


Çocuk işçi kimclirf

Çocuğun tanımı ve toplumsal konumu ülkeden
ülkeye farklılık gösterse de, evrensel olarak
oluşturulan ölçütler bu konuda yol gösterici
olmaktadır. Birleşmiş Millet/er'in Çocuk Hakla
rı Sözleşmesi 18 yaşına kadar her insa.nı ço
cuk olere): kabul etmektedir. Uluslararası Ça-

• iışm» Orgütü (ILO), 138 saoıılı Sözleşmesi ile
çalışma yaş sınırını 15 olarak benimsemiş, do
layısıyla 15 yaşın altında çalışanları çocuk işçi
olarak nitelemiştir. ILO aynı zamanda 18 yaşı
na kadar olan genç işçilerin de, ancak sağlık,
iş güvenliği ya da ahlaki açıdan kendilerine za
rar vermeyecek işlerde çalıştırılabileceğini be
lirlemiştir.
Türkiye her iki sözleşmeyi de imzalayarak bu
ölçütleri kabul etmiştir. Ancak 8 Yıllık Zorunlu
Kesintisiz Eğitim Yeeeeı'nın kabulünden önce,
Türkiye'de yasalar arasında çalışma yaşına
ilişkin olarak farklılıklar bulunuyordu. Bu yasa
zorunlu eğitimi 8 yıla çıkararak çalışmaya
başlama yaşını da 15 olarak netleştirmiş oldu.
Dolayısıyla Türkiye için geçerli olan yaş, gerek
uluslararası anlaşmalar, gerekse de ulusal
yasalar bakımından 15 olarak belirlenmiştir. 15
yaşın üstündeki işçiler için de çalışma koşul
larına ilişkin kısıtlamalar getirilerek, geliş
melerini tamamlayamamış olan bu işçilerin
korunması hedeflenmiştir.



Gelişmiş ülkelerde de çocuk işçiliğine
rastlanmakla birlikte bu sorun ağırlıkla
-geri=kalmrş=ıge=gelişm-ekte=olan=tılkelHrin

sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Ulus
lararası Çalışma Örgütü'nün istatistikle
rine göre, gelişmekte olan ülkelerde,
yaşları 5 ile 14 arasında olan yaklaşık
250 milyon çocuk, 120 milyonu tam
gün olmak üzere çalışmaktadır. Bu ço
cukların % 61 'i Asya ülkelerinde [Japon
ya hariç). % 32'si Afrika ülkelerinde, %
7'si Latin Amerika ülkelerinde bulunmak
tadır. Çocukların oransal en fazla çalıştı-
ğı kıta Afrika'dır. Bu kıtada çocukların
yaklaşık % 41 'i ekonomik olarak aktif iş
lerde çalışmaktadır. Bu ülkelerin yanı sı-
ra, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde de
piyasa ekonomisine geçişle birlikte ço-
cuk işçilik sorunu ortaya çıkmıştır. Geliş-
miş ülkeler ise nispeten çok daha iyi du
rumda olmakla birlikte bu sorundan ta
mamen kurtulamamışlardır. Örneğin
ltalya'da resmi rakamlara göre 14 yaşın-
dan küçük çalışan çocuk sayısı 300 bin-
le 500 bin arasında değişmektedir.

Milyonlarca çocuk, tehlikeli ve ağır işler-
de, fuhuş, porno kaset üretimi, uyuştu
rucu üretimi ve satışı gibi ahlaki gelişim- .
!erine zararlı, yasadışı işlerde sağlıklarını

i

ve can g~venliklerini tehlikeye atarak
çalışmaktadır. Halen 1 O milyondan
fazla kız çtjcuğu fuhuş sektöründe tica
ri meta olarak kullanılmaktadır. Bu sa-ı
yı hızla artmaktadır. Yine milyonlarca
çocuk kölJlik koşullarında' zorla çalıştı
rılrnaktadıq. Asya ülkelerinde yaygın
olan bu ~ygulamada, çocuklar ebe
veynlerininj borçlarına karsılık işverenle
re rehin verilmektedir. ILO 1999 tarih-. :, 1
lı 87. Genel Konferansı'nda bu koşulla-
rı içeren pocuk işçiliğini ı "kabul edile
mez" olarak tanımlamış 0e 182 sayılı
"En Kötü Biçimlerdeki Çocuk işçiliğinin
Yasaklanması ve Ortadan· Kaldırılması-,
na ilişkin Acil Eylem Sözlesrnesi'rıi ka-
bul etmiştir. Bu bicirnter altında çalı-

V.
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çocukların çoğıu -
da bulunmak üz -
maktadır.

1,@0@,01 g çocuktan 834,944 (% 83)
~@©l!!J~un ç:alıştığı işyerleri hiçbiryere ka-
~ıulı ıd€Jğildir. 18, 178 çocuğun çalıştığı
işM@ml@ııinin durumu bilinmezken, sadece
~eriye kalan 150,902 çocuğun çalıştığı
i~~erirııin ticaret odalarına ya da meslek
kıurııuJuşlarına kayıtlı olduğu bitinrnektedir.

_ @liilG:alk işyerlerinin kayıtlı olması çocukla- o
rmı dçı kayıtlı olduğu ya_ni sigortalı olduğu
@liill@nıılila gelmemektedir. Çünkü zaten
yasal olarak çalıştırılmaması gereken co
@nııklar kaçak olarak çalıştırılmaktadır.
Dünya_ üzerinde, çalışan çocukların yak-
laşık % 80-BO'ının enformel sektörde
ç@lıştığı bilinmektedir.

