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A.B.D. Çalışma Bakanlığı  

Çocuk İşçiliğinin En Kötü Şekli Hakkında Bulgular  2018  

 

Türkiye 

Türkiye, 2018’de çocuk işçiliğinin en kötü biçimini ortadan kaldırma çabalarında, orta derecede 
gelişme kaydetti. Hükümet,  2018 yılını Çocuk İşçiliğini Sona Erdirme Yılı ilan ederek, Çocuk 
İşçiliğini Ortadan Kaldırma Ortak Bildirisini imzaladı. Ayrıca, 355 çalışma müfettişine, 81 il 
müdürüne ve 320 öğretmene çocuk işçiliği konusunda eğitim verildi. Çocuk İşçiliğinin En Kötü 
Şeklinin ortadan kaldırılması için Fındık Hasadında Mevsimlik Tarım Sektörü Entegre Modeli, 
1022 çocuğun fındık hasadında çalışmasını önlemiş ve 2020'ye kadar uzatılmıştır.  Ancak, 
Türkiye’de çocuklar, ticari amaçlı cinsel istismar ve devlet-dışı silahlı gruplar tarafından 
devşirilmek de dahil olmak üzere, çocuk işçiliğinin en kötü şekli ile yüzyüzedir. Ayrıca, çocuklar 
mevsimlik tarım sektöründe ve küçük ve orta büyüklükteki imalat işlerinde tehlikeli görevler 
yapmaktadır. Yasanın istikrarsız uygulanması sonucunda, çocuk işçiliğine maruz kalan çocukların 
korunması yetersiz kaldı. Ayrıca, çocukların devlet-dışı silahlı gruplar tarafından devşirilmesi 
konusundaki yasaklama uluslararası standartların altındadır.  
 

Bildirilen haberlere göre, Türkiye’de çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasının gelişmesi için 
önerilen eylemler şöyle belirlenmiştir.   

Alan Önerilen Faaliyet 
Önerilen 
Yıl(lar)  

Yasal 
Çerçeve  

Yasanın, çocukların, küçük ve orta ölçekli imalat kuruluşları gibi  
devletçe çocuklar için tehlikeli ve zararlı kabul edilen işlerde 
çalısmasının, yeterli derecede yasaklamasını sağlamak.  

2017 – 2018 

Yasanın, 18 yaşın altındaki çocukların devlet-dışı silahlı gruplar 
tarafından devşirilmesinin cezai olarak yasaklamasını sağlamak.   

 2015 – 2018 

Uygulama Sosyal Güvenlik Kurulu'nun Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nı, 
özellikle yerel düzeyde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması 
konusunda net bir şekilde tanımlamak.   

2018 

Çalışma teftiş kurulunun bütçelendirilmesi konusunda bilgi 
yayınlanmak.  

2015 – 2018 

Çalışma müfettişlerinin sayısını ILO’nun teknik önerilerine uyacak 
şekilde arttırmak.  

2014 – 2018 

Çocuk işçiliği suçları ile ilgili yasa uygulaması konusunda, yeni 
personelin eğitimi, soruşturmacıların sayısı, ihlaller, kovuşturmalar, 
hükümler ve çocuk işçiliğinin en kötü şekillerine ilişkin cezalar 
konusunda veri yayınlamak.  

2014 – 2018 
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Adliyeyi insan ticareti trafiği vakalarını uygun şekilde 
kovuşturabilecek ve yasanın gerektirdiği şekilde hüküm verecek 
şekilde eğitmek.   

 2018 

Çocuk ticareti trafiğini yasaklayan yasaların gerektiği gibi 
uygulanmasını sağlamak ve bu konuda karşılıklı havale 
mekanizmalarının doğru kullanıldığından emin olmak.  

 2015 – 2018 

Eşgüdüm  Çocuk işçiliği ile mücadele eden devlet kuruluşları arasında her 
düzeyde eşgüdümü arttırmak.  

2018 

Devlet 
Politikaları  

Çocuk İşçiliğini Ortadan Kaldırmak için Ulusal Program 
çerçevesindeki statü raporu içinde sonuç göstergelerini ve çıktılarını 
net bir şekilde belirlemek.   

2018 

Onuncu Kalkınma Planı değerlendirilmesini temin etmek.    2018 

Sosyal 
Programlar 

Mülteci toplulukları ve işyerlerinde çocuk işçiliğini takip etmek ve 
bu konuda veri toplamak.  

2018 

Mevsimlik ve göçmen tarım sektöründe çalışan çocuklarının eğitim 
ve sağlık hizmetlerine erişimini geliştirmek için programlar 
uygulamaya devam etmek.   

 2014 – 2018 

Suriyeli mültecilerin, yerel düzeyde Türk okul sistemine erişmelerini 
sağlamak konusunda ulusal direktifleri uygulamak da dahil olmak 
üzere, bu çocuklara eğitim fırsatları vermeye devam etmek. Bu 
çocukların ayrımcılığa uğramamaları ve anadillerini konuşan 
öğretmenleri olmasını sağlamak.     

 2014 – 2018 


