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Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 

 

Görüşe Açılan Mağdur Hakları Yasa Tasarısı Taslağında Tüm Çocuklar Düşünülmeli! 

 

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Görüşü 
 

Biz kimiz?  

Çocuğa Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı (ÇKŞÖOA), sivil toplum örgütleri, üniversite birimleri, 

barolardan ve diğer ilgili ağlardan oluşmuş 76 üyeli bir ortaklıktır. Hedefimiz çocuğa karşı şiddetin her 

türünü her ortamda önlemek ve çocukların şiddetten korundukları bir dünyada yaşamalarını 

sağlamaktır. Bu hedefe yönelik misyonumuz, Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal 

veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti 

önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir. 

ÇKŞÖOA, evrensel kabul görmüş çocuk hakları anlaşmaları çerçevesinde çalışmaların yürütmektedir.  

Giriş 

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında suç mağdurlarına tanınan haklar ile sağlanan hizmet ve 

yardımlara ilişkin esasları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumlulukları 

düzenlemek üzere Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı görüşlere 

açılmıştır. Temmuz’un 12’sinde görüşe Açılan Mağdur Hakları Yasa Tasarısı Türkiye’de genelde çocuk 

hakları, çocuğa şiddetin önlenmesi ve şiddete maruz kalan çocukların hakları açısından hayati önemde 

bir çalışmadır. Ağ olarak tüm üyelerimizle bu çalışmayı çok değerli buluyor ve hazırlayanlara teşekkür 

ediyoruz.  

Ortaklık Ağı olarak, bu tasarıyı incelerken aşağıdaki metinleri dikkate aldık: 

 Çocuk Haklarına dair Sözleşme ve ihtiyari protokolleri, özellikle Çocuk Satışı, Fuhşu ve 

Pornografisine İlişkin Protokolün 8. Maddesi; 

 Cinsel İstismar ve Sömürüye Karşı Çocukların Korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi (Lanzorete 

Sözleşmesi1), özellikle 4. Bölüm – Koruyucu tedbirler ve mağdurlara yardım, Madde 14; 

 Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 

Konseyi Sözleşmesi, özellikle 4. Bölüm Koruma ve destek, Madde 18-28 ve özellikle Madde 26;  

 Suç Mağduru ve Tanığı Çocuklar ile ilgili Meselelerde Adalet İçin Birleşmiş Milletler İlkeleri; 

 UNICEF ve UNODC’nin (Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi)  hazırladığı Suç Mağduru ve 

Tanığı Çocuklar için Adalet İlkeleri: Model Yasa ve İlgili Açıklamalar.2  

Bu bağlamda, Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı olarak hazırladığımız görüş yazısını ilgili kanun 

ve politika yapıcılarının ve kamuoyunun dikkatine sunarız. 

Tanımlar 

Tasarıdaki mağdur tanımı çocukların gelişimsel özel durumları düşünülerek yukarıda da bahsi geçen ve 

Türkiye’nin katkılarıyla oluşmuş uluslararası hukuka uygun şekilde değiştirilmelidir. Mağdur tanımımın 

yanında mağdur çocuk tanımının ayrıca yapılması ve bunun tanımlar bölümünde görünmesi çocuklara 

verilecek hizmetler açısından özel önem arz etmektedir. Çünkü, çocuklar hem bakmakla yükümlü 

                                                           
1 Belgenin tamamına erişmek için; https://rm.coe.int/168046e1de 
2 Belgenin tamamına erişmek için; www.cocukgozlemevi.org/2360/suc-magduru-ve-tanigi-cocuklar-icin-adalet-
ilkeleri-model-yasa-ve-ilgili-aciklamalar 
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yetişkinler tarafından işlenen suçlarla doğrudan ya da dolaylı (suça sürüklenme dahil) mağdur 

edilmekte hem de diğer çocuk ve yetişkinler tarafından işlenen suçlardan mağdur edilebilmektedir.  

