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BASINA VE KAMUOYUNA

20 Kasım 1959’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş olan Çocuk
Hakları Bildirgesi’nin 2. İlkesi ise şunu emreder: “Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve
gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı
normal koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır.
Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir.”
23 Nisan gününü tüm dünya çocuklarına “hediye” etmiş olan Türkiye’nin çocuk hakları
konusunda belki de tüm devletlerden daha fazla hassasiyet göstermesi gerekirken, ne yazık ki
hayatın her alanında çocuklar göz ardı edilmektedir.
Çocukların başta eğitim, adalet ve sağlık hakkı olmak üzere tüm alanlarda ayrımcı
uygulamalara maruz bırakıldığı, çocuk işçiliğinin her geçen gün derinleşen bir yara haline
geldiği Türkiye’de, AKP iktidarının uygulamaları bu yarayı daha da derinleştirmektedir.
Çocukların yükünü sırtlanmak yerine, onların sırtına yeni yükler bindirmek, hiçbir insanî
değerle örtüşmemektedir.
Çocukların karşı karşıya bulundukları devasa yük, çeşitli araştırmalar neticesinde ortaya
konduğu ve çözüm önerileri sunulduğu halde AKP iktidarı hamasi söylemlerle bu sorunları
görünmez kılmaya çalışmaktadır.
Çocuklar, yaşanan her türlü olaydan en fazla etkilenen yaş grubunu oluşturmaktadırlar. Göç
Vakfı’nın “İnternet Medyası Çocuk Hak İhlali İzleme Raporu’na göre 2012 yılı içinde
yaşanan 1.096 olaydan 5.285 çocuk etkilendi. Vakfın bu verilerinin sadece internet medyasına
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yansıyanlardan derlendiğini özellikle belirtmek gerekir. Zira gerek TÜİK gerekse sivil toplum
kuruluşlarının verilerine yansımayan sayısız olayın da gerçekleştiğini hatırlatmak lazım.

2012 yılında çocukların etkilendiği olay sayısı:

Çocuklar okulda değil tarlada, fabrikada!
TÜİK’in 23 Nisan vesilesiyle yayımladığı istatistiklere göre Türkiye nüfusunun yüzde 30’unu
çocuklar oluşturmaktadır! Öte yandan yine TÜİK’in 2012 yılı Ekim, Kasım ve Aralık
aylarında uygulanan Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre çalışan çocuk sayısı 6-14 yaş
grubunda 292 bin kişi, 15-17 yaş grubunda ise 601 bin kişidir!
TÜİK verilerine göre çalışan çocukların %50,2’si okula devam etmemektedir. Çalışan
çocukların %44,7’si (399 bin kişi) tarım, %24,3’ü (217 bin kişi) sanayi ve %31’i (277 bin
kişi) hizmet sektöründe yer aldı. Sektör bazındaki sonuçlar, 2006 yılı sonuçları ile
karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 8,1 puan artarken, sanayi
sektörünün payı 6,6 puan ve hizmet sektörünün payı ise 1,5 puan azaldı.
İşteki duruma göre; çalışan çocukların %52,6’sı (470 bin kişi) ücretli veya yevmiyeli,
%46,2’si (413 bin kişi) ise ücretsiz aile işçisidir.
Ücretli, yevmiyeli veya ücretsiz aile işçisi olarak çalışan çocukların doğru-dürüst bir eğitim
hizmeti almalarının söz konusu olmadığı çok açıktır.
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Temel Çocuk İşgücü Göstergeleri (6-17 yaş), 2006-2012 Tablosu:

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13659

22.6 milyon çocuğa yüzde 1’lik bütçe ayrılıyor!
Tablonun vahameti bununla da sınırlı kalmamaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından
hazırlanan “STK’lar İçin Çocuğa Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu”na göre nüfusunun
yaklaşık üçte biri 18 yaşın altında olan Türkiye’de, çocuklar için yapılan kamu harcamaları
çok düşük düzeyde. 22.6 milyon çocuk için 2011 yılında yapılan harcamaların Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla’ya oranı ancak yüzde 1.11’e ulaşıyor! Bu oran, 2008 yılı için yüzde 1.02; 2009
yılı için yüzde 1.33 ve 2010 yılı için yüzde 1.21 olarak hesaplanıyor. Söz konusu veriler,
Türkiye’de çocuğa yönelik kamu harcamalarındaki artışın GSYH artış hızının gerisinde
kaldığını ortaya koymaktadır. Bu harcamalara, kamunun eğitim hizmetlerine ilişkin
harcamaları da eklendiğinde, Türkiye’nin çocuklara yönelik harcamalarının GSYH’ye oranı
2011 yılında ancak 3.43’e ulaşabiliyor.
Çocuğa yönelik sosyal hizmet ve sosyal yardım harcamaları 3,8 milyar TL, sağlık harcamaları
10,3 milyar TL, adalet harcamaları 342 milyon TL ve çocuk işçiliğiyle mücadele harcamaları
629 bin TL olarak hesaplanıyor.
2008–2011 yılları arasında Türkiye’nin GSYH’sinde artış olduğu halde, çocuklara yönelik
harcama oranında 2008’den itibaren artış görülmemesi, hükümetin çocuk politikasını da ele
veriyor. Bilgi Üniversitesi’nin raporunda da vurgulandığı üzere, çocuğun öncelikli yararı
açısından bakıldığında; çocuklara yönelik harcamalardaki artış oranının Türkiye’nin genel
büyüme oranının da üstünde olması gereklidir.