Çoğunluğu tarım iffii
olarak çalışan ç v,-
liJilii','@li olarak calı e
% 20 civarındadır.

lioplam calısarı
sal kesimde ya
çalışan cocuk!
simde yaşama
eoeukların safile
işlerde çalışırke
oran % 39'a yük
Çocukların çalı -
küçük ölceklidl
Si (%50.6)
de cahsrnak
lıştıran isye
Çocukların k.
cih edilmesi
lerirıin ç@ğu
sından kaMn
lülüklerden k
lıştırarak var
değil, çocuk!
emeğe daya

©rncıukların kayıtdışı işylerlerinde çalıştırı
lıyor olmaları onların çalışma koşullarına
!Dair fikir de vermektedir. Bu işyerlerinde
çalışma saatinden, işyeri sağlığı ve iş gü
:ıı@nıliğine, asgari ücrete kadar hiçbir ya
sal haktan ve korumadan yararlanama
ır,@n çocuk işçiler, kötü koşullarda kötü
liililuameleye maruz kalarak sağlıklarını ve
rnayatlc1rını tehlikeye atarak çok komik
wcr€Jtlerle çalıştırılmaktadır.

~akak satıcılığı yaparak kendi hesabına
eahsan çocuklar ise sokağın bütün tenli
kelerrine ve sağlıksız koşullarına maruz
lt@larak para kazanmaya çalışmaktadır.

~v işlerinde çalışan çocukların durumu
@fa.ı pek parlak değildir. Ekonomik faaliyet
i~inde görülmedikleri için genelde qözar
lE!ı edilmektedirler. lşyerlerinde çalışan
~gcukların içinde erkek çocuklar küçük
IIDilf' frc1rkla çoğunluğu oluştururken (%
~.3), ev işlerinde çalışan toplam 2 mil
y@rıı 839 bin 811 çocuğun % 66.2'sini
kız çocukları oluşturmaktadır. Ev işlerini
Mspmak, kardeşlere bakmak, tarlada ya
ffil@ işyerinde çalışan aile bireylerinin bakı
liillillVla uğraşmak gibi, hiçbir zaman sınırı,
®@I~;yal güvencesi ve ücreti olmayan bu
i~ler genellikle kız çocukları tarafından
~awıılmc1ktadır.



J'

_. •• ,:_>':;~"'- ,.

Ü

\ ••,.,
ı ..1- • .
~ • ': ~--" .: ;. ·k.-::;=:..
,,. ~.r;;;_-Y-~~ .-< ••.

1 M-- .

t· . '.'
• . '

1

Çocukları çalışmaya
iten sebepler
Tarihsel olarak baktığımızda, çocukların
her devirde çalıştığını görebiliriz. Zaten ço
cuk kavramının ayrı bir toplumsal kategori
olarak ortaya çıkması son 150 yıl içinde
oluşmuştur, Bunun nedeni de sanayileş
meye bağlı olarak modernleşme, modern
devlet anlayışının ortaya çıkması, eğitimin
kururnlasrnası, kapitalizmin yeni tüketici
kesimlere olan ihtiyacı ve benzeri neden
lerledir. Bu tarihten önce cocuklar, özellik
le de fakir halk kesimlerinin çocukları hep
çalışmışlardır, Ancak sanayi devrimiyle bir
likte çocuk işçiliğinin niteliğinde ve niceli
ğinde önemli bir değişim olmuştur. Çünkü
sanayileşme hızlı bir işçileşme sürecini
başlatmış, kırsal kesimden kentlere, sana
yi alanlarına gelen aileler çocuklarıyla bir
likte bu yeni alanda çalışmaya başlamışlar
dır. Vahşi kapitalizm olarak adlandırılan bu
dönemde çok küçük yaştaki çocuklar, çok
ağır koşullarda 18 saati bulan günlük ca
lışma temposu içinde, çok düşük ücretler

karşılığında çalışmışlardır. lngiltere'de sa
nayi devriminin ilk yıllarında çalışan işçile
rin 2/3'ünü kadın ve çocuklar oluşturu
yordu. Örneğin, 1835 lngiltere'sinde 13
yaşından küçük 24 bin çocuk pamuk en
düstrisinde çalışmaktaydı. Sanayileşmiş •
ülkelerde bugünkü duruma, yüzyıllar süren
sınıf mücadeleleri sonucunda gelinmiş,
buna karşılık bu ülkelerde bile halen çocuk
işçilere rastlanılmaktadır.

Gelişmiş ülkeler çocuk işçilik sorununu bü
yük ölçüde çözerken, bu sorunu az geliş
miş ve gelişmekte olan ülkelere transfer
etmiştir. Bu ülkelerdeki toplum yapıları,
hızlı nüfus artışı, gelenekler, eğitimsizlik,
devletin yapısı gibi bir çok etken de çocuk
işçiliğin hızla artmasına uygun zemin oluş
turmuştur.

