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Türkiye 
Çocuk İşçiliğinin En Kötü Halleri Bulguları 2017 
 

 Türkiye, 2017 yılında, çocuk isçiliğinin en kötü hallerinin önlenmesi çabalarında orta düzeyde 

gelişme kaydetti. Hükümet, çocuk işçiliğiyle mücadele için yeni bir beş yıllık ulusal eylem planı kabul etti 
ve çocuk işçiliği konusundaki devlet politikasını ve yeni eylem planının uygulanmasını eşgüdümlemek için 
yeni kuruluşlar oluşturdu.  Hükümet, uluslararası ortaklarla birlikte, çocuk işçiliği müfettişlerini eğitmeye 
devam etti ve mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan 1000’den fazla çocuğa yardım etmek için projeler 
gerçekleştirdi.  Başbakanlık, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi ve diğer hizmetleri için, il 
yönetimlerine yeni bir genelge gönderdi. Ne var ki, Türkiye'deki çocuklar mevsimlik tarım işlerinde ve 
küçük ve orta ölçekli imalat işletmelerinde tehlikeli işler yapıyor.  İş yasasındaki boşluklar ve yasanın 
düzensiz uygulanması,  50’den az işçi çalıştıran tarım işletmelerinde çalıştırılan çocukların korunmasının 
yetersiz kalmasına yol açtı. Hükümetin, bu raporun hazırlanma döneminde konuyla ilgili alanlarda 
dikkate değer çabalar harcamış olmasına rağmen, asgari çalışma yaşı ile ilgili hükümler uluslararası 
standartları karşılamamaktadır. Hükümet, birkaç yüz bin Suriyeli mülteci çocuk için eğitim ve başka 
hizmetlere ulaşımı arttırmak konusunda önemli gelişmeler sağlamaya devam ettiyse de, yoksulluk 
oranının yüksek olması ve yetişkin mültecilere iş fırsatlarının sınırlı olması nedeniyle bazı mülteci 
çocuklar çocuk işçiliğinin en kötü hallerindeki istismara karşı savunmasız durumdadır. 

Rapora dayanarak, Türkiye'de, en kötü halleri de dahil olmak üzere, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak 
için önerilen eylemler şöyle saptanmıştır: 
 
Alan Önerilen Eylem Önerildiği Yıl(lar) 

Hukuksal Yapı Tarımda ve küçük ölçekli işletmelerde, hükümet tarafından çocuklar 
için tehlikeli ve zararlı olarak tanımlanmış işlerde çocukların 
çalışmasının yasalarca etkin bir şekilde yasaklanmasının sağlanması.    

2017 

Yasadaki hafif işler hükümlerinin çocuk işçiliğini önleyebilecek 
şekilde belirlenmiş olmasının sağlanması.   

2017 

Yasanın küçük tarım işletmelerinde çalıştırılan çocuklar için net 
ifade edilmiş korumalar içermesinin sağlanması.  

2009 – 2017 

Yasada, 18 yaşından küçük çocukların devlet-dışı silahlı gruplar 
tarafından silah altına alınmalarını yasaklayan ceza hükümleri 
getirilmesinin sağlanması.   

2015 – 2017 

Yaptırım İş Müfettişliğinin finansmanı ve çocuk işçiliği için toplanan para 
cezalarının sayıları ile ilgili bilgi.  

2015 – 2017  

Çocuk işçiliği ile ilgili yasaların uygulanmasından sorumlu iş 
müfettişlerinin sayısının,  ILO teknik tavsiyelerini karşılayacak 
şekilde arttırılması.  

2014 – 2017 

Çocuk işçi çalıştırılması konusundaki yasaların ihlali ile ilgili para 
cezalarının, ihlalden caydırıcı olacak miktarda arttırılması.   

2014 – 2017  

Çocuk işçi yasalarının cezai uygulanması ilgili verilerin, yeni 
görevlilerin ilk eğitimi, soruşturmaların, ihlallerin, kovuşturmaların 
ve mahkumiyetlerin sayısı da dahil olarak yayımlanması.    

2014 – 2017  

Çocuk trafiğini önleyen yasaların etkili şekilde uygulanmasının ve 
çocuk trafiği suçlarının yeni mağdurlarının saptanması için adımlar 
atılmasının sağlanması.  

2015 – 2017 

Sosyal Programlar Özellikle fındık sektörü dışındaki göçer ve mevsimlik tarım 
sektöründe çalışan çocuklar için eğitim ve sağlık hizmetlerine 
ulaşımın artması için programlar yapılmasının devamı.  

2014 – 2017 

Suriyeli çocukların yerel düzlemde Türk okul sistemine ulaşımı için 
verilen ulusal direktiflerin uygulanması da dahil olmak üzere,  

2014 – 2017 
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Suriyeli mülteci çocuklar için keseye uygun eğitim fırsatlarının 
arttırılmasının devamı.   

Mevsimlik göçer tarım sektörü, sokakta çalışma, küçük ve orta 
ölçekli imalat işletmeleri de dahil olmak üzere çocuk işçiliğinin en 
yoğun olduğu sektörlerde çocuk işçiliği sorununu önlemeye yönelik 
programların arttırılmasına devam edilmesi.  

2015 – 2017 

 


