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ÇALIŞTAY PROGRAMI 

20 NİSAN CUMA 

9:30 – Sergi Açılışı, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

10:00 – Çalıştay Açılışı 

Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu Başkanı 

Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Yaşar Üniversitesi 

 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNDE SİVİL TOPLUMUN ROLÜ 

10:30 – 1. OTURUM BAŞKANI Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu Başkanı 

10:30 – 11:00 Çocuk Oyuncular  

Şebnem Sönmez ve Yeşim Girgin, Oyuncular Sendikası 

11:00 – 11:30 Çocuk İşçiliğinde ÇAÇAV’ın Yeri  

Öğr. Gör. Sinan Derman, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV)  

11:30 – 12:00 UNICEF’in Çocuk İşçiliği Programı ve STKlar ile Ortak Çalışmaları 

Melih Akın, UNICEF  

12:00 – 12:30 Soru – Cevap + Katılım Belgesi  

 

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği 

 

YABANCI ÇOCUK İŞÇİLİĞİ 

13:30 - 2. OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Fevzi Demir, Yaşar Üniversitesi 

13:30  – 14:00 Yabancı Çocuk İşçiliği ve Yabancı Çocuklar Özelinde Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Uygulamaları 

Nesim Tanğlay, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü  

14:00  - 14:30 Mülteci Ve Geçici Koruma Sağlanan Çocuk İşçiler  

Öğr. Gör. Dr. Ayça İzmirlioğlu, Yaşar Üniversitesi  

14:30 – 15:00 Çocuk İşçiliğinin Görünmeyen Boyutu: Mülteci Çocuk İşçiliği 

Mert Kaya, Asam Çocuk Koruma Sorumlusu – Sığınmacılar İle Göçmenlerle Dayanışma Derneği-Adaleti 

Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (SGDD-ASAM/Çocuk Ve Aile Destek Merkezi) 

15:00-15:30 Çocuk İşçiliğinin Denetimi   

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Bilgili, İzmir Demokrasi Üniversitesi 
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15:30-16:00– Soru- Cevap + Katılım Belgesi 

16:00 – Kapanış 

 

21 NİSAN CUMARTESİ 

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN EN KÖTÜ BİÇİMLERİ 

10:00 – 1. OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Yaşar Üniversitesi 

10:00 – 10:30 Uluslararası Andlaşmalarda Çocuk İşçiliği  

Doç. Dr. Ayşe Gül Kökkılınç, Dokuz Eylül Üniversitesi  

10:30 – 11:00 İş Hukukunda Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri  

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Tuaç Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi 

11:00 – 11:30 Ceza Hukukunda Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri  

Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Yaşar Üniversitesi 

11:30 – 12:00 Ceza Hukuku Uygulamasında Çocuk İşçiler 

Hakim Murat Aydın 

12:30 – 13:00 Soru – Cevap + Katılım Belgesi 

 

13:00 – 14:00 Öğle Yemeği 

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMASINDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ 

14:00 – 2. OTURUM BAŞKANI 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş  

14:00 – 14:30 Çocuğun İş Sözleşmesi Ehliyeti  

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Fırat Şimşek, Dokuz Eylül Üniversitesi 

14:30 - 15:00 Çocuk İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliği 

Arş. Gör. Eda Karaçöp, Dokuz Eylül Üniversitesi 

15:30 – 16:00 Çocuk İşçilerin Sosyal Güvenliği  

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Hakan Çavuş, Celal Bayar Üniversitesi 

16:00- 16:30 Yargıtay Kararlarında Çocuk İşçiliği  

Karşıyaka İş Mahkemesi Hakimi Uğur Erçetin 

15:45 – 16:15 Soru Cevap + Katılım Belgesi 

16:15 Kapanış 
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MÜLTECİ VE GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN ÇOCUK İŞÇİLER              

___________________________________________________________________________          

             Öğr. Gör. Dr. Ayça İZMİRLİOĞLU 

                                                                                              Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

ÖZET 

    "Yabancı" kavramı, Türk Vatandaşlığı Kanununun 3/d maddesinde tanımlanmış olup, “Yabancı: 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade eder.” 6548 sayılı Yabancılar 

ve Uluslararası Koruma Kanununun 61. maddesinde “mülteci” şöyle tanımlanmıştır: “Avrupa 

ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti 

veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 

olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku 

nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet 

ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 

vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.” İlgili Kanunun 62. 

maddesinde “şartlı mülteci” , 63. maddesinde ise, ikincil koruma hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, sözü 

geçen Kanununun İş Piyasasına Erişim başlıklı 84/4 maddesinde mevcut düzenleme mülteciler ve ikincil 

koruma statüsü sahipleri ile şartlı mültecileri ayrı olarak ele almıştır. İlgili Kanunun “geçici koruma” 

başlıklı 91. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ise, “Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri 

dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı 

geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.” Tebliğimizde, gerek mülteci çocuk işçiler gerek 6548 

sayılı Kanununun 89. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, “İş piyasasına erişimle ilgili olarak” geçici koruma 

kapsamında bulunan çocuk işçileri de kapsayan birtakım düzenlemelere değinilecektir.  

     Diğer taraftan, 6548 sayılı Kanunun 91. maddesi 2. fıkrası uyarınca, Bakanlar Kurulu tarafından 

çıkarılan Geçici Koruma Yönetmeliğinin 6. Bölümünde ise, “Geçici Korunanlara Sağlanacak Hizmetler” 

düzenlenmiştir. Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde 

esas alınan kriterler ve sınırlamalar gerek 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu m. 17 ’de gerek Geçici 

Koruma Yönetmeliğinin 6, 7 ve 8. maddelerinde düzenlenmiştir. Tebliğimizde ilgili düzenlemelere yer 

verilecektir. 

     Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinleri bakımından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma 

İzinlerine Dair Uygulama Rehberi hazırlanmıştır. İlgili Uygulama Rehberinin “Çalışma İzni” başlıklı 

Üçüncü Bölümü m. 3/1 uyarınca, “Başvuru Şartları” düzenlenmiştir. Ayrıca, sözü geçen Rehber m. 3.3 

uyarınca, “Çalışma İzni Başvurularının Değerlendirilmesi” başlığı altında Bakanlık tarafından, çalışma 

izni başvurularının hangi hâllerde reddedileceği sıralanmıştır. Bu bağlamda, tebliğimizde, geçici koruma 

sağlanan çocuk işçilerin çalıştırılabilmesi için çocuk işçi çalıştıracak işverenler tarafından çalışma izni 

başvurusu yapılması gereği ve ilgili prosedür üzerinde de kısaca durulacaktır. 

      Tebliğimizde, geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma ilişkisine ilişkin Türk çalışma mevzuatının 

uygulanmakta olduğuna işaret edilecektir. Sözü geçen mülteci ve geçici koruma sağlanan yabancılar  

arasında yer alan çocuk işçiler bakımından ise,  kayıt dışı çalıştırılmaları hâlinde uyuşmazlık durumunda 

başvurabilecekleri yasal yollar, gerek 4857 sayılı İş Kanunu, gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
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Sağlık Sigortası Kanunu bağlamında getirilen düzenlemelere yer verilerek sayılacak ve ilgili mevzuatlar 

doğrultusunda sözü geçen çocuk işçilerin yasal haklarına değinilecektir. Ayrıca, uyuşmazlık halinde 

talep edebilecekleri işçilik alacakları da genel hatlarıyla izâh edilmeye çalışılacaktır. 

        Öte yandan, son zamanlarda, Suriyeli çocuk ve genç işçilerin kayıt dışı istihdamının 

yaygınlaşmasından hareketle, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

ve sair iş hukuku mevzuatı doğrultusunda çocuk ve genç işçilerin çalıştırılamayacağı işler kısaca ifade 

edilerek, işverenlerin kanun koyucu tarafından yasak getirilen işlerde geçici koruma sağlanan yabancı 

çocuk ve genç işçi çalıştırmaları durumunda karşı karşıya kalabilecekleri yasal yaptırımlar kısaca 

belirtilecektir.  
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ULUSLARARASI ANDLAŞMALARDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ 