Özellikle 1990'Iarla birlikte ortaya çıkan
küreselleşme olgusu, ülkeler arasındaki
uçurumu derinlestirmistir. B.M. insan Ge-, .
lişimi konulu rapora göre, dünyanın en fa-
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kir % 20'Iik kesimi küresel hasılanın daha de 20'Iik kesimi ise gelirin yüzde 54. 9'unu
önce % 2-3'ünü kazanırken, şimdi bu oran almaktadır. Bu durumda, başta bu en fa
% 1 . 1 'e düşmüş ve bu durum kötüleşme- kir % 20'Iik dilim içinde yer alan çocuklar
ye devam etmektedir. Bu, her yıl daha faz- olmak üzere, milyonlarca çocuk, aile geliri
la sayıda çocuğun aile gelirine katkıda bu- ne katkıda bulunmak ve yaşabilmek için
lunmak için çalışmaya başladığı anlamına çalışmak zorunda kalmaktadır. DIE'nin an
gelmektedir. ketine göre çalışan çocukların % 68'i aile
Küreselleşme fakirliği artırmanın yanında gelirine katkıda bulunmak için çalıştığını
farklı mekanizmalarla da çocuk işçiliğinin söylemektedir.
artmasına yol açmaktadır. Küresel reka- Eşitsizlik sadece gelir grupları arasında de
bet içerisinde daha fazla kar etmeye çalı- ğil bölgeler arasında da artmaktadır. Nü
şan sermaye çareyi kuralsız bir biçimde fusun yüzde 25.4'ünün yaşadığı Marmara 1

üretim yapmakta bulmuştur. Az gelişmiş Bölgesi milli gelirin yüzde 36.6'sını alırken,
ve gelişmekte allan ülke devletlerinin de nüfusun yüzde 1 O. B'inin yaşadığı Güneydo
göz yummasıyla sermaye, her türlü yasal ğu Anadolu Bölgesi milli gelirin sadece yüz
denetimden uzak istediği koşullarda işçi de 5.3'ünü almaktadır. Dolayısıyla başta
çalıştırmaktadır. Maliyeti düşük olduğu için lstanbul olmak üzere, büyük kentlere doğ- •
çocuk işçiler tercih nedeni olmaktadır. Bu ru yaşanan aşırı göç, çocukların çalışması
yöntem sadece ulusal sermaye için değil gibi bir çok ekonomik ve sosyolojik sorunu
uluslararası sermaye için de önemli bir da beraberinde getirmektedir. Göç ve bu
avantaj oluşturmuştur. Tanınmış bir çok nun doğurduğu uyumsuzluk çocukları sa
büyük firma, taşeronlar aracılığıyla geliş- dece çalışma hayatına değil, aynı zaman
mekte olan ülkelerdeki çocuk emeğinin sö- da sokak çocukluğuna da itmektedir.
mürüsünden yararlanmaktadır. lngiltere Yoksulluk çocuk işçiliğini besleyen en bü
Hükümeti'nin onayladığı bir rapora göre, yük neden olarak ortaya çıkmaktadır. An
Hindistan'da lngiltere için spor malzemele- cak, çocuk işçiliği yoksulluğu sürekli hale
ri üreten lngiliz firmaları, aralarında 7 ya- getirerek-bir kısır döngü oluşturmaktadır.
şında çocukların da olduğu yaklaşık 3□ bin Eğitim sisteminin zayıflığı, çocuk işçiliğini
çocuğu çalıştırmaktadır. besleyen bir diğer nedendir. Eğitim aileden
Küreselleşme ulusal devletlerin ekonomi- başlar. Ancak ebeveynlerin yeterince eği
den yavaş yavaş çekilmelerini, hatta devle- timli -olmarnası aile içinde eğitimin önemi-
tin asli görevi olan kamu hizmeti alanından nin algılanmasını engeller. DIE'nin anketi,
da çekilmesini zorlamaktadır. Başta eği- çalışan çocukların babalarının % 65'inin il
tim, sağlık ve sosyal güvenlik olmak üzere kokul mezunu, % 31 'inin ise herhangi bir
kamusal hizmet alanlarından devlet yavaş okulu bitirememiş olduğunu ya da okurya
yavaş çekilmektedir. Özelleştirme aracılı- zar olmadığını göstermektedir.
ğıyla gerçekleşen bu süreç sadece ülkeler - Çalışan çocukların % 48'ini ilkokul çağında
arasındaki uçurumu değil, ülkelerin kendi ki çocuklar oluşturmaktadır. Bu çocukların
içindeki uçurumu da artırmaktadır. yaklaşık %8'i okula gitmemektedir. Orta-
DIE'nin 1994 tarihli Hanehalkı Gelir □ağılı- okul çağında çalışanların ise % 47'si okula
mı Anketi'ne göre Türkiye nüfusunun en devam etmemektedir. Çocukların okula
fakir yüzde 20'1ik kesimi Türkiye toplam ge- devam etmemesinde, eğitim masrafları
liçinin yüzde 4.9'unu alırken, en zengin yüz- nın yüksekliği ve çalışmak zorunda olmak



önemli etkenler olsa da, çocuğun okula ısı
namaması, uygun okul bulamaması, eğiti
min iş garantisini sağlayamamış olması gi
bi eğitim sisteminin yapısından kaynakla
nan sorunlar da bulunmaktadır.

