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Çocuk Vakfı’nın 

Ağustos 2013 Çağrısı 

 

 

 

ÇOCUK VAKFI’NDAN 

TÜRKİYE’NİN ÇOCUK GERÇEĞİ 

ÜZERİNE 20 SORU: 

 

SESİMİZİ ÇOCUKLARA DA DUYURALIM… 
 

 

 

“Büyükler böyledir işte. 

 …  

Büyükler sayılara bayılırlar.” 

…  Antonie De Saint-Exupéry, 

  Küçük Prens, s.19 

 

 

 

“En az 3 çocuk.” 

  Recep Tayyip Erdoğan 

  Başbakan 

 

 

 

 

Doğum izni 16 haftadan 18 haftaya çıkıyor. 

3 çocuk yapan anne 6 ay izinli sayılacak. 

Engelli çocukların anneleri için yeni bir sistem getirilecek. 

Tüp bebek için deneme sayısı 3’e çıkarılacak. 

Çalışıyor olması halinde yarı zamanlı çalışma hakkından  

baba da yararlanabilecek. 

 

Bu çalışmalar, Türkiye’nin genç nüfus yapısını korumak,  

doğurganlık oranının altın oran olan 2.1’e çıkarılması için öngörülüyor. 

Büyük ülke büyük nüfus! 

 

Pek iyi, pek güzel! 

 

Hayat bu: 

1 çocuk çok, 

3 çocuk az olabilir bir aile için. 

Ya da biyolojik anne ve 

baba olamayabilir insan. 
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TÜRKİYE’NİN ÇOCUK GERÇEĞİ  İÇİN 20 SORU: 

 

1. Türkiye’nin Aile Politikası niçin yok? 

 

2. Türkiye’nin Çocuk Politikası’ndan haberiniz var mı? 

 

3. Doğmuş ve güç koşullardaki çocuklar için ne yapıldı? 

 

4. Şiddet gören kadınlar için hangi koruyucu ve önleyici modeller geliştirildi? 

 

5. Yoksul çocuk sayısı azaldı mı? 

 

6. Çocuk gelinler sarmalı çözüldü mü? 

 

7. Cinsel istismara uğrayan kız-erkek çocuklar konusunda hangi çözümler geliştirildi? 

 

8. Şiddete mağruz kalan çocuklar sorunu niçin çözülemedi? 

 

9. Sebze, meyve, fındık bahçelerinde ve pamuk tarlalarında çalıştırılan çocukların 

sayısında azalma oldu mu? ( Son 5 yıl ) 

 

10. Çocuklara karşı işlenen suçlarda niçin sürekli artış var? 

 

11. Suça sürüklenen çocuklar için Çocuk Adalet Sistemi kurulabildi mi? 

 

12. Devlet’in himayesinden kaçan çocuklar öncelikli olmak üzere, 

 kayıp çocuklar bulunabildi mi? 

 

13. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı niçin etkinlik Bakanlığına dönüştü ve 81 il, 957 

ilçede icracı bir Bakanlık olamadı?  

 

14. Okul yaşlarını değiştirmek dışında ( 4+4+4 ) eğitim sistemi geliştirilebildi mi? 

 

15. Türkiye, üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimini niçin askıya aldı?  

 

16. Devlet’in çocuklarla ilgili hakları güvence altına aldığı ve ihtiyaçlarını karşılamasının 

zorunlu olduğu ‘hak temelli’ yasal ve idarî düzenlemeler yapılabildi mi? 

 

17. Türkiye, Çocuk Hakları için taahhüt ettiklerini yerine getirebildi mi? 

 

18. Türkiye, son on yılda ekonomik büyüme ile paralel olarak kök çocuk sorunları için 

yatırım yapabildi ve sosyal-kültürel program hazırlayabildi mi? 

 

19. Türkiye’nin ilk Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Planı’nın hayata geçmesi nasıl 

ve  niçin engellendi? ( Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ) 
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20. Bir ülke için büyük nüfus mu; her doğan çocuğun güzel bir dünyada yaşayacağı ve 

yeteneklerini geliştirebileceği bir ülke olmak mı önemlidir? 

 

 

Çocuk Vakfı, öncelikli ilk 20 soru üzerinden Türkiye’nin çocuk gerçeği üzerinde düşünmeyi, 

konuşmayı ve çözüm üretmeyi öneriyor.  

 

Kimsenin alınganlık göstermesine gerek yok!  

 

Çocuk alanında çocuk istismarına neden olmadan Türkiye’nin çocuk ödevini hatırlatmak 

çocuğa karşı sorumluluğun ve saygının gereğidir. 

 

Lütfen, sesimizi çocuklara da duyuralım! 

 

 

 

 

 

Mustafa Ruhi Şirin 

Çocuk Vakfı Başkanı 

 


