
 
Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı 

Ulusal Eylem ve Strateji Planları Analiz Danışmanı  

Görev Tanımı 

 

ProjeAdı:Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocuğu Şiddetten Koruma ve Engelli Çocukların Sosyal İçermesinin 

Desteklemek/Teşvik Etmek 

Ortaklar: UNICEF, Uluslararası Çocuk Merkezi ve Avrupa Engelli Hakları Ağı 

Destekleyen: Avrupa Birliği Komisyonu 

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocuğu Şiddetten Koruma ve Engelli Çocukların Sosyal İçermesinin Desteklemek/ 

Teşvik Etmek 

Beklenen Sonuç 

Sonuç 1: 

-Çocuklara yönelik şiddet olaylarının önlenmesi, müdahalenin güçlendirilmesi ve özürlü çocukların 

topluma dahil edilmesinin teşvik edilmesi  

 

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı’nda bulunan sivil toplum kuruluşlarının kanıt temelli çalışma 

kapasitelerinin güçlendirilmesi 

Çıktı 1: 

Ulusal eylem ve strateji planlarının uygulanmasının çocuğa karşı şiddet ile mücadele odağında izlenerek analiz 

raporunun oluşturulması 

 

Arka Plan:  

Güney Doğu Avrupa’da Çocukların Şiddetten Korunması başlıklı 2 yıllık AB destekli bir proje ile UNICEF Türkiye 

ofisi 2012 - 2014 yılları arasında Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı kurulması ve gelişmesi de dâhil 

genel olarak çocuğa şiddet konusunda Türkiye’deki çalışmaların hız kazanması için çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Çocuğa şiddet konusunda izleme, göstergeler ve raporlama konularını kapsayan bir alan yazın (literatür) gözden 

geçirme çalışması gerçekleştirilerek konuyla ilgili yapılması gereken çalışmalar belirlenmiştir. Bu çerçevede çocuğa 

şiddet ile ilgili çocuk hakları temelli göstergeler ve kullanım kılavuzu ve eğitim materyalleri geliştirilmiş ve yüzlerce 

sivil toplum temsilcisine eğitim verilmiştir.  

Ardından yapılan 2014-2016 yıllarındaki çalışmalarla Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı üyeleri için 

çevrimiçi (online) web tabanlı bir raporlama aracı geliştirilerek üyelerden kendi yerel ve ulusal raporlama 

çalışmalarının yüklenebileceği bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu çalışmalar pek çok katılımlı eylem toplantılarıyla 

güçlendirilmeye de çalışılmıştır.  



 
Bu çalışmalardan biri de Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı tarafından hazırlığı süren Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme 

Ulusal Eylem Planı’na sivil toplumun katılımının kısıtlı da olsa sağlanması olmuştur. 

Tüm bu gelişmelere istinaden aşağıdaki hedeflerle Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocuğu Şiddetten Koruma ve 

Engelli Çocukların Sosyal İçermesinin Desteklemek/ Teşvik Etmek Projesi tasarlanmıştır: 

1. Ulusal eylem ve strateji planlarının uygulanmasının izlenmesi çocuğa karşı şiddet ile mücadele odağında 

analiz edilmesi 

2. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı ve özellikle barolar ve hastane temelli çocuk koruma 

merkezlerinin kanıt üretebilme kapasitelerini arttırma. 

3. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı ve üyelerinin kanıt temelli savunuculuk çalışmalarını 

güçlendirme; özellikle yerel düzeyde izleme ve raporlama kapasitelerinin geliştirme ve Kamu Denetçiliği Kurumu ile 

Ağ üyelerinin düzenli diyaloğu arttırma. 

4. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı üyelerinin sundukları hizmetler üzerinden raporlama 

mekanizmalarının güçlendirilmesi yanı sıra çocukların ve ailelerin şiddet vakalarını tespit ve raporlamalarını sağlamak 

için gerekli kapasitenin geliştirilmesine katkı verme. 

Danışmanlığın Amacı 

Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için ulusal eylem planlarının hazırlanması bu belgelerin uygulanması ve uygulamanın 

izlenmesi son derece önem taşımaktadır. Danışmanlık kapsamında farklı alanlarda 8 ulusal eylem ve strateji 

planlarının uygulanmasının çocuğa karşı şiddet ile mücadele odağında izlenerek analiz raporunun oluşturulması 

hedeflenmektedir. Söz konusu 8 belge şu şekilde sıralanmaktadır;  

 Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi (2012-2016),  

 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013),  

 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi ve Uygulama Planı (2014-2019),  

 Kadına Karşı Şiddet İle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020),  

 Yargı Reformu Stratejisi (2015-2019),  

 Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2017-2023),  

 Uyuşturucuyla Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2018),  

 Avrupa Konseyi Özürlüler Eylem Planı (2006-2015)  

Çalışma kapsamında danışmandan  

- 8 belgedeki çocuğa karşı şiddet ile doğrudan ilintili hedeflerin farklı şiddet türleri altında gruplandırması, 

- Belirlenmiş olan 8 belgenin çocuğa karşı şiddetin önlenmesinde bağlamında ne kadar hayata geçirildiği 

konusunda ve belgelerin ilgili bakanlıklar tarafından ne kadar izlendiği konusunda bilgi edinme başvuruları, 

kamu görevlileri ile görüşme ve masa başı araştırma yöntemlerini kullanarak analiz edilmesi 

beklenmektedir. 

Danışmanın Temel Görevleri 

1. Belirlenen 8 belgede yer alan çocuğa karşı şiddete hedeflerinin çıkarılması ve gruplandırılması  

2. Bu belgedeki ilgili hedeflerin ne derecede hayata geçirildiğinin ve ilgili bakanlıkların hedeflerin 

gerçekleşmesinin izlenmesinde ne kadar kurumlar – arası raporlama yaptığının 



 
 Masa başı araştırması, 

 Bilgi edinme başvuruları, 

 İlgili kamu görevlileri ile görüşmeler yaparak analiz edilmesi ve raporlanması. 

 

Görevler Zaman Dilimi Toplam Süre 

Belirlenen 8 strateji belgesinde yer alan çocuğa karşı 

şiddete hedeflerinin çıkarılması ve gruplandırılması 

Mart 2018 – Nisan 2018 5 gün 

Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için belirlenen her hedef 

için hayata ne kadar geçtiğinin analizinin ve 

değerlendirmesinin yapılarak bir rapor hazırlanması: 

İlk taslak: 4 Haziran 2018 

Son taslak: 2 Temmuz 2018 

15 gün 

 

Çalışma Yeri ve Koşulları 

Danışmanlık hizmetleri için evden çalışma (homebased) yöntemi planlanmıştır. Fakat danışmanın gerektiğinde 

ICC’ye gelmesi ve toplantılara ve çalıştaylara katılım sağlaması beklenmektedir.  

Danışmanın çalışma günü 20 Gün olarak belirlenmiştir.  

Danışmana iki seferde ödeme yapılması planlanmaktadır. 

 

  

 


