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Türkiye’de yoksul hanede büyüyen neredeyse her 2
çocuktan 1’i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski
altında. Toplam çocuk nüfusu içinde yoksulluk riski
koşullarındakilerin oranı ise %43,4. [1]

Çocukların yoksulluk riski altında olma oranı
yetişkinlere göre daha fazla. [2]

•  Engelli çocuklar, 
•  LGBTİ+ çocuklar,
•  Kız çocuklar ve genç kadınlar, 
•  Azınlık gruplara mensup çocuklar, 
•  Göçmen ya da mülteci ve devletsiz statüde olan
çocuklar yoksulluğa karşı daha fazla risk altındadır.
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Yoksulluk, çocuğun yüksek yararını ihlal eder, iyi
olma haline zarar verir. Yoksulluk koşullarında
yaşayan çocuklar;

•   Dışlanma
•   Güvenlik tehlikesi
•   Elverişsiz konut koşulları
•   İklim krizinin orantısız sonuçları
•   Fiziksel ve zihinsel gelişim güçlükleri
•   Sağlık hizmetlerine, hijyene, eğitime, kültürel ve
sportif faaliyetlere erişememe riskiyle karşı
karşıyadır.
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Yoksulluk koşullarında yaşayan çocuklar;
•  Sağlık güvencesizliği,
•  Yetersiz beslenme ve öğün atlama,
•  Fiziksel ve zihinsel gelişim bozukluğu riski
altındadır.

•  Çocuklukta kronik yetersiz beslenmenin sonuçları:
[3]
  -Anemi                         -Obezite 
  -Bodurluk                    -Aşırı zayıflık
  -Düşük bağışıklık       -Mikro besin eksiklikleri 
  -Öğrenme güçlüğü    -Zihinsel gelişim bozukları 

Beslenme Ve Sağlık
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T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Beslenme ve Sağlık
Araştırmasına göre: [4]

•  Çocuklar arasında:

    -Obezite oranı %8,3
    -Bodurluk oranı %4,6
    -Çok zayıf olanların oranı %15,6
    -Öğün atlamak zorunda kalanların sıklığı %13i,1
    -Gerekenden daha az besin tüketenlerin sıklığı %16,5
    -Karnı aç olmasına rağmen yemek yiyemeyenlerin
sıklığı ise %8,4

Beslenme Ve Sağlık
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•  Türkiye Aile Hekimliği araştırmasına katılan
çocuklar yetersiz beslenmeye bağlı;[5]
   -4’te 1’i çok düşük kilolu,
   -4’te 3’ü ise kansızlıkla mücadele ediyor.

•  AÇEV verilerine göre Türkiye’de 5 yaşından küçük
çocukların %9,5’inde bodurluk görülürken; en yoksul
%20’lik kesimdeki çocuklarda bu oran %18,3.[6]

Beslenme Ve Sağlık
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DYA araştırmasına göre:[7]
•  Görüşülen, %85’i yeterli besine ulaşamayan ailelerin, bebek
maması ve bezi almakta;
    -%5’i zorlanmadığını,
    -%74’ü zorlandığını, 
    -%21’i hiç alamadığını belirtiyor.

•  Görüşülen haneler, 0-3 yaş çocuklarını besin değeri bu yaş
grubu için yeterli olmayan;
    -Şekerli su,      -Hazır çorba, 
    -Pirinç lapası gibi besinlerle beslemek zorunda kalıyor. 

•  Görüşülen hanelerin ve dolaylı olarak çocukların yeterli ilaca;
    -%41’i herhangi bir sağlık güvencesi olmama, 
    -%34’ü ise sağlık güvencesi ilaçlarını karşılamaması sebebiyle
erişemiyor.

Beslenme Ve Sağlık
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Yoksulluk koşullarında yaşayan çocuklar;
•  Eğitimden uzaklaşma ve kopma,
•  Eşit erişim olanaklarına sahip olamama riski altındadır.

 Eurostat verilerine göre:[8]
•  Türkiye’de 3 yaş ve üzeri çocuklar için erken çocukluk
eğitimine katılım oranı %42,2. Kız çocuklarının erken çocukluk
eğitimine katılımı daha düşük.

•  Türkiye’de çocukların, ebeveynlerinin eğitim düzeyine göre
yoksulluk riski altında olma oranı:
    -Okula gitmemiş ve ilköğretim düzeyinde eğitim görmüş
%47,8
   -Ortaöğretim düzeyinde eğitim görmüş %24,1
   -Yükseköğretim düzeyinde eğitim görmüş %6,7

Eğitim
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•  DYA’nın araştırmasında görüşülen hanelerin
%57,8’inde çocuklar uzaktan eğitime devam edemedi
ve okula devam edemeyen çocukların;[9]

    -%60’ı uzaktan eğitime katılabilecek teknolojik
cihaza erişimi olmaması, 
    -%54’ü internete erişimi olmaması, 
    -%45’i takip eden bir yetişkinin olmaması, 
    -%39’u uzaktan eğitime erişim konusunda yeterli
bilgiye sahip olmaması ve 
    -%7’si çalışmak zorunda olması sebepleriyle uzaktan
eğitime katılamadı.