Bunların yanında tutuklu ya da hükümlü ebeveynlerin çocukları da toplumsal yaklaşımlar nedeniyle 

okul da dâhil her alanda "ebeveyninin işlediği suç” nedeniyle mağdur olabilmektedir. 

Öneri: "Mağdur veya tanık çocuk", suçtaki rolünden ve şüphelilere veya şüpheli gruplarına yönelik 

kovuşturmadan bağımsız olarak, suç mağduru veya tanığı veya suça sürüklenen 18 yaşından küçük olan 

kişi anlamına gelir. Aksi belirtilmedikçe, "çocuk" hem mağdur çocuk hem tanık çocuk hem de suça 

sürüklenen çocuk anlamına gelir. (UNICEF/UNODC) 

Koruma 

Çocuk tanıkların korunması ve desteklenmesi 

Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin 26ıncı maddesi uyarınca taraf devletlerin her türlü 

şiddet olayının çocuk tanıkların haklarının ve ihtiyaçlarının gerektiği gibi biçimde göz önünde alınması 

maksadıyla yasal ve diğer tedbirleri almasını belirtmiştir. Bunun yanında çocuk tanıklara, yaşlarına 

uygun psiko-sosyal danışmanlık hizmetinin dahil edilmesini ön görülmüştür. 

Bu bağlamda, yasa tasarısında tanık çocukların ifade ve beyanlarının özel ortamlarda adli destek 

uzmanı aracılığı ile alınması ön görülmüştür 

Ancak, örneğin aile içi şiddet tanığı çocuklara sunulması gereken psiko-sosyal danışmanlık hizmetine 

tasarıda yer verilmemiştir. Buna uygun olarak Madde 7’de bahsi geçen genel sağlık sigortasından 

yararlanılması ile ilgili hükümde “ihtiyaç duyan mağdurlardan” ibaresine her türlü şiddet tanığı çocuklar 

tanımı da eklenmelidir. 

Çocuğun adli süreç ile ilgili bilgilendirilmesi ve süreçte kendilerine eşlik edilmesi 

Madde 15  (a) şu ibareye yer vermektedir; “a) Mağdurun veya Cumhuriyet savcısı ya da hâkimin talebi 

üzerine ifadesi alınmadan önce kaygı düzeyini düşürmek amacıyla mağdura içinde bulunduğu ortamı, 

ilgili kişileri ve süreci açıklamak ve mağdurun ifadesi alınırken yanında bulunmak.” 

Söz konusu çocukların adli sistem içinde bulunmaları olduğunda savcı ya da hakimin talebi 

beklenmemeli bilgilendirme yapacak personel otomatik olarak atanmalıdır. Bu çocuğun mağdur 

olabileceği gibi aile içi şiddet tanığı da olabileceği unutulmamalıdır. 

Her ne kadar tasarı taslağı kapsam olarak önlemeyi içermese de çocukların şiddet mağduru 

olduklarında sahip oldukları hakları bilmeleri için de yasa ile beraber çalışmalar yapılmalıdır. 

Rehabilitasyon 

Şiddet mağduru ve tanığı çocuklara rehabilitasyon hizmetinin sunulması 

Madde 17’de ön görülen cinsel suç mağdurlarına yönelik hizmetlerle ilgili olarak; 

Yasa tasarısının “Tedavi hizmeti” başlıklı 7inci maddesinde “şuç nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyan 

mağdurların” genel sağlık sigortasından yararlanmasını kolaylaştıran önlemler öngörülmüştür.  

Ancak, çocuk mağdur ve tanıkların, hatta gerekli görüldüğünde aile bireylerinin, fiziksel ve psikolojik 

reküparasyon hizmetlerinden faydalanma hakları vardır. bu hizmetlerin ivedilikle verilmesi  suçun ve 

çocukluğun doğası gereği olduğu gibi bu hizmetlerin konuya özel eğitim almış personelden alınması 

gerekmektedir. Yasa tasarısında bu hizmeti sunmaya en uygun kuruluş madde 17’de belirtilen Sağlık 
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Bakanlığı’na bağlı olacak ve cinsel suç mağdurlarına yönelik hizmetler sunulacak olan özel merkezlerdir. 

