKIN 
Ministry of Labor and Social Security

Mr Sinan AKSU
Deputy Director General
Ministry of Youth and Sports

Ms Aliye AKTAŞ 
Dean 
Selçuk University

Mr Sabit AKTAŞ 
Lawyer 
TBB ÇOCUK H. KURULI 

Mr Ahmet  ALGÜN 
Training Expert 
Ministry of Youth and Sports

Ms Asuman  ALTAN 
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies, 
Child Services General Directorate 

Mr Şahin ANTAKYALIOĞLU 
Co-ordinator 
Network for Fighting against  
Commercial sexual exploitation  
of children

Ms Asuman ARKUTAN 
Social Worker
 Ministry of Family and Social Policies, 
Child Services General Directorate

Mr Serdar ARSEVEN 
Columnist
YENİ AKUT Newspaper

Ms Yaprak AŞK  
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies 

Mr Murat ASLAN 
Clerk
Ministry of Family and Social Policies 

Ms Emine ASLAN 
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies

Mr Şahin ASLAN 
Deputy Governor
İZMİR Governorate 

Mr Abdullah ASLANER EDİRNE  
Deputy Governor 
Governorate

Mr İbrahim AVCI 
Auditor 
Presidnecy Regulation and  
Supevison Agency 

Ms Şebnem AVŞAR KURNAZ 
Department Head 
Ministry of Family and Social Policies 

Mr Şükrü AYDOĞAN 
GAZİ Child Care Institution  
(12-17 ages) 

Mr Erdoğan AYGENÇ KAYSERİ  
Deputy Governor
Governorate 

Ms Hilal BALAT 
Doctor
Turkish Community Health Institution

Ms Seval  BALCI  
Academician
Ankara University 

Ms Hacer BAŞER 
Department Head
Ministry of Family and Social Policies/
Ministry of Family and Social Policies, 
Child Services General Directorate 

Mr H. Basri CANBAZ 
Provincial Director
Ministry of Family and Social Policies 
ESKİŞEHİR Provincial Directorate 

Ms Mürüvvet  BAYRAK 
Social Worker
Ministry of Family and Social Policies

Mr Mustafa BİLİR 
Researcher
Ministry of Family and Social Policies 

Ms Kadriye BOZKURT 
Social Worker
Ministry of Family and Social Policies, 
Child Services General Directorate 

Ms Hidayet BOZKURT 
Provincial Director 
Ministry of Family and Social Policies

Mr Selahattin BULUT 
Provincial Director
MoFSP, MERSİN Provincial Directorate 

Mr Hasan BÜKER 
Expert 
Police Academy 

Mr Yilmaz ÇAĞLAYAN  
President
Ankara Loby Platform

Ms Elçin ÇAKAR TERZİOĞLU  
Expert 
Ministry of Justice Prison and  
Detention Houses General Directorate

Mr Osman ÇAKIR 
Director General
Ministry of Family and Social Policies 

Mr Nursal ÇAKIROĞLU 
GAZİANTEP 
Deputy Governor 
Governorate



36 37

Mr Cengiz CANTEKİN  
Social Worker 
75.YIL Care and Rehabilitation Center 
for Elderly People 

Mr Arif CELAL KOÇOĞLU 
Legislation Expert
Turkish Grand National Asembly 

Mr Selim ÇELENK 
Provincial Director 
Ministry of Family and Social Policies 

Ms Burcu ÇELİK  
Journalist 
SABAH Newspaper

Mr İbrahim ÇELİKTA 
Expert
Ministry of Health

Mr Ali ÇETİN  
Deputy Governor  
ESKİŞEHİR Governorate 

Ms Mine CİHANOĞLU 
Member 
Turkish Psychological Association 

Mr Kasim ÇOMARLI 
Group Head
Ministry of National Education,  
Secondary Education General  
Directorate

Ms Hurican ÇUFADAR 
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies, 
Child Services General Directorate 

Ms Füsun ÇUHADAROĞLU 
President 
Turkish Association of Child and  
Adolescent Psychiatry 

Mr Tolga DAĞLI  
Manager 
Marmara University Faculty  
of Medicine Child Protection  
Implementation and Research Center