Eğitim, gelişmişliğin önemli bir ölçütüdür.
Oysa ki yeni liberal politikalar devletin ka-
mu harcamalarının kısılmasını zorlayarak
bu alandaki gelişmeyi engellemektedir.
Türkiye 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim
yasasını kabul etmekle birlikte, Dünya Ban
kası'run hazırladığı "Dünya Kalkınma Rapo-
ru 1999-2000" isimli raporuna göre milli
gelir içinde dünyada eğitime en az kamu
harcaması yapan ülkelerin arasında göste
rilmektedir. Bu durum varolan eğitimin ka
litesini de olumsuz yönde etkilemektedir.
Eğitim sisteminin bozukluğu, eğitimli insa-
na dayalı iş sahalarının sınırlılığı insanların
eğitime olan güvenlerini de sarsmaktadır.
Resmi rakamlar göstermektedir ki, eğitim-
li insanların arasındaki işsizlik oranı, eği
timsizlere göre daha yüksektir. Bu durum
da okumuş işsiz olmaktansa, düz işçi ol
mak ve bir an önce ekmek parası kazan
mak aileler ve bireyler için daha önemli ha
le gelmektedir. Çocuğunu okutmak isteyen
aileler ise okul masraflarının yüksekliğin
den bu isteklerini gerçekleştirememekte
dirler. Bundan dolayı sadece
bu insanlar kaybetmiyor, in-

~=s=-a=·n larını yeti'şEirerneyen-, ye
tiştirdiği insanlara ise iş alanı
yaratamayan Türkiye de bir
bütün olarak kaybediyor. Co- "~:?.:J ,"'
cuklar, işsiz kalan, sosyal gü-1:1 fl~-\ ,-

. venceleri olmayan ya da par- ~~t
=8·alar:ı0ıkları=iGiı:ı=keR0ileriı=ıe= :·,~~

' • < ')

bakamayacak duruma düşün
ebeveynlerinin yerine ailenin [ ., ~'· f'i. <.,..,, , ~
geçimini üstlenmek zorunda ~ '"v ?..._

kalııyorlar. Bir kısım çocuk
ıse, bir yandan çalışırken, di
ğer yandan okuluna devam

etmektedir. Ancak ağırlık merkezi özel
okullara kayan eğitim sisteminin bu çocuk
ların ihtiyacına yanıt vermesi mümkün ola-

,, mamaktadır.

Eğitimle ilgili bir başka önemli nokta ise kız
çocuklarının eğitimidir. Araştırmaların da
gösterdiği gibi kız çocukları daha yoğun
olarak çalışmaktadır. Ağırlıkla ev işlerinde

1 çalıştırılan kız çocuklarının eğitimi erkek
çocuklara göre daha geri plandadır. Özel
likle çok çocuklu yoksul aileler, erkek ço
cuklarını okula gönderirken, kız çocukları
için eğitimi g~rekli görmemektedirler. Do-

" layısıyla bu çocuklar ilerki yaşamlarında da
vasıfsız emek ordusuna katılmaktadırlar.

Eğitimsizlik, bugünün ihtiyaçlarına uygun
olmayan kimi geleneklerin değişmesine de
imkan tanımamaktadır. Dolayısıyla gele
neksel olarak çocukların çalışmasına ya
bancı olmayan toplumlarda çocuk işçiliği
nin ortadan kaldırılmasında eğitimin önemi

, büyüktür. Bu eğitim sadece okullarda veri-
len örgün eğ\tim değil, aynı zamanda top

' lumu her yönden kavrayacak yaygın
1 eğitimdir de. Başta görsel ve yazılı iletişim

araçları olmak üzere, çeşit
li araçlarla toplum çocuk iş
çiliği konusunda bilinçlen
dirilmelidir.
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Cocukları
1
rı erkeıı yaşlmr~

1
a çalışma haya- ölüm olayı yaşanmaktadır.

tına atiılnıasınıfı'l bir etık f lumsuz sonucu • S@kakta çalışan cccuklar sokağın tehli
bulunm@lfaclır. E3tmlan@lan melli başlılarını kelerin@ maruz kalmaktadn-.
şöyle sıra,lay@biliriz: 1t
• Erken : y@şlarda ı;:alışrı;,aya başlamak,
çoeukların bedensel, ruh.sal ve ahlaki ge

, lişimlerini: ölurnsuz yörıı@9I etkilernektedir.

• 1-şyerlerİncle kutlanılan 1rakıinalar, kimya- • "i'ıeıkscılluktan kurtulmak için çalışmak
sal m@ddrleF ve işyeri ortarrurnn saqhksız-
lığı (ışıksız, tozlu, haval@n.~ırmasız vs.) co
cuklarrn ~@§}hk ve işgUıi\/4e~;liklerini tehllkeve

! atmaktaqır. 1 !:399 yılı 9~K istatistiklerine
göre, 1 9: yaşırıdan küçüt toplam 5,473
çalışan tjcıcuk işkazası i~eçirdi ve/Meya
meslek hastahklarıaa y@kalandı. ıl 1 O§i
cocuk 5:ıi!iıb@ldi is ~örem@Jli~e neden oları
hastalığa! ya~al~rııdı. 6'sı '.[kız olmak üzere • (ÇEJeukların çalışıyGır olması yetişkinlerin.-
toplam 1 ~4 coeuk ise sürekli iş g1:9remez işsiz olması demektir. _;
!Qlwrumr:ıun,F @@idi. l.ş k@z:~sı veys meslek
hastalıkları senucunda i~@ bu ~ıl içimde
tcplam 1'9 çocuk hayatnil'/ kaybetti. Bwı ra
kemlar 1 ~1 9 yaş grubu_(rls ait sosyal gü
venlik ka~s@m·ınclal<i çociliklara aiotir. 1 J
yaşırııdieın:lküçük ~ocul<llarıl!cla çalıştıran ka
yıtdışı se1törde ıse bu na~amların cok da- nin verimli @lmıas.;ı ve ülke kalkınmmsıfilı
ha üzerinde iş kazası, myslek hastalığı ve sağlaıması mümkün değildir'.

