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Yoksulluğun diğer sosyal faktörlerle

bir araya gelmesi ile en kötü

biçimleri dâhil olmak üzere çocuk

işçiliğine sebep olduğu raporda

belirtilmiştir. Bununla birlikte,

çocukların ölümlü iş kazalarının

mağduru olmaya devam ettiğinin altı

çizilmiştir. Türkiye’nin 2017 yılında,

 en kötü biçimlerdeki çocuk

işçiliğini 2023 yılına kadar 2%’nin

altına düşürmek için bir program

başlattığı bilgisine yer verilmiş,

ancak mevcut iş müfettişi sayısının

Uluslararası Çalışma Örgütü

standartlarının altına olduğu

söylenmiştir. 

"Çocuklar ölümlü iş 
kazaları mağduru olmaya 
devam ediyor"

Raporda çocuk hakları alanında çok 

az ilerleme kaydedildiği, 2013 Ulusal 

Çocuk Hakları Strateji ve Eylem 

Planı’nın uygulamasının yetersiz 

olduğu ve çocuklara yönelik şiddetin 

engellenmesine yönelik ulusal bir 

planın olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca 

çocuk mahkemelerinin tüm illerde 

kurulmadığı ve çocuk davalarının 

büyük bir kısmının uzmanlaşmamış 

mahkemelerde görüldüğü ifade 

edilmiştir.Tutuklu olarak yargılanan 

çocuk sayısının 1746’ya yükseldiği, 

 130 çocuğun terör ve organize 

suçlar kapsamında tutuklu olduğu 

veya hüküm giydiğinin altı 

çizilmiştir. Çocuklar için adli 

yardımın ve hapishanelerdeki 

rehabilitasyon hizmetinin 

kalitesinin bir endişe konusu olduğu 

aktarılmıştır. 

"Çocuğa karşı şiddetin
önlenmesi için bir ulusal
eylem planı hala
yürürlükte değil"

Raporda hapishanelerde anneleriyle

birlikte kalan 600’den fazla çocuğun

olduğu belirtilmiştir. Genel olarak,

hapishanelerin kapasitelerinin

yetersiz olduğu, hapishane

koşullarının gittikçe kötüleştiği,

psikolog ve sosyal çalışmacı

sayısının yetersiz olduğu, insan

hakkı ihlallerinin gerçekleştiği ve

yeterli tıbbi yardımın sağlanmadığı

ifade edilmiştir. 

"600'den fazla çocuk 
anneleri ile  hapishanelerde"



Raporda, çocukların okullaşma

oranında – özellikle okul öncesi

eğitimde bir nebze ilerleme olduğu

belirtilmiştir. Ancak, %52 olan okul

öncesi eğitime katılımın AB hedefi

olan %95’in çok altında olduğunun

altı çizilmiştir. Raporda,  2016-2017

eğitim-öğretim yılında, çocukların

ilkokula gitme oranının %91,

ortaokula gitme oranının %96,

 liseye gitme oranının %83 ve kız

çocuklarının okula gitme oranının

%83 olduğu belirtilmiştir.

Türkiye’nin hali hazırda %34 olan

okulu erken bırakma oranının

azaltılmasına yönelik bir sistem

oluşturması gerektiği ifade

edilmiştir. Özellikle, engelli ve

Roman çocukların eğitime katılımı

için ilerleme sağlanması gerektiği

belirtilmiştir. 

Raporda, en son PISA sonuçlarında

Türkiye’nin son sırada olduğunu göz

önünde bulundurularak, eğitimin

genel kalitesi ile ilgili çok ciddi

sorunların olduğunun altı

çizilmiştir. 

"Okul öncesi eğitime
katılım %52"

Raporda, 2017 yılında geçici koruma

altında olan Suriyeli göçmenlere

yönelik önemli çalışmaların

yapıldığı belirtilmiştir. Okul

yaşındaki 1,1 milyon Suriyelinin

605.000’inin ilköğretim ve

ortaöğretime erişimi olduğu, Milli

Eğitim Bakanlığı ve AFAD’ın bu

sayıyı arttırmak için çalışma yaptığı

ifade edilmiştir. 

Geçici koruma altında Türkiye’de

doğan bebeklerin babalarının

olmamaları durumunda vatansız

olarak kalma tehlikelerinin

olduğunun ve bu durumun kayıt ve

belgelendirilme süreçlerinde dikkate

alınması gerektiğinin altı

çizilmiştir. 

"Vatansızlık riski kayıt ve
belgeleme süreçlerinde
dikkate alınmalı"

Raporda, Türkiye’nin insan ticareti

alanında hem transit hem de varış

ülkesi olduğu ve bu kapsamda

kadınların, erkeklerin ve çocukların

cinsel istimara ve emek sömürüsüne

maruz kaldıkları belirtilmiştir. Bu

alandaki eksiklikler, mağdurların

yeterli sayıda kalacak yerlerinin

olmaması ve kurumlar arası

işbirliğinin kısıtlı olması şeklinde

listelenmiştir. Kapsamlı,

multidisipliner ve mağdur odaklı bir

yaklaşımın oluşturulması

gerektiğinin altı çizilmiştir. 

İnsan ticareti
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