Ms Türkan DAĞOĞLU  
MP  
Turkish Grand National Asembly 

Ms Arzu DEĞDEVİREN 
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies 

Ms Gülden DELEN 
Statistician 
Ministry of Family and Social Policies 

Mr Nurettin DEMİR 
MP 
Turkish Grand National Asembly

Mr Mehmet  DEMİR  
Deputy Governor 
DİYARBAKIR Governorate

Mr Engin DEMİR 
Department Head
Ministry of Family and Social Policies 

Ms Safiye DEMİRAL YILDIZ 
Social Worker
Ministry of Family and Social Policies 

Mr Özkan DOĞRUER 
Sosciologist 
Ministry of Family and Social Policies 

Mr Armağan DURMAZ 
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies 

Ms Gözde DURMUŞ  
Project Co-ordinator 
İSTANBUL BİLGİ University  
Child Works Unit - ÇOÇA 

Ms Fatma DÖNMEZ 
Presidency of Religious Affairs 

Mr Mehmet EMİN BOSTANLI 
Provincial Director 
ASP KONYA İL MÜD. 
KONYA 

Mr M. EMİN KORKMAZ 
Provincial Director 
Ministry of Family and Social Policies 

Mr Emin ERASLAN 
Department Head 
Ministry of Family and Social Policies/ 
Ministry of Family and Social Policies, 
Child Services General Directorate 

Ms Asiye ERDEMİR 
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies

Mr Mehmet ERDOĞAN 
Expert 
Ministry of Family and Social Policies, 
Child Services General Directorate 
R&D 

Mr Türküler ERDOST  
Psychologist
Ministry of Family and Social Policies, 
Ministry of Family and Social Policies, 
Child Services General Directorate

Ms Sibel ERENEL 
Vice President 
Foundation for Promotion  
of Guidance and Counceling  
in Higher Education

Ms Rezzan EREVİKLİ 
Teacher
Ministry of National Education, Lifelong 
Learning General Directorate

Ms Gülgün ERGİN 
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies

Ms Neşe EROL 
President 
Infant Mental Health Association

Mr Zekeriya ERTAŞ 
Provincial Director 
Ministry of Family and Social Policies

Ms Günnur ERTUNG 
Analyst  
TÜBİTAK - Scientific and technological 
research council of turkey Job

Mr Ömer FARUK ALTINTAŞ 
Expert 
Prime Ministry of Republic of Turkey 
Turkish and Relative Communities 
Abroad

Ms Canan GÜLERYÜZLÜ  
Expert 
Ministry of Culture and Tourism 

Ms Hanife GÜLİN KOÇAK 
Job Analyst 
TÜBİTAK - Scientific and technological 
research council of turkey

Mr Kudret GÜLTAŞ 
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies

Ms Arzu GÜMÜŞ 
Reporter 
BUGÜN Newspaper 

Ms Gülsen GÜNEŞ 
Academician 
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği -  
Turkish Society of Public Health Experts
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Ms Gülden GÜNEŞLİGÜN 
Psychologist 
Ministry of Family and Social Policies/ 
Ministry of Family and Social Policies, 
Child Services General Directorate

Mr Mustafa GÜNEY 
Deputy Governor 
BURSA Directorate

Ms Fatma GÜNGÖREN ÇEKİK 
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies 

Mr Selahattin GÜVEN  
Expert 
RTÜK - Supreme board of radio  
and television 
Supreme Board 

Ms Hülya GÜVEN 
MP 
Turkish Grand National Asembly 

Ms Serap GÖKÇE 
Psychologist 
Ministry of National Education,  
Special Education General Directorate

Mr Osman GÖKTURK 
Clerk 
Ministry of Foreign Affairs

Mr Fahri HOCAOĞLU 
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies, 
Child Services General Directorate 

Mr Halil İBRAHİM ERTEKİN 
Deputy Governor 
TRABZON Governorate 

Ms Runa İDİL USLU 
Member 
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi 
Derneği - Turkish Association of Child 
and Adolescent Psychiatry

Ms Aynur İLHAN ÇAK 
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies, 
Child Services General Directorate

Ms Elif İLKAY ÖZALP 
Teacher 
Ministry of National Education,  
Special Education General Directorate