_________________________________________________________________ 

Doç. Dr. Ayşe Gül KÖKKILINÇ 

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  

ÖZET 

 Çocuk işçiliği, çocukları, çocukluklarından, potansiyellerinden ve onurlarından yoksun bırakan, 

fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar veren bir çalışmadır. Bu ifadeye göre bu çalışma, zihinsel, fiziksel, 

sosyal ve ahlaki olarak çocuklar için tehlikeli ve zarar vericidir; onları okula devam etme fırsatından 

yoksun bırakmak, ya da ağır ve uzun süreli işleri okulla birlikte yürütmek zorunda bırakmak suretiyle 

öğrenim görmelerini engeller. Uluslararası Çalışma Örgütü belgelerinde çocuk işçiliği kavramı, 

çocukların istihdama kabulde asgari yaş konusunda 138 sayılı Sözleşme ile çocuk işçiliğinin en kötü 

biçimlerinin yasaklanması ve ortadan kaldırılmasına ilişkin 182 sayılı Sözleşmenin gerekleriyle uyumlu 

olmayan herhangi bir biçimde çalışması veya çalıştırılmasını ifade eder. Uluslararası Çalışma Örgütünün 

138 ve 183 sayılı Sözleşmeleri çocuk işçiliği kavramıyla doğrudan ilişkili uluslararası normlardır. 

Çocuğun her türlü istismara karşı korunması ve hayatını kazanabilecek duruma getirilmesi, 

Milletler Cemiyeti Cenevre Çocuk Hakları Bildirisinin temel ilkeleri arasındadır. Çocuğun fiziksel ve 

zihinsel olgunluğa erişmemiş olması nedeniyle özel bakım ve korunma gereksinimi olduğunu ifade eden 

bir diğer uluslararası belge Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisidir. Bildiride çocuğun ihmalin, 

zulmün ve istismarın her türüne karşı korunması temel ilke olarak kabul edilmiştir. Çocuk, hiçbir 

biçimde ticaretin konusu olmamalı, asgari bir yaştan önce istihdam edilmemeli, sağlığına, eğitimine, 

bedensel, zihinsel, ahlaki gelişmesine engel oluşturacak bir meslek ya da işte çalışmaya zorlanmamalı, 

çalışmasına izin verilmemelidir. Çocuğun ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine 

zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı 

olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile 

kabul edilmiştir. Sözleşmeye taraf devletlerce bu hakkın uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal, 

idari, toplumsal ve eğitsel her önlemin alınması öngörülmüştür. Bu amaçla ve diğer uluslararası 

belgelerin ilgili hükümleri göz önünde tutularak işe kabulde bir ya da birden çok asgari yaş sınırının 

tespit edilmesi, çalışma süreleri ve koşullarına ilişkin düzenlemelerin yapılması ve sözleşmenin bu 

hükmünün etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak için cezai yaptırımlarla diğer uygun yaptırımların 

getirilmesi, taraf devletlerin yükümlülüğüdür.  

Birleşmiş Milletlerin temel insan hakları sözleşmelerinden olan Medeni ve Siyasi Haklar 

Uluslararası Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi çocuk 

işçiliğiyle doğrudan veya dolaylı ilişkili hükümler içerirler. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 

Uluslararası Sözleşmesi çocuklar ve gençlerin ekonomik ve toplumsal sömürüye karşı korunmalarını,  

onların ahlâkına veya sağlığına zarar veren yahut yaşamlarını tehlikeye sokan ya da normal 

gelişmelerine engel teşkil eden işlerde istihdam edilmelerinin cezai yaptırıma bağlanmasını, taraf 

devletlerce belirlenen yaş sınırının altında ücretli çocuk işgücü istihdamının yasaklanmasını ve cezai 

yaptırıma bağlanmasını öngörür. Sözleşmenin bu hükümle ilişkili diğer hükümleri çocuğun sağlıklı 

gelişmesine, eğitim hakkına, ilköğretimin herkes için zorunlu ve parasız olmasına ilişkindir. Medeni ve 

Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin çocuğun, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal veya toplumsal 

köken, mülkiyet ya da doğum gibi herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın, ailesi, toplum ve devlet 
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tarafından alınacak küçük statüsünün gerektirdiği koruma önlemlerine hakkı olduğunu belirten hükmü 

çocuğun korunmasına ilişkin genel bir hüküm niteliğinde olup çocuk işçiliğiyle dolaylı olarak 

ilişkilendirilebilir.  