4

2008-2011, Çocuğa Yönelik Harcama Tablosu:

Kaynak: STK'lar İçin Çocuğa Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu
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Çocuklara yaşam hakkı yok!
Gündem Çocuk Derneği’nin “Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu”na göre devlet
eliyle ortaya çıkan yaşam hakkı ihlalleri neticesinde 609 çocuk yaşamını yitirdi. Sağlık,
eğitim, bakım hizmeti alırken hayatını kaybeden çocuk sayısı 33 iken, çocuk işçilerden de
38’i yaşamını yitirdi. Rapora göre devlet önlem almadığı için aile içi şiddet sebebiyle 28
çocuk öldürüldü. Bireysel silahlanma sonucu hayatını kaybeden çocuk sayısı 30 iken, intihar
vakalarında da 32 çocuk yaşamını yitirdi.

Kaynak: http://www.gundemcocuk.org/basin/Gundem_Rapor2012.pdf
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Çocuk hakları her alanda ihlal ediliyor!
Göç Vakfı’nın “2012 Yılı İnternet Medyası Çocuk Hak İhlali İzleme Raporu’na göre 2012
yılında çocuklar sadece hak ihlallerinden pay aldı! Göç Vakfı verilerine göre yaşam hakkına
yönelik ihlallerde, en az 575 çocuk yaşamını yitirdi, 597 çocuk ise yaralandı.
Göç Vakfı’nın verileri, çocukların yaşam hakları da dâhil olmak üzere temel haklarının ya
bizzat ya da etkin önleyici mekanizmaların kurulmaması nedeniyle devlet eliyle ihlal
edildiğini, devletin bu ihlalleri görmezden geldiği ve sessiz kaldığı ortaya koymaktadır.
Buna göre;
•
•
•
•
•
•

Çocuğun korunması hakkına yönelik ihlallerden 995 çocuğun etkilendiği,
Çocuğa özgü adalet sistemi başlığı altında yaşanan hak ihlallerinden 367 çocuğun
etkilendiği,
Eğitim hakkı kapsamında yaşanan hak ihlallerinden 102 çocuğun etkilendiği,
İşkence ve kötü muamele görmeme hakkı kapsamında yaşanan hak ihlallerinden 14
çocuğun etkilendiği,
Silahlı çatışma ortamında çocukların korunması kapsamında yaşanan hak ihlallerinden
38 çocuğun etkilendiği,
Sağlık hakkı kapsamında yaşanan hak ihlallerinden 2.623 çocuğun etkilendiği, (Sağlık
hakkıyla ilgili istatistiklere okul sütü projesinden etkilenen çocuklarda dahil
edilmiştir.) göstermektedir.

2012 Çocuk Hakları İhlal Bilançosu Tablosu:

Kaynak: http://www.gocvakfi.org.tr/dosya/goc-vakfi-2012-yili-cocuk-haklari-izleme-raporu.pdf
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Çocuklar zorla evlendiriliyor, intihara sürükleniyor!
TÜİK’in erken yaşta zorla evlilikler konusunda 16 yaş altına dair verileri paylaşmaması,
devletin bu alandaki verileri alenen gizlediğini ortaya koymaktadır. Buna karşın çeşitli
araştırmalara dayanarak yapılan tahminlere göre Türkiye’de çocuk gelinlerin sayısının 181
bin olduğu tahmin edilmektedir.

