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5 Ekim Dünya Çocuk Günü     Basın Duyurusu 

 

 

 

“ ÇOCUKLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM VE 

HERKESİ HAKLARI ÇALINMIŞ ÇOCUKLARDAN  

ÖZÜR DİLEMEYE ÇAĞIRIYORUM ” 

 

Dünyada      Türkiye’de  

• çocuk nüfusu     • Bebek doğum sayısı ( 2008 ) 

   2.850.000.000      1.378 bin  

• 5 yaşından küçük çocuk nüfusu   • Bebek ölüm oranı ( 2008 ) 

   629.106.000      17 ( binde ) 

         • Çocukluk dönemi 

 Güncel Gündem        engelli oranı ( 2003 )  

          4.22 ( yüzde ) 

• Çocuk Yoksulluğu          

• Ekonomik istismar     Güncel Gündem   

• Fiziki istismar      

• Cinsel istismar      • Çocuk yoksulluğu 

• Çocuğa karşı işlenen suçlarda artış   • Beslenme yetersizliği 

•  Beslenme ve barınma yetersizliği   • Çocuk eğitimi 

• Temiz su yetersizliği     • Göç çocukları 

• Kayıp çocuklar      • Fiziki istismar 

• Mülteci çocuklar      • Ekonomik istismar

  

• Uyuşturucu kullanımı     • Cinsel istismar  

• AİDS       • Yargılamadaki 

çocuklar   

• Suça itilen çocuklar     • Üstün zekâlı ve  

• Açlık sınırının altındaki çocuklar       yetenekli çocuklar  

        • Kayıp çocuklar  

 

Çocuk Vakfı Güncel Dünya ve Türkiye Çocuk Bilgileri Raporu / 2009  

( Ek’te sunulmuştur ) 

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin’in 5 

Ekim 2009 Dünya Çocuk Günü nedeniyle 

açıklaması şöyle: 

 

Dünya çocuk fotoğrafı 2009’da nasıl görünüyor 

? Dünya çocukları küresel kuşatma altında. 

Küresel kriz birinci derecede kadınları ve 

çocukları etkiledi.20 yıl önce imzalanan Çocuk 

Hakları Sözleşmesi 193 ülke tarafından kabul 

edildiği halde belirlenen hedeflere bir türlü 

ulaşılamadı.Afrika, Asya ve Güney ve Kuzey 

Amerika kıtalarında yoksul, kimsesiz, eğitimsiz, beslenme yetersizliği nedeniyle 

sağlıklı büyüyemeyen çocuk sayısındaki artışa rağmen acil sosyal programlar hâlâ 

gündeme alınamadı.  
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Bebek ve beş yaş altı ölümleri Afrika ve Asya’da azalmadığı gibi, beslenme ve 

barınma sorunları da aşılamadı.Afrika, Asya, Güney ve Kuzey Amerika ve 

Avrupa’da güç koşullardaki çocuk sayısı her geçen yıl giderek artıyor.Son beş yılda 

çocuk ihmali ve istismarı türlerinde şiddet ve  ekonomik istismar yanında çocuğun 

cinsel istismarı oranlarında önemli artışlar oldu.Çocuğa karşı işlenen suçlarda 

artış eğiliminde azalma yok.Çocukların karşı karşıya oldukları iki etkenden biri 

şiddet, diğeri ise uyuşturucu kullanımı.Savaş ve terör mağduru çocuklara yönelik 

acil eylem plânı uygulanamıyor.Son bir yılda en ağır bedeli ödeyen Gazze’li, 

Irak’lı, Urumçi’li ( Doğu Türkistan ), Orta ve Güney Afrika’lı, Afganistan ve 

Çeçenistan’lı çocuklar oldu.Mülteci çocukların güvenliği, beslenme ve barınması 

sağlanamadı.Beş kıtanın unutulan çocukları ise yurtsuz göçebe çocuklar.Medyaya 

yansıyan sorunlu çocuk temaları sıralaması ise şöyle: Yoksul çocuklar, kimsesiz 

çocuklar, mülteci çocuklar, şiddet görmüş çocuklar, ekonomik istismara mağruz 

kalmış çocuklar, çocukların işlediği cinayet haberleri, sağlık sorunları olan 

çocuklar, cinsel tacize uğramış çocuklar, kayıp çocuklar.Medyada en sık yer alan 

diğer çocuk haberleri: Bilişim teknolojilerini kullanımına yönelik çocuk haberleri, 

şöhretlerin çocukları, marka reklâmlarında rol alan çocuklar. 