Eğitim
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Türkiye’de yoksulluk koşullarında yaşayan çocukların gelişimleri;
•   Çalışma zorunluluğu ve
•   Güvencesiz iş koşulları sebebiyle risk altındadır.

TÜİK verilerinde göre:[10]
•  Çalışan çocukların %35,9’unun çalışma nedeni "hane halkının
ekonomik faaliyetine yardımcı olmak"tır.

•   5-17 yaş arasındaki çocukların istihdam oranı %4,4 ve bu grubun
içindeki çocukların:
    -%4,4’ü 5-11 yaş arasında 
    -%15,6’sı 12-14 yaş arasında
    -%79,7’si 15-17 yaş arasındadır.

•   Çalışan çocukların %34,3’ünün eğitimine devam etmiyor ve
çocukların; 
    -30,1’i tarım,    -%23,7’si sanayi,  -%45,5’i hizmet sektöründe
çalışıyor.

Çalışma
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DYA’nın araştırmasına göre:[11]
•   Görüşülen hanelerin %13’ünde çalışan bir
çocuk var ve %6’sında eve yalnızca çocuklar
gelir sağlıyor.

•   Yoksulluk koşullarında yaşayan hanelerdeki
çocuklar, ağır iş koşulları ve uzun çalışma
saatleri içeren;

   -Kağıt ve hurda toplayıcılığı, 
   -Seyyar satıcılık ve 
   -Tekstil işçiliği gibi alanlarda çalışıyorlar.

Çalışma
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Türkiye’de yoksulluk koşullarında yaşayan çocuklar;
•  Temiz suya ve enerji kaynaklarına erişememe,
•  Güvenlik tehlikesi,
•  Elverişsiz konut koşulları riski altındadır.

Eurostat verilerine göre:[12]
•  Türkiye’de yoksulluk koşullarındaki hanelerin yaşadığı
konutların yeterince aydınlatma koşulları barındırmama oranı
%23,2.
•  Türkiye’de elverişsiz ve güvensiz konutta yaşayan çocukların
oranı %37,3 iken yoksulluk riski altındaki hanelerde ise bu oran
%53,6.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre:[13]
•   Oturulamayacak derecede bakımsız ve sağlıksız barınma
koşullarındaki hane sayısı 16 bin 424.
•   2 milyon 345 bin hane elektrik faturasını, 330 bin 804 hane ise
doğalgaz faturasını ödeyemiyor.

Yeterli Yaşam Standartları
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 •   DYA’nın araştırmasında görüşülen hanelerin;[14]
     -%38,7’sinde neredeyse her gün öğün atlıyor,
     -%39’u pandemi döneminden önce temiz içme suyuna erişemedi,
     -%49 pandemi döneminde içme suyuna erişemiyor.

 DYA verilerine göre:[15]

•   Hanelerin;
     -%40,8’i apartmanda,
     -%43,5’i gecekonduda,
     -%25’i çadır ya da barakada yaşıyor.

·•  Hanelerin;
    -521 hane soba ile
    -152 hane doğalgaz ile
    -43 hane elektrikli ısıtıcı ile ısınıyor

Yeterli Yaşam Standartları
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 •   Çocukların aşırı yoksulluk içerisinde olmaları, ailelerinin içinde
oldukları yoksulluk koşullarına doğmalarından kaynaklanmaktadır.
Miras bırakılan yoksulluğun ortadan kaldırılması, yoksulluk
döngüsünün sürmesine karşı alınabilecek önlemlerle mümkündür.

•   Çocuk yoksulluğunun tüm yönlerini dikkate alan etkenler
değerlendirilmelidir ve çocuğun iyi olma haline, yüksek yararına
engel teşkil edecek tüm ihlaller çocuklar arasında ayrım yapmadan
önlenmelidir.

Avrupa Konseyi’nin aşırı çocuk yoksulluğuyla ilgili raporuna göre:
[16]

•   Yoksulluk ve Dışlanmaya Karşı Korunma Hakkı ve Konut Hakkı
kapsamındaki taahhütler anayasada yer almalı ve hayata
geçirilmeli;

•   Kalkınma programlarında çocuklara yarar sağlayacak
girişimlere yer verilmeli;

Ne Yapılmalı ?
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Avrupa Konseyi’nin aşırı çocuk yoksulluğuyla ilgili raporuna göre:
[16]

•  Çocuğun yüksek yararının, iyi olma halinin ve katılım hakkının
kamusal politikaların odağına yerleştirilmeli;

•  Kendilerine yeterli ve uygun bakım sağlayabilen evrensel ve
ücretsiz sosyal korumadan yararlanmalarının sağlanmalı;

•   Yeterli miktarda ve nitelikte yiyecek bulma hakkının
sağlanmasına yönelik temel gıda maddelerinde her tür KDV’nin
kaldırılmalı;

•  Eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki gelişimleri için uygun
imkanlar ve programlar sağlanmalı;

•  Elverişli çocuk destekleri gibi yollarla çocukların yoksulluktan
çıkmalarını sağlayacak finansal önlemler alınmalı.

Ne Yapılmalı ?
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