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1. Arka Plan ve Gerekçe 

Türkiye'deki istatistikler incelendiğinde, özellikle çocuğa yönelik şiddet ile ilgili verilerin 

sıklıkla eksik, yeterince ayrıştırılmamış ve güvenilmez olduğu görülmektedir. Türkiye’de birçok 

sivil toplum örgütü tarafından, söz konusu eksiliği gidermek adına çocuğa yönelik şiddet alanında 

raporlar yayımlanmaktadır. Ancak bu raporlar ağırlıklı olarak ilgili sivil toplum örgütünün çalıştığı 

spesifik alana özgü olmaktadır. Bu bağlamda incelendiğinde; çocuğun yaşam hakkı ihlali, çocuk 

işçiliği, aile içi şiddet gibi konularda nitelikli raporların yayımlandığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Ancak, ülkemizdeki veri eksikliği göz önüne alındığında çocuğa yönelik şiddete 

ilişkin verileri kapsamlı bir şekilde derleyen raporlara ihityaç olduğu açıktır.  

“Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı” 2011 yılından bu yana çocuk hakları 

alanında izleme, raporlama ve savunuculuk çalışmaları yapmakta ve üyeleri ile diğer STK’ların da 

bu alandaki kapasite geliştirme çalışmalarını desteklemektedir. Bu bağlamda yapılan ilk 

çalışmalardan bir tanesi çocuğa yönelik şiddetin göstergelerle izlenmesine yönelik çalışma 

olmuştur. Oluşturulan göstergeler temelinde izleme, raporlama ve savunuculuk yapılabilmesi için 

Ortaklık Ağı Eğitim Grubunun katkılarıyla bir dizi eğitim gerçekleştirilmiş ve eğitmler sonrasında 

yine Ortaklık Ağı üyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda vaka bazlı veriler 

derlenmiştir. Vakalardan elde edilen verilere ek olarak derlenen diğer verilerin de dahil edilmesi 

ile “Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu – 2017” yayımlanmıştır.  

Her ne kadar “Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu – 2017” alandaki eskikliği 

gidermek üzere şekillenmiş olsa da Türkiye’de halen çocuğa yönelik şiddete ilişkin bilgilerin nasıl 

raporlaştırıldığı ve raporların içeriği ile ilgili bilgi eksikliği mevcuttur. Bu bağlamda iki temel 

gereksinimden yola çıkılarak “2018 Yılı Raporu” aracılığıyla aşağıdaki iki hedefe ulaşması 

planlanmaktadır: 

1. Türkiye’de çocuğa karşı şiddet alanında son 3 yılda yayımlanan raporların içeriğinin 

analiz edilmesi ve bu analiz sonucu aşağıdaki soruların yanıtlarının bulunması. 

(Araştırma evresi) 

a. En çok hangi şiddet türü ve şiddetin meydana geldiği ortama ilişkin rapor 

yayımlanmıştır? 



 

b. Raporlamada ağırlıklı olarak kullanılan yöntemler nelerdir? 

c. Raporlar ağırlıklı olarak hangi verilere dayanmaktadır; özgün araştırma, idari 

veri vb. 

d. A, b ve c sorularının cevapları üzerinden değerlendirildiğinde, hangi temalarda 

ve hangi yöntemlerle hazırlanacak bir rapor alandaki eksikliği kapatmak için 

işlevsel olabilecektir? 

2. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı üyelerinin izleme, raporlama ve 

savunuculuk kapasitelerinin artırılması.  

2. Danışmanın Temel Görevleri 

1. Rapor yazım sürecinde “araştırma evresi” olarak tanımlanan bölümdeki araştırma ve 

analizlerin yapılması 

2. Bu analizler sonrası elde edilecek bilgiler ışığında 2018 yılı raporunun çerçevesinin 

oluşturulması 

3. Ortaklık Ağı üyeleri ile yapılacak raporlama çalıştayları sonrası elde edilen bilgilerin 

rapora entegre edilmek üzere derlenmesi 

4. Madde -1’deki analiz sonucunda ortaya çıkan veri eksikliklerini giderecek araştırmaların 

yapılması 

5. Elde edilen tüm verilerle 2018 raporunun yazılması 

 

3. Çalışma Koşulları 

a. Çalışma Yeri: Danışmanlık hizmetleri için evden çalışma (homebased) yöntemi 

planlanmıştır. Fakat danışmanın gerektiğinde ICC’ye gelmesi ve toplantılara ve 

çalıştaylara katılım sağlaması beklenmektedir.  

b. Çalışma Süresi: 30 iş günü 

c. Danışmanın seyahat engelinin olmaması ve iyi düzyede (yazma ve okuma) 

ingilizce bilgisine sahip olması beklenmektedir.  

d. Başvuru Koşulları: İlgilenenlerin kısa özgeçmişleri ile CV’lerini en geç 18 Şubat 

2019 tarihine kadar ebru.ergin@bilkent.edu.tr adresine göndermeleri 

gerekmektedir.  

mailto:ebru.ergin@bilkent.edu.tr


 

 

 

 

 

4. Beklenen Zaman Çizelgesi 

 

Görevler 

Zaman 

Dilimi 

Toplam  

Süre (iş 

günü) 

Rapor yazım sürecinde araştırma evresi olarak tanımlanan bölümdeki 

araştırma ve analizlerin yapılması 

 

1 Mart 2019 - 15 Nisan 2019 

 

8 

   

Analizler sonrası elde edilecek bilgiler ışığında 2018 yılı raporunun 

çerçevesinin oluşturulması ve ilk taslağın oluşturulması 

 

2 Mayıs  2019 – 10 Mayıs 2019 

 

2 

   

Ortaklık Ağı üyeleri ile yapılacak raporlama çalıştaylarında ilk taslağın 

danışma sürecinden geçirilmesi 

 

1 Temmuz 2019 – 31 Temmuz 2019 

 

2 

   

 

Veri eksikliklerini giderecek araştırmaların yapılması 

 

 

1 Eylül 2019 – 15 Ekim 2019 

 

8 

   

 

Elde edilen tüm verilerle 2018 raporunun tamamlanması 

 

1 Kasım 2019 – 1 Aralık 2019 

 

8 

   

 

Geribildirimler sonrası rapora son halinin verilmesi 

 

15 Aralık 2019 – 31 Aralık 2019 

 

2  

 