Ms Zehra İMAROĞLU 
Ministry Adviser 
Ministry of Family and Social Policies

Mr Önal İNALTEKİN 
Provincial Director 
Ministry of Family and Social Policies

Mr Adnan İPEKDAL 
Provincial Director 
Ministry of Family and Social Policies

Ms Esra KABADAYI 
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies 

Mr Murat KAHRAMAN GÜNGÖR 
Manager  
TÜBİTAK - Scientific and technological 
research council of turkey Institute 

Mr Ali KAPUDAN 
Clerk 
Ministry of Family and Social Policies 

Mr Süleyman KARADELİ 
Provincial Director 
Ministry of Family and Social Policies

Ms Süreyya KAVAKLI 
Researcher 
Prime Ministry of Republic of Turkey 
Human Rights Presidency 

Mr Servet KAYA 
Judge  
Ministry of Justice

Mr Ogün KAYACAN 
Lawyer
Association for Protecting Children, 
Women and Their Families  

Ms Hatice KAYNAK 
Lawyer 
Association for Preventing Child 
Abuse and Neglect

Mr Hakan KEÇE  
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies 

Mr Insaf KILIÇ 
President 
Ankara Girişimci Kadınlar  
Derneği - Ankara Women Entrepreneurs 
Association 

Mr Yaşar KOÇAK 
Civil servant 
Social Security Institution

Ms Ezgi KOMAN 
The Agenda is Children: The Association 
for Promoting, Universalizing,  
Implementing, and Monitoring  
the Implementation of the Rights  
of the Child 

Mr Ahmet KURT 
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies

Ms Mualla KURT 
Social Worker  
Ministry of Family and Social Policies

Mr Kamil KURTUL 
Academician  
KIRIKKALE University

Ms Rüveyda KÜÇÜK 
Expert
Ministry of European Union 

Mr A. MURAT ALTUĞ 
Department Head 
Ministry of Family and Social Policies  

Mr Sultan MURAT AYDIN 
Provincial Director 
Ministry of Family and Social Policies

Ms Elif ODABAŞ  
Psychologist 
Child Monitoring Center

Ms Dilek OKKALI SANALMIŞ 
Expert  
Ministry of Development 

Mr Ahmet OKUR 
Deputy Department Head 
Ministry of Family and Social Policies, 
Ministry of Family and Social Policies, 
Child Services General Directorate

Ms Figen PASLI  
Academician
Gazi University

Ms Neşe ŞAHİN TAŞGIN 
Member 
Social Workers Association Provincial 
Executive Committee



40 41

Ms Figen ŞAHİN 
Academician 
Gazi University Faculty of Medicine

Mr Özgür ŞAHİN 
Project Co-ordinator 
Başak Culture and Arts Foundation

Mr Turgut SAK 
Educator 
MoFSP, ADANA Provincial Directorate 

Ms Yaprak SARIIŞIK 
Research Assistant 
Education Reform Initiative

Ms Handan SAYER 
Expert on Women Status 
Ministry of Family and Social Policies

Mr Ali ŞERBETÇİOĞLU 
Clerk 
Ministry of Family and Social Policies 

Mr Halil SERDAR CEVHEROĞLU 
Deputy Governor 
ANTALYA Governorate 

Mr Mehmet ŞERİF CAMCI 
General Secretary 
Ivy Association: Battle against Poverty 
and Sustainable Development 

Ms Hatice SEVAL ARSLAN 
Investigating Judge 
Ministry of Justice

Mr Haluk ŞİMŞEK 
Deputy Governor
SAMSUN Governorate

Mr Erdal SIRMATEL 
ÜMİTKÖY Care and Rehabilitation 
Center for Elderly People

Mr Gürbüz SOYLU 
Expert 
Turkish Statistics Institution 

Ms Zübeyde SUNAY ÖZKUL 
Provincial Director 
MoFSP, BURSA Provincial Directorate

Ms Müberra SUNGUR 
Project Administrator  
TÜBİTAK - Scientific and technological 
research council of turkey

Mr Ruken TANAMAN
Provincial deputy Director
Ministry of Family and Social Policies 

Ms Afife TAŞ 
Provincial Director 
Ministry of Family and Social Policies 
ANTALYA Provincial Directorate

Ms Zeynep TECİK 
Job Analyst 
TÜBİTAK - Scientific and technological 
research council of turkey

