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         BASIN DUYURUSU 

         29 Aralık 2011 

 

 

ÇOCUK VAKFI’nın Hazırladığı 

2011 Türkiye ve Dünya Çocuk Karnesi Açıklandı 

 

 

Çocuk Vakfı tarafından 2011 yılında Türkiye ve Dünya Çocuk Karnesi’ndeki genel duruma 

ilişkin değerlendirme notları açıklandı. 2011 yılında çocukla ilgili hazırlanan raporların 

sonuçlarına dayalı olarak düzenlenen karne Türkiye ve Dünya başlıklarından oluşuyor. 

 

 

2011 TÜRKİYE ÇOCUK KARNESİ: 

 

 BM İnsani Gelişmişlik Endeksi’ne göre Türkiye 187 ülke arasında 92. sırada 

  

 Sağlık, eğitim ve sosyal harcamalarda dünya ortalamalarının altında 

  

 Çocukların beslenmesi sorunlu ( cılız, bodur, obezite sorunları yaygın ) 

  

 Anne-çocuk sağlığı hizmetleri yaygınlaşıyor 

  

0-18 yaş grubu çocukların sağlık güvencesinin sürdürülmesi en önemli adım 

 

Engelliler yasası çok önemli ancak engelli çocuklara verilen sağlık, eğitim ve  

psiko- sosyal destek  hizmetleri yetersiz 

 

 Çocuğa karşı şiddet, çocuk iş gücü ve cinsel istismar türlerinde artış oldu 

 

Çocuk yoksulluğu derinleşerek devam ediyor 

 

Eğitimde hiçbir kök sorun çözülemedi ( kaynak, program, fiziki ortam, öğretmen, 

eğitim materyali ) 

 

Örgün eğitime yetenekleri öldüren bir zihniyet egemen 

 

Okullaşmanın yüzde 95 olduğu Türkiye’de okuduğunu anlama becerisinde çocuk 

karnemiz çok zayıf ( 23 ülke arasında 19. sırada ) 



Zafer Sokağı No:17  34371 Nişantaşı - İstanbul • Telefon: 0 212 240 41 96 - 240 23 83 • Belgegeçer: 0212 230 01 

25ePosta:bilgi@cocukvakfi.org.tr  •  www.cocukvakfi.org.tr 

 2 

 

Örgün eğitim programları çocuk hakları ile uygun duruma getirilemedi 

 

Çocuk yargılaması ceza yasalarına göre yapılıyor 

 

 Türkiye’de köy çocuklarının durumunu iyileştirecek hiçbir çalışma yapılamadı 

 

 Yurtdışındaki çocuklar hâlâ Türkiye’nin gündemine gelemedi 

 

 Türkiye’nin sürdürülebilir aile politikası yok 

 

Aile ve Çocuk Koruma Hizmetleri yaygınlaştırılamadı ve Çocuk Koruma Sistemi 

kurulamadı 

 

Çocuklar  arasında yaşama, gelişme, korunma, katılım ve ayrımcılık bağlamında hak 

ihlalleri devam ediyor 

 

 Türkiye, çocuk haklarına dayalı çocuk politikası geliştiremedi 

  

 Yasalar çocuk haklarıyla uyumlu duruma getirilemedi 

 

2011 DÜNYAÇOCUK KARNESİ: 

 

Dünya çocuk nüfusu hızla çoğalıyor 

 

Bebek ölümlerinde azalma yok 

 

800 milyon çocuk yeterli beslenemiyor ( dünya çocuklarının 4’te 1’i cılız ) 

 

900 milyon çocuk temiz su içemiyor 

 

Bulaşıcı ve ölümcül hastalıkları önleyici çalışmalar yetersiz 

 

Kalkınmış ülkelerde büyüyen çocuklar obezite tehlikesiyle karşı karşıya 

 

850 milyon çocuk güvenli barınmadan yoksun 

 

Çocuk ihmali ve istismarında sürekli artış var ( şiddet, çocuk iş gücü, cinsel istismar ) 

 

Yoksulluk sınırının altındaki çocuk sayısı bilinmiyor 

 

En yoksul çocuklar Afrika ve Asya’da yaşıyor 

 

Hiç okula gitmeyen çocukların sayısında azalma yok ( tahmini 175 milyon ) 

 

Çocuk gelinler ve çocuk annelere karşı Türkiye ve Dünya çözüm üretemiyor 

 

Çocuğa karşı işlenen suçlarda artış var ( Türkiye’de ve Dünyada ) 
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Medyada çocuk sorunları sonuçlar üzerinden gündeme geliyor ve medya bir yandan 

çocuk sorunlarını görünür kılarken bir yandan da örtüyor 

 

Dünya çocuk  hakları temelinde çocuk dostu medya sisteminden giderek uzaklaşıyor 

 

Ülkeler, Çocuğun İyilik Hali Endeksi Sistemleri’ni kuramadı 

 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin imzalandığı 1989’dan sonra Dünya çocuklarının 

durumu Sözleşme imzalanmadan önceki dönemden daha iyi durumda değil  

( Türkiye’de ve Dünya’da ) 

 

 

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin’in 2011 yılı Türkiye ve Dünya Çocuk Karnesi ile 

ilgili açıklaması şöyle: 

 

 

 

2011 yılında Türkiye’de ve Dünyada hiçbir çocuk sorunu 

çözülemedi. İnsanlığın gündeminde çocuk birinci gündem 

maddesi olmadıkça Dünyadaki küresel sisteminin çocuk 

kuşatması genişleyerek büyümeyi sürdürecek. Türkiye de 

küresel çocuk kuşatması altındadır. Bu süreç devam ettikçe 

çocuk hak ihlallerinin daha karmaşık duruma gelmesi 

kaçınılmazdır.Dün olduğu gibi, bugün de insanlığın çocuk 

fikrine dayalı yeni bir açılıma ihtiyacı vardır.  

 

 

 

 

Açıklama: 

1. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi İlk Ülke Raporu/ Türkiye, Ankara, Ağustos 1997 

(www.shcek.gov.tr/ ) 

2. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 2. ve 3. Birleştirilmiş Ülke Raporu/Türkiye ( 2001-

2006 ) ( www.shcek.gov.tr/ ) 

3. TUİK Raporları (www.tuik.gov.tr ) 

4. Türkiye’de çocukların durumuna ilişkin bilgi için www.cocukvakfi.org.tr  ( Çocuk 

Hakları Okulu, Birinci Türkiye Çocuk Hakları Kongresi  ve Kongre Yayınları 

bölümü) incelenebilir. 

5. Dünya çocuklarının durumu bilgileri için Unicef (  http://www.unicef.org - 

http://www.unicef.org.tr  ) incelebilir. 

 

 

 

 

Umut Var… Ve Hep Olacak!..  
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