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ÇOCUK YOKSULLUĞU

ERDOĞAN ETKİSİ:
3 ÇOCUKTAN 1’İ YOKSUL!

2022 itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde 27’sini çocuklar oluşturuyor. Ne var ki, iktidarın ge-
leceksizleştirme politikalarının sonucu olarak 22 milyon 738 bin 300 çocuğun yüzde 33’ü 
yani 7 milyon 436 bini derin bir yoksullukla karşı karşıya kaldı. Bu veri Tek Adam Rejimi 
idaresi altında yönetilemeyen Türkiye’de her 3 çocuktan 1’inin aşırı yoksulluk içinde hapsol-
duğu, sefalet ve sömürü çarkı arasında yaşama tutunmaya çalıştığı anlamına geliyor. Sosyal 
koruma kalkanını kuvvetlendirmek yerine, yoksulluğu yönetmeye çalışan iktidar, suça sü-
rüklenen çocuk sayısını da doğrudan arttırıyor. Çocuklar yoksulluğun pençesine itildikçe, suç 
işlemeye meyilli hale geliyor. Türkiye’de 2009-2020 yılları arasında ceza infaz kurumuna 
giren çocuk sayısında yüzde 841 artış yaşandı.

ÇOCUK YOKSULLUĞU YÜZDE 8 ARTTI

16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ile “parlamenter sistemi” terk ederek 
TEK ADAM Rejimini inşa eden Cumhur ittifakı bileşenleri, yalnızca yetişkinleri değil çocukları 
da felakete sürükleyen bir yoksullaşma dalgası yarattı. 

2017 yılında 6 milyon 893 bin olan yoksul çocuk sayısı Erdoğan rejimine geçişle birlikte yüz-
de 8 artarak, 2021 yılında 7 milyon 436 bine ulaştı. 

YILLAR

2017

2018

2019

2020

2021

YOKSUL ÇOCUK SAYISI

6.893.000

7.336.000

7.417.000

7.378.000

7.436.000

HER HAFTA 2 BİN ÇOCUK 
YOKSULLAŞTI

Türkiye’nin kaynaklarını 5’li çetenin emri-
ne sunan, para musluklarını sonuna kadar 
yandaş havuzuna akıtan, halkın alın teri-
ni naylon vakıflar aracılığıyla yurt dışına 
transfer eden Erdoğan rejimi 2017 yılından 
bugüne her hafta yoksullar ordusuna 2 bin 
yeni çocuk ekleyerek ülkenin geleceğini 
kararttı.  
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ÇOCUK YOKSULLUĞU

“HER AİLEYE EN AZ BİR YOKSUL ÇOCUK”

Türkiye’ye 90’lı yıllarda hâkim olan “her eve iki anahtar” popülizmi, ülkeyi enflasyonist politi-
kalara mahkûm etmiş, sonuç felaket olmuştu. Bugün Türkiye’deki manzaraya bakıldığında “Ben 
ekonomistim” diyerek direksiyonun başına geçen Erdoğan önderliğindeki Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin “iktisadi” politikalarıyla “beterin beteri”nin geldiği görülüyor. AKP jargonuyla ifade et-
mek gerekirse, “Hayaldi gerçek oldu. Bugün Tek Adam Rejimi her aileye en az bir yoksul çocuk” 
vadediyor.
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BAŞKOMUTAN ERDOĞAN

Haziran 2022 verilerine göre yoksulluk sınırının 20 bin lirayı geçtiği Türkiye’de, TÜİK’in mak-
yajlı verilerine göre 2021 yılında geliri 19 bin liranın altında olan 23 milyon 789 bin yoksul bu-
lunuyor. “Ben ekonomistim” diyerek tüm yetkiyi elinde toplayan ve yılda 1 milyon 200 bin lira 
maaş geliri olan Erdoğan, bugün mevcudu 390 bin 960 olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nden tam 
19 kat daha büyük bir yoksullar ordusu yaratarak, sefalet düzeninin de başkomutanı oldu.
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ÇOCUK YOKSULLUĞU

YAŞAMA-BÜYÜME-GELİŞME HAKKI GASP EDİLDİ 

Sorun sadece ekonomi değil. İnsani değerler de tahrip ediliyor. “Siz bu kardeşinize yetkiyi 
verin” diyerek rejim değişikliğini meşrulaştıran Erdoğan iktidarının yarattığı ekonomik, ahla-
ki ve sosyal tahribat en büyük zararı çocuklara veriyor. Yasama-yürütme-yargı yetkisini tek 
elde toplayan Erdoğan, çocukların “yaşama-gelişme-büyüme” haklarını ortadan kaldıran 
politikalarda ısrar ediyor. 