Mr Mehmet TOKDEMİR 
YENİMAHALLE Visually Handicapped 
Rehabilitation Center

Ms Büşra TOKLUOĞLU  
Journalist 
HABER EVET

Ms Menekşe TOKYAY 
MP Adviser 
Turkish Grand National Asembly 

Ms Zehra TORTOP 
Interpreter 
Ministry of Family and Social Policies 

Mr Mustafa TOSUN 
Provincial Director 
Ministry of Family and Social Policies

Mr Şener ULUDAĞ 
Academician 
Police Academy 

Ms Betül ULUKOL 
Academician 
Ankara University Faculty of Medicine 

Ms Sevgi USLU  
Civil servant  
Ministry of Family and Social Policies 

Ms Sevgi USTA  
Academician 
İstanbul University

Ms Dilek VURAL KELEŞ 
Research Assistant 
Atatürk University Faculty of Medicine

Mr Hakan Y. ERDOĞAN  
Deputy Governor 
SİVAS Governorate

Ms Asli YAKICI 
Project Officer 
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı -  
Educational Volunteers Foundation  
of Turkey 

Ms Songul YAKUT 
Gendarmerie General Command

Mr Fikret YAMAN 
Social Worker  
Ministry of Family and Social Policies

Ms Yildiz YAPAR  
Expert 
Ministry of Development

Ms Elif YARAY 
Intern 
Network for Fighting against 
Commercial sexual exploitation of 
children 

Mr Erkan YAVUZYILMAZ 
Academician 
Ankara University

Mr Kutluhan YAZICI 
Department Head 
Ministry of Family and Social Policies

Ms Asli ÜĞDÜL 
Ambassador  
Ministry of Foreign Affairs

Ms Şadiye YILDIRIM 
Interpreter 
Ministry of Family and Social Policies

Mr Abdullah YILDIRIM 
Judge 
Justice Academy

Ms Reyhan YILDIRIM ATAKUR 
Judge 
Justice Academy

Mr Zafer YILDIRIM 
Provincial Director 
MoFSP, SİVAS Provincial Directorate

Mr Ömer ÜNEL 
Student
Gazi University Faculty of Medicine

Mr Osman ÜNLÜ 
Deputy Under-Secretary 
Ministry of National Defence



42 43

Ms Didem ÜNSÜR 
Communication and Resources  
Co-ordinator 
The Agenda is Children: The Association 
for Promoting, Universalizing, 
Implementing, and Monitoring the 
Implementation of the Rights of the 
Child

Ms Seval ÜSTÜNER 
Social Worker 
Ministry of Family and Social Policies

Mr Bekir YUMNU 
Director 
Ministry of Family and Social Policies 
KOCAELİ Provincial Directorate

Ms Melek YÜCEL VALURTC 
 Expert 
Prime Ministry of Republic of Turkey 
Turks in Overseas and Relative  
Communitie

Ms Fadime YÜKSEL 
Doctor 
Ministry of Health

Ms Aylin YÜKSEL 
Midwife 
Turkish Community Health Institution

Mr Mehmet YÜZER  
Deputy Governor 
VAN Governorate

Ms Lale ÖCAL 
Provincial Director 
Ministry of Family and Social Policies 

Mr Bilgin ÖZBAŞ 
Provincial Director 
Ministry of Family and Social Policies

Mr Sabri ÖZDEMİR 
Head of Division 
Ministry of National Education, Basic 
Education General Directorate

Ms Betül ÖZDÜREN 
Head of Unit 
Ministry of Family and Social Policies

Mr Ş.CEM ÖZER  
Social Worker 
SİNCAN Child Care Institution  
(12-17 ages)

Mr Gürkan ÖZKAN 
Head of Unit 
Ministry of Family and Social Policies

Mr Erol ÖZKAN 
Deputy Governor
KONYA Governorate

Mr Anil ÖZKAYA 
Chief of Bureau
Security General Directorate

Ms İnci ÖZKAN 
Deputy Police Chief 
Security General Directorate

Ms Özlem ÖZMEN 
Assistant Expert 
Ministry of Labor and Social Security

Mr Ayhan ÖZULUDAĞ 
Civil servant 
Ministry of Industry

Ms Nazli ÖZÜGÜZEL 
Intern 
Network for Fighting against Commercial 
sexual exploitation of children

