
 
 

   

                AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.  
 

Lefkoşa, 25 Kasım 2015 

 

 Avrupa Komisyonu Evrensel Çocuk Günü’nü Çocuk Hakları Konulu 

Panel ile Vurguluyor  

 

Avrupa Komisyonu,  Evrensel Çocuk Günü’nü 27 Kasım 2015 Cuma günü 14:00 – 16:15 saatleri arasında 

Lefkoşa Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirilecek olan çocuk hakları konulu bir panel ile vurgulayacak. AB, 

çocuk haklarının korunması amacına yönelik olarak özveriyle çalışmaktadır. Panelde, çocuk haklarını 

korumanın önemini vurgulamak amacıyla, Sosyal Hizmetler Dairesi, akademisyenler, çocuk hakları 

savunucuları ve SOS Çocuk Köyü’nden uzmanlar bir araya gelecektir.   

Bu etkinlikle, çocukların korunmasına yönelik AB politikaları hakkındaki bilgilerin paylaşımı, çocuklara yönelik 

sosyal hizmetlerin tartışılması ve Kıbrıs Türk toplumu ile AB ülkelerinde çocukların korunması konusunun nasıl 

ele alındığı ve çocuk haklarının nasıl savunulduğuna ilişkin gerçek hayattan örneklerin paylaşılması 

hedeflenmektedir. Panelde, çocuk haklarının korunması ve teşvik edilmesine yönelik AB Rehber İlkeleri’nin 

yanı sıra Kıbrıs Türk toplumundaki çocuk haklarına ilişkin düzenlemeler de ele alınacaktır.  

2012 yılında Kıbrıs Türk İnsan Hakları Derneği tarafından AB finansmanıyla hazırlanan haritalandırma raporu, 

çocuk işçiler ve çocuk suçluların korunmasızlığı da dâhil olmak üzere pek çok çocuk hakkı ihlalinin bulunduğu 

gerçeğinin altını çizmektedir. Çocuk hakları ihlalleri bakımından yüksek risk grubunu zihinsel ve fiziksel engelli 

çocuklar, göçmen çocuklar, yetimler ve mülteci çocuklar oluşturmaktadır.  

 

Kısa Bilgi: 

Dünya nüfusunun üçte birini, AB nüfusunun ise beşte birini çocuklar oluşturmaktadır. Çocuk hakları, AB ve 

AB ülkelerinin uyması gereken insan haklarının bir parçasını oluşturmaktadır.  Lizbon Antlaşması ile AB’ye 

çocuk haklarının teşvik edilmesi ile ilgili bir hedef getirilmiştir. Ayrıca AB Temel Haklar Bildirgesi’yle de AB 

hukukunu uygulayan AB ülkelerinin yanı sıra AB kurumları tarafından da çocuk haklarının korunması 

garanti altına alınmaktadır. Komisyon bu çerçevede, çocukları etkileyen iç ve dış AB eylem ve 

politikalarında çocuk haklarının korunması, teşvik edilmesi ve uygulanmasında yardımcı olmaktadır. Ayrıca 

tüm AB ülkeleri tarafından onaylanan BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen ilkeler de Komisyon’a 

yol göstermektedir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde (UNCRC) öngörüldüğü şekliyle 18 yaşın altındaki 

tüm insanlar çocuk sayılmaktadır.  

 

Çocuk Hakları ile ilgili panele katılım ücretsizdir, ancak ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. 

Etkinliklerle ilgili daha fazla bilgiye AB Bilgi Merkezi Facebook sayfası f/abbilgi’den, info@abbilgi.eu email adresinden,  
228 2577 numaralı telefondan veya 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik, Lefkoşa adresinden ulaşılabilir. 

Medya İletişim:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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