O nedenle bu merkezlerde rehabilitice edici hizmetlerin de sunulması gerekmektedir.  

Kapsam 

Cinsel şiddet dışındaki diğer şiddet türü mağduru çocuklara yönelik hizmetler 

Çocuk işçiliği, iş yerinde şiddet, çocuk ticareti, bedensel cezalandırma, cezaevlerinde rastlanılan kötü 

muamele ve insanlık dışı muamele gibi çocuklara uygulanan ve cinsel içerikli olmayan şiddet türleri de 

çocuğun tüm hayatını ve bedensel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen şiddet vakaları karşısında 

mağdur olan çocukların korunmasını sağlayacak, örselenmesini ve şiddetin tekrar etmesini önleyecek 

bir sistem bulunmamaktadır.  

Cinsel şiddet olmadığında da çocukların ilk ifadesinin uzman eşliğinde alınması, muayenesinin uzman 

tarafından yapılması, hakkında acil koruma tedbirlerinin alınması ve en kısa zamanda rehabilite edici 

hizmetlerin sunulması gerekmektedir.  

Bu hizmetlerin sunulması ile ilgili olarak, gerek kanun tasarısında gerekse oluşturulacak olan ilgili 

yönetmeliklerde engelli çocukların ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Adli uzmanların farklı 

engellilik çeşitlerine uygun olan iletişim becerilerine sahip olması gerekmektedir. Benzer şekilde, 

ortopedik engelli çocukların da, adli süreçte yer aldıkları durumlarda ulaşım ve mimari erişilebilirliğinin 

sağlanmasının temin edilmesi gerekmektedir.  

Yasa tasarısı, bu çocukların faydalanabileceği özel/uzman merkezler ön görmemektedir. Ya şiddet 

mağduru çocukların faydalanabileceği bir merkez ön görülmeli ya da Madde 17’de ön görülen 

merkezlerden her türlü şiddet mağduru çocuğun yararlanabilmesi sağlanmalıdır.  

Risk ve etki analizi ile özen yükümlülüğü 

Verilen hizmetlerin denetimi ve kalite standartlarının sağlanması 

Madde 30. Denetim 

Her ne kadar 17inci maddede belirtilen sağlık bakanlığınca kurulacak merkezlerin denetiminin Adalet 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte 

çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş olsa da, bu kanunla denetimlerin sıklığı ve amacının 

da belirtilmesi gerekmektedir. Bu denetimlerde sivil toplum kuruluşlarının katılımı sağlanmalıdır. 

Öngörülen denetim raporları, şeffaflık ve hesapverilebilirlik gereğince kamuya açık olmalıdır. 

Mağdura sunulacak hizmetleri koordine ve bütüncül bir şekilde sunmayı planlayan bu kanun tasarısının 

ve oluşturulacak olan yönetmeliklerin işleyiş, etki ve uygulamadaki aksaklıkların da bütüncül bir şekilde 

sistematik olarak değerlendirilmesi /denetlenmesi gerekmektedir. 

Sonuç 

Kanun tasarısının ilgili madde ve ele alınan konulara yönelik tavsiye ve görüşlerimiz yukarıda sunulmuş 

olmakla beraber, devlet tarafından şiddet mağduru ve tanığı çocuklara sunulan hizmetlerin bütüncül 

bir şekilde, periyodik olarak değerlendirilmesi, sağlanan hizmetlerin çocuklara ne kadar yarar sağladığı 

ve bakanlıklar bünyesinde çocuklar için yapılan çalışmaların etkililiğinin ölçülmesi, Türkiye’deki çocuk 

koruma sisteminin önemli eksikleri arasında yer almaktadır. İlerleyen çalışmalarda, çocuk koruma 

sistemini etkileten politika ve mevzuat yapım çalışmalarına, çocukların da katılım sağladığı çocuk 

koruma hizmetleri etki değerlendirme çalışmalarının dahil edilmesi gerekmektedir. 
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