. - - -~ il C

• Erkefil yaşta çalışmaya başlayan çocuk
ları' erken yıpıranaoaklar, dolayısıyla gele
cekte çalışr:ma güçleri önemli ölçüde aza
lacaktır.

forunda kalan çocuklar, gerekli mesleki
eğitimi alamadıklarından, gelecekte daha
i~i ücmt kazand'ıırabileeek işler yerine va
sıfsız emek gerektiren düşük ücretli işler
de ç;alışmak zorunda kalacaklarından yok
sullwğun kıskaoından kurtularnayacaklar
crlır.

1,

• Çeıcuklara iş veGerıı kayıtdışı sektör-,, so,s- '
yal gü~enlik sistemıini ç@kertmrıekte, vergt.
@elirıl@nini dLlışünlil1ekte, sendikaları tehBit·
etm@kt~@ir. ,,..

.:;..-
• yCJ~uklanı ıçalıştı.raııı !bili' i!iııneti.m sistemi-



Sendikaların Sorumluluğu
. -

Q@cul<l@rırıı çalışması, t;QJ!§llM,rıınsal @ir so- • Toplu sezlesrnelere, sadece ® işyeli'irı-
run olduğu ~aôa1ı d©@nıciali1 seı:;ıd'ik@I de de®il, o işyeri ile ~alışarı taş'i:!r@n iş-
IIDirr sorundur da. Senciikallaffi ~l!.J mıUıea
delede uzerlerine dusen sorwr-nltJlıu§]111
yerine getili'etkleri surece qücleneblle
ceklerrfir. Sendikalar r.ıeler yapabiliç:

yerleı;1i.ırı@e de eocuk işçi ~alıştırılmama
sı hükmü eklenrrrels ve sendika tuı:ır:ıl'.J
derıetleyebilmelidir.

• lşyerlerinde çalışan çırak ve.stejyerle-
• Yoksulluğu ör-ıleyici ekonorrf politikala- rin eğitimirı amacına uygun. olarak ça
rının clusturulrması yönünde mücadele lıştırılmaları gözetilmeli, sendikalar çı
verilrnelidic; rak ve stajyerlerin sorunlarıyla yakından
• Gelir dağilııilının dengelenmesinde ilgilenmelidir.

önemli bir araç olan asgari ücretin be
lirlenrnesinde sendikalar daha aktif qö-

• Küçük ve kayıtıdışı işyerlerini de ör
gütleyecek örgütlenme politikaları oluş-

rev almalıdır. TeK bir asgari ücret belir- _ turulmalıdır.
lenrnelidir, J

• Üretilen mallarin uzerine-bır ürün .• si-;, . - .

gortalıı ve ~seF,fdikalı işçiler tarafından,
• "'üretilfıililiştiır" Y,a 1€1-a "ifil~.fiürcıçl~ı .cocuk

eITTeği ~li.lllarıııl.rnaAıııştır''. gıilili iEıa13eşinil1il
eklenmesi iyiliilı çalışılımıal'ıdırc.

• Sendikaya üye işçiler çocuk işçiliği
hakkında bilgilendirilmelidir.

• •· Toplumu çocuk işçiliği konusunda bi
linclendirecek çalışmalar yapmalıdır.

.,
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18 Yaşın Altındakilerin
Çalıştırılacakları Alanları
ve Çalıştırılma Koşullarını
Düzenleyen ve Ulkemizce
İmzalanan Uluslararası
Sözleşmeler:

1- Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
2- Avrupa Sosyal Şartı

3- Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alı
_nacakların Asgari Yaşının Tespitine Dair 15

Sayılı Sözleşme

4- Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerin

de Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında 45

Sayılı Sözleşme,

5- Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların As

gari Yaş Haddinin Tespiti Hakkında 58 Sayılı

Sözleşme

6- Sanayi İşlerine Alınacak Çocukların Asgari

Yaş Sınırının Belirlenmesi Hakkındaki 59 Sayılı

Sözleşme

7- Çocukların ve Gençlerin Sanayide İge Elve

rişlilik/eri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi

Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Sözleşme

8- Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari

Yaş Hakkında 123 Sayılı Sözlegme

9- leçiıerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Ko

runması Hakkında 115 Sayılı Sözleşme

10- Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami

Ağırlığı Hakkında 127 Sayılı Sözleşme

11- İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138

Sayılı Sözleşme

1
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i$~iliğiyle ilgili i~i temel söz
nmaktadır. Bunlar, lstihda
Asgari Yaşa ilişkin 138 Sayı
ile 182 sayılı En Kötü Biçim

işçiliğinin Yasaklanması ve
ırılmasına ilişkin Acil E'}lem
ir. 188 sayılı sözleşme Tur