 

2009’da Türkiye’nin çocuk fotoğrafı nasıl görünüyor ? Türkiye’nin çocuk 

öncelikleri sıralamasında bebek ve çocuk sağlığı, çocuk eğitimi, çocuk yoksulluğu, 

çalışan çocuklar, göç çocukları, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar, yargılama 

süreçlerindeki çocuklar ve son birkaç yıldır artış gösteren kayıp çocuklar yer 

alıyor.Türkiye’de bütün yönleriyle çocuk gerçeğini ortaya koyan ne çocuk 

göstergeleri var ne de çocuk politikası.Güç koşullardaki çocuk sayısı her geçen yıl 

artıyor.0-18 yaş grubu çocukların sağlık ve bakım hizmetlerinin sosyal güvenceye 

alınması, engelli çocuklara aile ve eğitim desteğinin verilmesi de çok önemli bir 

aşama Türkiye için.Kimsesiz çocuklara verilen hizmetler ise hâlâ yetersiz.En çok 

ihmal edilen çocuklar sıralamasında yoksul, çalışan ve yargılamadaki çocuklar yer 

alıyor.İstismar sıralamasında şiddet, çocuğun ekonomik istismarı ve cinsel istismar 

konuları öncelikli durumda..Türkiye’de örgün eğitimin temel sorunları aşılamadığı 

gibi daha da derinleşti.Örgün eğitim sistemi yaz-boz tahtasına 

dönüştürüldü.Okulöncesi eğitim oranındaki iyileşme işaretleri ve sınıf sayısında 

kısmi artışa rağmen eğitimin niteliğini artırıcı hiçbir çalışmadan sonuç 

alınamadı.Eğitim başarısını yansıtan eğitimin davranış geliştirici boyutu 

geliştirilemedi.Türkiye genelinde eğitim yönetilemez duruma getirildi.Çocukları, 

öğretmenleri, okulları ve velileri yorgun bir ülke Türkiye.Üstün zekâlı ve yetenekli 

çocukların eğitim ve öğretimi için hiçbir modeli olmayan bir Türkiye.Çocuklarının 

üçte ikisini okuma-yazma öğretme eşiğinde tutan bir Türkiye.Çocuğun gelişim 

hakkının içeriğini hâlâ öğrenemeyen bir Türkiye.Yeni çocukluğa eğilmesini 

bilmeyen ve çocukla yüzleşme cesareti gösteremeyen bir Türkiye..Çocuğun önce 

çocuk olma hakkını kavrayamayan bir Türkiye..Çocuklarını ağır ceza 

mahkemelerinde yargılayan bir Türkiye.Zaten bölük pörçük olan çocuk koruma 

sistemini hızlı  yamalı bohçaya dönüştürmüş bir Türkiye.1995’ten bu yana 

yasalarını çocuk haklarıyla uyumlu duruma getirememiş bir Türkiye.Yoksul aile ve 

çocuk sayısı 1980’den bu yana her yıl artış gösteren bir Türkiye.Çocuk adalet 

sistemini hâlâ kuramamış bir Türkiye.İhmal ve istismara uğramış çocuk haberlerini 

abartılı kullanarak, bir türlü çocuk gündemlerine yönelemeyen medya ortamında 

kafa karışıklığı çetrefil duruma gelmiş bir Türkiye. 

 

Öncelikle, çocukluğunu yaşayamamış, hakları çalınmış çocuklar olmak üzere 

dünyanın bütün çocuklarından özür diliyorum.Ve 5 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde 

Türkiye’yi yönetmişleri ve yönetenleri çocuklardan özür dilemeye çağırıyorum… 

 