United Kingdom

Peter NEWELL 
Global initiative to end all corporal 
punishment of children 

International Organisations

United Nations SRSG

Ms Marta SANTOS PAIS 
United Nations Secretary-General’s 
Special Representative on Violence 
against Children

Unicef Reginal Officer for CEE

Ms Anna NORDENMARK  
SEVERINSSON 
Programme Specialist
Child Protection Section, 
UNICEF Regional Office for CEE/CIS

Unicef Turkey Office

Mr Ayman ABULABAN  
Country Office Representative

Ms Regina DE DOMINICIS 
Deputy Country Office Representative

Ms Séverine JACOMY- VITÉ  
Head of Child Protection Section 

Ms Didem AKAN 
Communication Officer

Ms Sinem Sefa BAYRAKTAR  
Child Protection Programme Assistant

Ms Zeynep BENLI  
Child Protection Programme Assistant

Mr Barış DEYIRMENCI 
Communication  Assistant

Ms Sema HOSTA  
Head of Communication Section

Ms Nur OTARAN 
Consultant 

Ms Eylem SAVUR  
Child Protection Programme Officer

Mr Göktan KOCYILDIRIM  
Child Protection Programme Officer 

Ms Ceylan Nimet TUNCA  
Child Protection Assistant 

Ms İrem TAMER  
Intern
Communication 

Ms Yonca YILDIRIM 
Intern
Communication

Other Unicef Country Offices

Ms Ketevan MELIKADZE 
Social Welfare Officer
United Nations Children’s Fund 
(UNICEF), Georgia

Ms Valeria ILIES
Child Protection Officer
UNICEF Moldova, Moldova

Ms Biljana LUBAROVSKA 
Head of Child protection Section
UNICEF MK Country Office,
“The former Yugoslav Republic  
of Macedonia”



44

European Union

Mr Gerhard SALZER 
Sector Manager Justice, Security  
and Human Rights
Delegation of the European Union  
to Turkey 

Committee of Ministers  
of the Council of Europe

Ambassador Anica DJAMIĆ  
Thematic co-ordinator of the Committee 
of Ministers for Children’s Rights 

Parliamentary Assembly  
of the Council of Europe

Ms Gülsün BILGEHAN 
Member of Turkish Grand National 
Assembly
Member of PACE Committee  on 
Equality and Non-Discrimination

Mr Valeriu GHILETCHI 
First Vice-Chairperson
PACE Committee on Social Affairs, 
Health and Sustainable Development

Council of Europe Secretariat

DG1 - Human Rights and Rule of Law

Ms Elda MORENO 
Head of Department 
Gender Equality and Human Dignity
Justice and Human Dignity Directorate

Ms Gordana BERJAN 
Administrator
Children’s Rights Division
Justice and Human Dignity Directorate

Ms Amaia VETTER 
Assistant
Children’s Rights Division
Justice and Human Dignity Directorate

Parliamentary Assembly 

Ms Maren LAMBRECHT 
Secretary to the Committee on Social 
Affairs, Health and Sustainable  
Development

Council of Europe Office, Ankara 

Mr Adrian BUTLER 
Head of Office

Ms Arzu-Burcu TUNER-DEDEOĞLU 
EDC HRE project officer

Interpreters

Ms Claude JEANALEXIS 
Interpreter

Ms Ebru KANIK  
Interpreter

Ms Seher KUMBAROĞLU  
Interpreter

Ms Sylvie NOSSEREAU 
Interpreters



 

B
U
I
L
D
I
N
G
 
A
 
E
U
R
O
P
E
 
F
O
R
 
A
N
D
 
W
I
T
H
 
C
H
I
L
D
R
E
N

Gelişimin hızlandırılması: 
Çocuğa karşı şiddet 
ile mücadele

27-28 Kasım 2012, Ankara

Konferans nihai raporu 

©
 C

ou
nc

il 
of

 E
ur

op
e 

– 
Ill

us
tr

at
io

n:
 E

ri
c 

Pu
yb

ar
et

 –
 P

RE
M

S 
10

98
13

 T
U

R


	PREMS 109813 TUR 2029 RapportAnkara Couv A4_BD_r
	PREMS 109813 TUR 2029 RapportAnkara TXT A4_BD
	PREMS 109813 TUR 2029 RapportAnkara Couv A4_BD_v