rafından 1998 yılında onaylanır-
~2 sayılı Sözleşme henüz onaylan-

deıma Kabulde Asgari Ya!ja İlitjkin
"'ayrılı Sözleşme

eye göre istih
abulde asgari

ınırı, "zorunlu öğre
asmın bittiği yaşın
ve her halükard

. ın altında ola
adde 2) Ancak

tle□e--S'öz
nom ısı ve

olanakları yete-
. elisrnernis olan
-~l:ıtı=m@cklenin

ı lnıükwmlerini
a~sıııırı v,ars -

ilgili işveren ve işçi örgütlerinin gö
rüşünü aldıktan sonra, asgari yaşı
başlangıçta 14 olarak belirleyebilir"
demektedir.
Sözleşmenin 3. maddesi "doğası ve
ya yapıldığı koşullar bakımından
genç kişilerin sağlığını, güvenliğini
veya ahlakını tehlikeye düşürebilecek
her türlü istihdam veya çalışmaya
kabul için" asgari yaşı 18 olarak
belirlemiştir.
Ancak Sözleşme, 2. ve 3. maddede
belirlenen bu asgari yaşları, bazı
koşullar ve istisnalarla aşağı çek
miştir.

J_ 9
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182 sayılı En K0tü Bi~i1ı1ı:1lerdeki Ç@
cuk İtjçiliğinin Y.aısaikta1tıılit1&1s·ı ve Qrr,ta
dan Kaldırılmaısma İli~fdn AcU Eylem
Sözleşmesi

ILO'nun 1 Haziran 19,99
tarihinde yaptığı 87.
Oturumda kabul
edilen bu Sözleş
me 1 8 yaşın altın
daki herkesi "ço
cuk" olarak kabul
etmiştir. Madde
3'te, Sözleşmenin
amaçları bakımından
"en kötü biçimlerdeki ço
cuk işçiliği" ifadesi:

a) Çocukların alım-satım ve ticari, borç
karşılığı veyff bağımlı olarak çalıştırılma
sı ve çocukların askeri çatışmalarda
zorla ya da zorunlu tutularak kullanılma
sını da içerecek şekilde zorla ya da
mecburi çalıştırılmaları gibi kölelik veya
kölelik benzeri uygulamaların bütün bi
çimlerini;
b) Çocuğun fahişelikte, pornografik ya
yınların üretiminde veya pornografik
gösterilerde kullanılmasını, bunlar için
tedariki ya da sunumunu;
c) Çocuğun özellikle ilgili uluslararası
anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu
maddelerin üretimi ve ticareti gilDi yasal
olmayan faaliyetlerde kullanılmasını,
bunlar için tedarikini ya da sunumunu;
d) Mahiyeti veya yürütümündeki koşul
ları itibariyle çocuklerm s@@lıl<, güvernl1k
ve ahlaki gelişimleri açısından zararlı
olan işi kapsamaktadıır.

Sözleşme, Madde 3'te yeralan "zararlı
i-ş"il1il taımını yaparken 190 sayılı Tavsi
ye kararınm 3. ve 4. maddelerinin dik
kate alınmasını öngörür. Buna göre za
rarlı isler:

a) Çocukların fiziksel, psiko
lojik ya da cinsel olarak
suistimal edilmelerine
neden olan işleri,
b) Yeraltında, sualtında,
tehlikeli yüksekliklerde ve
dar mekanlarda yapılan
işleri,
c) Tehlikeli makina, dona

nım ve aletlerle yapılan ve
ya ağır yüklerin elle kaldırılmasını ya da
taşınmasını içeren işleri,
d) Çocukları sağlıklarını bozacak zararlı
maddelere, etkenlere ya da süreçlere,
ya da ısı derecelerine, gürültü düzeyine
ya da titreşimlere maruz bırakan işler
gibi sağlıksız ortamlarda yapılan işleri,
e) Uzun saatler ya da gece çalışılan ya
da çocuğun işyerinde makul olmayan
bir biçimde tutulduğu işler gibi özellikle
zor şartlar altında yapılan işleri kapsar.

Sözleşmeye göre her üye, en kötü bi
çimlerdeki çocuk işçiliğinin öncelikli ola
rak ortadan kaldırılması için eylem
programlarını belirler ve uygular. Bu
eylem programları, uygun olduğu taktir
de diğer ilgili grupların görüşleri de
qözönüne alınarak ilgili hükümet kurum
ları ve isci ve isveren kuruluslarınaf, , ,

darusılarak belirlenir ve yürütülür.
(Madde 6)

j
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"1\S1 )l1\I)))E • L1!)
küçük yaştaki işçilere verilecek yıllık iic

günden az olamaz. Bu süreler toplu iş

ı eleri ve hizmet akitleri ile artırılabilir. YıUık

izin hakkından vazgeçilemez.

~~ ~a@ıından aşağı çocukların çalıştırılması yasaktır.

k, çocukların sağlık ve gelişmelerine, okul veya

i eğitim ve mesleğe yönelme programlarına

farına yahut öğrenimden faydalanma kabiliyet-

1ar.ime zarar vermeyecek nitelikteki hafif işlerde 13 ya- ,

51ırrıı doldurmuş çocukların çalıştırılmaları mümkün-

Y1\S1\SI )l1\l)l)E na
" rtitfraden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve

ıtıiJr.ıel inşaatı gibi yeraltında veya sualtında çalıtjıla

~ak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaş

kadınların çalıştırılması yasaktır.