SUÇ ORANI ARTIYOR

Yoksulluğun pençeleri bir aileye uzandığında, çocuk haklarının da yaygın biçimde ihlal edil-
mesine yol açıyor. Suç verileri kara tabloyu gözler önüne seriyor. 2009-2020 yıları arasında 
18 yaşından küçük 88 bin 741 çocuk ceza infaz kurumuna girdi. Bu çocukların yüzde 15’ini 
yani 13 bin 376’sını 15 yaşından küçükler oluşturdu. 

REKOR ERDOĞAN DÖNEMİNDE

Siyasetin toplum üzerinde giderek artan baskısı suça sürüklenen çocuk istatistiklerine de 
doğrudan yansıyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014’ten sonra suç 
işleyerek ceza infaz kurumuna giren çocuk sayısında yüzde 35 artış yaşandı. Ayrıca 2009-
2020 yılları arasında ceza infaz kurumuna giren toplam çocuk sayısının yüzde 85’i yani 75 
bin 345’i Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçildiği döneme denk geliyor. 
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SONUÇ

TÜİK’in saptırdığı, eksik açıkladığı rakamlar bile çocuk yoksulluğunu gizleyemiyor. 2017 yı-
lında 6 milyon 893 bin olan yoksul çocuk sayısı 2021 yılında yüzde 8 artarak, 7 milyon 436 
bine ulaştı. 

Yandaşlar için her türlü imtiyazın verildiği, mücbir sebebe rağmen pandemi döneminde bile 
yolcu garantili havalimanlarına, geçiş garantili otoyollara, köprülere döviz bazında garantiler 
ödenirken, her geçen gün ülkemizde çocuk yoksulluğu artıyor. Çünkü ülkemizin kaynakları 
ihtiyacı olana değil, yandaşa aktarılmaya devam ediyor. Bunun en büyük kanıtı 2017 yılından 
bugüne her hafta yoksullar ordusuna 2 bin yeni çocuğun katılması. Bu çocukların vebali 
iktidarındır. 

İktidar “En az 3 çocuk” söylemiyle çocuk yapmayı teşvik ederken, çocukların yoksulluğu için 
hiçbir şey yapmadığı, sağlıksız koşullarda, gıdaya ve gerekli hizmetlere ulaşamayan çocuk 
yoksulluğuna neden olmaktadır. 

7 milyon 436 bin evladımız, yanlış politikalar nedeniyle yoksul. İhtiyaç duydukları şekilde 
sağlıklı büyüyemiyor.  

Yoksulluk aynı zamanda adli istatistiklerin konusu olan çocuk sayısını da acı bir rekora ulaş-
tırdı. Yoksullukla birlikte ülkemizde 2009-2020 yılları arasında ceza infaz kurumuna giren 
çocuk sayısı da yüzde 841 arttı. Aynı dönemde 18 yaşından küçük 88 bin 741 çocuk ceza 
infaz kurumuna girdi. Bu çocukların yüzde 15’ini yani 13 bin 376’sı ise 15 yaşından küçük. 
Yoksulluk sorununu çözmeyen iktidar çocuklarımızı suça itiyor. 

Cumhuriyet Halk Partisinin ilk sözü “Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek”tir. CHP ülkeyi kur-
taran ve kuran parti olarak, sosyal devleti yaratan parti olarak çocuk yoksulluğunu tarihin 
sayfalarına gömecek. Ülkemizin gelirlerini yandaşlar için değil çocuklar için, vatandaş için 
harcayacak. 