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/VeriTabanlari.do?ust_id=11&vt_id=21

2013 yılı başında TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -15 yaş grubunda 2008 yılında 76,
2009 yılında 95, 2010 yılında 107, 2011 yılında 103 çocuk intihar etmiştir. 15–19 yaş
grubunda bu sayılar 2008 yılında 375, 2009 yılında 331, 2010 yılında 381, 2011 yılında ise
354’tür.
Göç Vakfı’nın tespitine göre 2012 yılında intihar eden çocuklardan ikisi sekiz yaşındadır.
İntihar eden çocuklar arasında yaş ve cinsiyet dağılımı ile çocuk yaşta evlendirilme vakaları
arasındaki ilişki araştırılmaya muhtaçtır. Zira Göç Vakfı’nın elde ettiği verilere göre intihar
eden çocuklardan 6’sı çocuk gelindir!
Erken zorla evlilik başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı 35 olay yaşanmış olup, bu
olaylardan 35 çocuk etkilenmiştir. Erken zorla evlilik başlığı altında bulunan 6 vakada
çocuklar intihara yönelmiş intihar vakalarında 5 çocuk gelin hayatını kaybetmiş, 1 çocuk gelin
ise ağır yaralanmıştır. Ayrıca 2 çocuk gelin öldürülmüş, bir tanesi de şiddete maruz kalmıştır.
Cinsel istismar başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı 92 olay yaşanmış olup, bu
olaylardan 143 çocuk etkilenmiştir. Cinsel sömürüye alet edilme, başlığı altında devletin
ihmalinden kaynaklı yaşanan 14 olaydan 18 çocuk etkilenmiştir
Çocuk hakları için seferberlik ilan edelim!
Türkiye’nin altında imzasının bulunduğu çocuğa yönelik uluslararası sözleşme sayısı 19’dur!
Bu sözleşmeler, çocuğa yönelik her türlü ihlali engellemeyi, çocuğun yararına olan her türlü
uygulamayı da yaygınlaştırıp kalıcılaştırmayı öngörmektedir. Ne yazık ki bu sözleşmelere
imza atmak çözüm getirmemekte, uygulamada her türlü ihmal ve ihlal gerçekleşmektedir.
Yukarıda aktardığımız veriler, ülke nüfusunun yüzde 30’unu oluşturan çocukların
sorunlarının sadece bir kısmına işaret etmektedir. Buz dağının esas kısmı hâlâ görünür
değildir.
Türkiye’de çocukların cinsel istismar ve sömürüsü, eğitim, sağlık, adalet gibi temel haklardan
mahrum kalacak şekilde ekonomik olanaklardan yoksun bırakılması rakamlara, istatistiklere
sığdırılamayacak kadar karmaşık ve derindir. Hükümetin çocuklar için iyi niyet temennilerini
23 Nisan günüyle sınırlı kılması tam anlamıyla ikiyüzlülüktür!
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Her seferinde kadınlara üç çocuk doğurun demekten geri durmayan Başbakan Tayyip
Erdoğan’ı bu vesileyle esas görevine davet ediyoruz! Sizler doğmamış çocuklar üzerinden
birtakım ekonomi hesapları yaparken, doğmuş olan çocukların her türlü hak ihlaline,
sömürüsüne göz yumuyorsunuz. Bu, siyaset ahlakına sığmaz! Kadınlara çocuk dayatması
yapacağınıza, çocuğunun karnını doyuramayan annelerin sorunlarını gidermek için görevinizi
yerine getirin! Çocuk işçilerin, çocuk gelinlerin, çocuk mahpusların yaşadıklarını devletin
istatistikî verilerine yansıtmaktan bile çekinirken, hangi yüzle 23 Nisan’ı kutlayacaksınız!
Sayın Başbakan, bu ülke nüfusunun yüzde 30’unu oluşturan çocukları, oy kullanamadıkları
için görmezden gelemezsiniz! Çocukların sorunlarını gidermek için her türlü yasal ve fiili
düzenlemeyi derhal hayata geçirmek sizin en temel görevinizdir.
Elbette çocuklarımızın haklarını ve geleceğini AKP iktidarının insafına terk etmeyeceğimizin
de bilinmesini isteriz. CHP olarak, tüm kadrolarımızla, çocuklarımıza adil, eşitlikçi bir
Türkiye bırakmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çocuklarımızın sadece 23 Nisan’da
değil, her gün bayram etmesi için her türlü ayrımcı uygulamaya, hak ihlaline karşı tüm
yurttaşların da harekete geçmesi gerekmektedir.
Bu vesileyle, öncelikle bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
kutlayamayan, fabrikada, tarlada, sokakta, atölyelerde çalışmak zorunda bırakılan, erken yaşta
evlendirilip evlere tıkılan, suça itilen, ceza ve tutuk evlerinde bulunan, ailelerinden uzakta
yaşamak zorunda kalan yüz binlerce çocuğumuzu selamlıyoruz!
22 milyonu aşkın Türkiyeli çocukla birlikte tüm dünya çocuklarının bayramını kutlarken,
Türkiye ve dünya çocuklarının mutluluğu için eşitlik, demokrasi ve barış mücadelesi veren
herkesi, çocuklara zulmedenlere karşı kenetlenmeye davet ediyoruz!
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