~amayie ait işlerde 18 yaşını. doldurmamış erkek ço

el!lklarla her yaştaki kadınların gece çalıştırılmaları

esas itibariyle yasaktır.
•iŞ Y1\S1I.SI )l1\l)l)E 7H
~6 yaşını doldurmamış çocuklar ağır ve

tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Hangi işlerin

ıa,ğ,ır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadın

larla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını

lıi~irmemiş çocukların hangi çeşit ağır ve

ftre/iılikeli işlerde çalıştırılabileceği Ağır ve

iTfel/ılikeli İşler Tüzüğü'nde gösterilir.

"Kimse ya[iına, cinsiyetine ve .

gücüne uymayan i[ilerıde çalı~

tırılamaz. Küçükler ve kadınlar ,

ile bedeni ve ruhi yetersizliği

olanlar, çelışme eerüer,

bakımından özel olarak

korunurlar."

1
1·,,,

,i( t~:
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SI )l111)1)E U() ll()llÇI.J\ll 71
)illi)1)E !J IH13'den 18 yaşına kadar (18 dahil) çocukla

rın herhangi bir işe alınmalarından önce,

it;yeri hekimi, it;çi sağlığı dispanserleri,
bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en

yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık
ocağı, hükümet veya belediye tabiplerine

muayene ettirilerek işin niteliği ve şartla
rına göre vücut yapılarının dayanıklı oldu
ğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18

yaşını dolduruncaya kadar en az her aftı
ayda bir aynı şekilde doktor muayenesin

den geçirilerek bu işte çalışmaya devamla
rında bir sakınca olup olmadığının kontrol

ettirilmesi ve bu raporların işyerferinde
muhafaza edilerek yetkili memurların iste

ği üzerine kendilerine gösterilmesi zorun
ludur.
•iŞ Y1I.S1\SI 1'l1ll)l)E U7
Okula gidenlerin iş saatleri okul saatlerine

engel olmayacak şekilde düzenlenir ve ders

saatleri 7,5 saatlik çelıem» süresinden

sayılır.

nençıau Y1lS1\SI
)l1\l)l)I~ :J!J()
18 yaşın altındakilerin gece süresinde ve

hatfa tatilinde çalıştırılmaları yasaktır.

Borçlar Kanununa göre usta ile yasal va
sisi arasında çıraklık sözleşmesi yapılır.
Sözleşmede yapılacak iş, çıraklık nevi ve
süresi, günlük çalışma süresi, ücret ve di
ğer ödemeler ile deneme süresi belirtilir. •

18 yaşın altındaki işçilerin sigortanın bü

tün dallarına ilişkin prim ücreti kesilmek
tedir. Ancak 18yaşından önce geçmiş bu

lunan süreler emeklilik hesabında dikkate

alınmamaktadır.
• •• V O V 0ıtıı()GilE' , ın \\rrn rna~rr =

•'111)1 Y1\S1\SY JjflA\UDnDn~ fDıD
İlköğretim çağında ofup da zorunlu temel
öğretim kısımlarına devam etmeyenlerin

resmi ve özel işyerlerinde veya her nebi
çimde olursa olsun çalıştırmayı gerektiren

başka yerlerde ücretli ve ücretsiz çalış

tırılması yasaktır.
•SENl)ll{1\I.J\ll 7J\§ii'i§Il

)l1\.l)l)E 20
16 yaşını doldurmuş olan ve Sendikalar

Yasasına göre işçi sayılanlar sendika

üyesi olabilirler.



l1ll{IJI{ Iı1lNIJNIJ
~~ ı, l)l)E H
~a ıyat;ını doidurmue ve 19 yat;ını bitirmemit;

'0./:anlar çırak olabilirler.

~Not: Zorunlu ilköğretimin 8 yıla çıkarılması

ve çıraklık için ilköğretim diplomasının aran

ması nedeniyle artık 14 yat;ın tamamlanması

gerekmektedir)

)illi)1)E 1 !J
507 sayılı Kanuna tabi olan it;yerlerinde be-

. lirlenmit; illerde ve meslek dallarında 19 ya

şından gün elmemıe olanlar çıraklık sözleş

mesi yapılmadan çafıt;tırılamazlar.

İtjyeri sahibi, aday çırağı ve çırağı çafıt;tırma

ya bat;faman önce bunların velisi veya vasisi

veya reşit: ise kendisi ile yazılı çıraklık sözleş

mesi yapmak zorundadır.

)illi)1)E 2~ı
Çıraklara, okulun tatil olduğu aylara rastla

mak üzere 1 ay ücretli izin verilir.

)illi)1)E 2fD
İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci,

. aday çırak ve çırağa yat;ına uygun asgari üc

retin % 30'undan az ödenemez.

Aday çırak, çırak ve öğrenciler hakkında Sos

yal Sigortalar Kanununun it; kazaları, meslek

hastalıkları ve hastalık sigortaları hükümleri

uygulanır.

rmts ,rAziı;,E ,vE ssı..Aını:iYm'fl1
YASASI JIAUDE 12
21 yat;ından küçük kadın ve erkeklerin gazino,

bar, kafet;antan ve buna benzer it;çi kul

lanılan yerler ile banyo, hamam ve plajlarda

çalıştırılmaları yasaktır.

DJI?ZJSIIIH1l Y1lS1lSI
HADDE l7!J
16 yaşından küçük işçiler günde en çok 8 sa

at çalıştırılabilir.
•• •O V ••

f?1lZI.Jl Ç1ltIŞtl1l 'I11JZ(Jf,IJ
HADDE Lİ

15 yaşından aşağı kız ve erkek çocuklara faz

la çalışma yaptırılamaz.
9 •• 00

1\SfV\lll IJ(~llET Y()NE'l1IIE-
0 V •

IJ(,I
Asgari ücret, işçilerin 16 yaşını doldurmuş

olup almadıklarına göre ayrı ayrı saptanır.

İŞÇİ SJ\f,J_,Jf,J \TE İŞ G
0

j ~
a V' • •• 08 V 00

TEr rı.,ı(,I 'l'IJZIJGIJ
ilADDE LİH

Bekar işçilere özgü binalarda, kadınlarla 18

yaşından küçük çocuklar, erkeklerle ilgili ol

mayan ayrı özel kısımlarda yatırılacaktır.

1H1 DDE 5(j

Erkek ve kadın işçilerle 18 yaşından aşağı ço

cuk işçilerin yıkanma günü ve saatleri ayrı

ayrı düzenlenecektir.

Ilil1\fii''fl1AHJKı IlŞ q;yjr rnJnrntfiı rm IlB«DUJJ
ı rmıtnEwmr r (Ç1\\HJnş»rr1ı §UJiltnrnJmnd
'Il'ÜJLlÜJf;U ~H1 nDnDm a
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma

Süreleri Tüzüğü kapsamına giren işlerde, 15

yaşını doldurmamış çocuklar günde 7.5

saatten çok çalıştırılamaz.

'b.-__~
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çocuk iş ine karşı

ulusal yürüyüş
Çocuk İşçiliğt'me Ka,Eşıı Mlusal Yürüyüş,
DİSK, TÜRK-İŞ ve M_M-İŞ'in ortaklaşa el\'ılii
zenlediği bir eylem'dfüır. Yürüyüş, çocuk işçiliği
konusunda kaıırı;ıııı11@,unu.n duyarlılığını artır
mak, konuyu u!ıusaıl ~imdeme getirmek, baş
ta ILO'nun 1 t32 say,dı :im Kötü Biçimlerdeki
Çocuk İşçiliğinin Y.asal~l•a,nması ve Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Ae:il 'E»[lem Sözleşmesi
olmak üzere, uluslararası s@gleş,r:ı:ıelerin
onaylanması, onaylanan sözfaşmelerin ulu
sal mevzuata aktarılması, çalı§&l<TI çocM~larm
koşullarının iyileştirilmesine ve giderek de
çocuk işçiliğinin ülkemiz gündeminden tama
men silinmesine yönelik sosyal politikalann
uygulamaya sokulması amacıyla, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kut
landığı 1 7 Nisan-24 Nisan 2000 tarihlerinde
gerçekleştirildi.
ILO-IPEC desteğiyle düzenlenen bu Yürüyüş,
kuzeyden ve güneyden ôlıTı1alk üzere iki kol
üzerinden toplam 11 ilde yapıldı,. Bu illerin
özelliği, üç konfederayon tarafından daha
önceden bu merde çeşitli etkinliklerin yapıl
mış olması ve çocuk işçiliğiyle mücadele ko- ""~
nusunda eğitilmiş Eylem Komitelerr'rrin bu- ı;: •
lunuyor olmasıdır. illerdeki etkintitkler bu •
Kon:ite üyeleri tarafından oııga_nıi'ze edilmiş--~, )[UKlRıfı
tir. Ozellikle Bursa, Adana ve Iznnir'dc ]['--:, • 1

konfederasyonların temsilcilikleri ortak '. f{;/T/M
çalışmanın güzel örneklerini sergiledi- :· ', HR(-
ler. Her bir ilden 5 çalışan çocuğun 1 ;fj§..,(R JJ:11
ve bu çocuklardan sorumlu bir
görevlinin katıldığı Yürüyüş'ün
kuzey kolu 17 Nisan 2000'de
Çerkezköy'den başladı. Çerkez- •
köy'de aynı gün DİSK tarafın
dan düzenlenen "Çocuk İşçiliğini
Sorunu ve Çözüm Yolları Paneli"
düzenlendi. Bir otobüsle istanlo'ıal,

A:dapazan, Yalova, Bursa güzergahını izleyen
yürüyüşçüler 21 Nisan Cuma günü İzmir'e
geldi. Güney kolu ise 17 Nisan'da Gazları
tep'ten yola çıkarak sırasıyla Adana, Kara
m-an ve Denizli'den sonra 21 Nisan Cın,lillla
günü İzmir'e gelerek diğer yürüyüşç,ili.1 •ııim-
leşti. İzmi.r'de üç gün süren etkinli
dından Ankara'ya gelen yürüyüşçüler bıı:ııurradaı
Anıtkalıir'i, Çahşma ve Sosyal Güvenhk
Bakarıhğı'ru, Türk-İş ve Hak-İş Genel
Merkezi'nin ziyaret ederek eylemlerıiaali
tamamladılar.
1 998 yılında düzenlenen ve Türk
dahil olduğu Çocuk İşçiliğine Ka
Yürüyüş'terı iki yıl sonra düzen!
Yürüyüş, çalışan çocukların ken
larına karşı kendi seslerini yüks
eylemdir. Bu eylemler, çalışan ç
sendikaların dayanışmasının gü
olarak bu sorun tamamen sona
sürdürülmelidir.