Avrupa Sosyal Şartının çocukların ve gençlerin korunması hakkına ilişkin hükmü çocuk işçiliğiyle 

ilgilidir. Çocukların sağlık, ahlak ya da eğitim bakımından zararlı olmayan hafif işlerde çalıştırılmasına 

ilişkin istisnalar saklı kalmak kaydıyla asgari çalışma yaşının on beş,  tehlikeli veya sağlığa zararlı işlerde 

ise on sekiz olması,   henüz zorunlu eğitim çağında olanların eğitimlerinden tam anlamıyla 

yararlanmalarını engelleyecek işlerde çalıştırılmaması, çalışan gençlerin ve çırakların adil bir ücret ve 

diğer ödemelerden yararlanma hakkının tanınması, gençlerin işverenlerin izniyle normal çalışma 

saatlerinde mesleki eğitimde geçirdikleri sürenin günlük çalışma süresinden sayılması, on sekiz yaşın 

atındaki kişilere yılda en az dört haftalık ücretli izin hakkının tanınması, düzenli sağlık kontrolü 

yapılması, ulusal mevzuatla belirlenen işler dışında gece işinde çalıştırılmaması ve çocukların ve 

gençlerin özellikle doğrudan veya dolaylı olarak işlerinden kaynaklanan tehlikeler başta gelmek üzere 

uğradıkları bedensel ve manevi tehlikelere özel olarak korunması bu hakkın etkin biçimde 

kullanılmasını temin etmek amacıyla taraf devletlerce üstlenilen hususlardır. Avrupa Birliği Temel 

Haklar Şartında çocukların, kendi refahları için gerekli olan koruma ve ihtimamdan yararlanma hakkına 

sahip olduğu ifade edilmiştir. Çocuk işçi çalıştırmanın yasaklanması ve çalışan gençlerin korunması 

başlığı altında yapılan düzenlemede çocukların çalıştırılmasının yasak olduğu,  gençler için daha elverişli 

olabilecek kurallar saklı kalmak kaydıyla ve sınırlı istisnalar dışında istihdam edilmek üzere asgari yaşın 

zorunlu eğitimin tamamlanması için belirlenen asgari yaştan daha düşük olamayacağı belirtilmiştir. İşe 

alınan gençler, yaşlarına uygun çalışma koşullarında çalıştırılmalı, ekonomik sömürüye ve 

güvenliklerine, sağlıklarına veya fiziksel, zihinsel, ahlaki veya sosyal gelişimlerine zarar verecek ya da 

eğitimlerini engelleyecek her türlü işe karşı korunmalıdır.  

 Tebliğ uluslararası andlaşmalarda çocuk işçiliğiyle ilgili normların uygulanması ve denetimine 

ilişkin bir değerlendirme ile sonuçlanmaktadır.  
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İŞ HUKUKUNDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN EN KÖTÜ BİÇİMLERİ  

_________________________________________________________________ 

Dr. Öğr. Üyesi Pelin TUAÇ YILMAZ 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

ÖZET 

Çocuk işçiliğine ilişkin mevcut temel uluslararası belgelerden olan Uluslararası Çalışma 

Örgütü’nün 1973 tarihli “Asgâri Yaş Haddine” İlişkin Sözleşmesi’ni tamamlamak üzere en kötü 

biçimlerdeki çocuk işçiliğin yasaklanması ve ortadan kaldırılması ile ilgili yeni belgeler kabul edilmiştir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü, uluslararası işbirliği ve yardımlaşma da dâhil ulusal ve uluslararası 

eylemler için temel öncelik olmak üzere 17 Haziran 1999 tarihinde “182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki 

Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi”ni kabul etmiştir. 

Çocuk işçiliği yasaklayan söz konusu sözleşme, çocuk işçiliğini tamamen değil en kötü boyutunu 

yasaklamaktadır. Zira az gelişmiş ve eğitim seviyesi düşük ülkelerde çocukların çalışmaması başka 

yollara sürüklenmesine sebep olacağı için çocuk işçiliği tamamen yasaklanmamaktadır.     

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarca koruma altına 

alınan “çocuk ve gençlerin korunması hakkı” teminat altına alınarak çocuk işçiliği sorununun 

çözümlenmesine yönelik kanuni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. İş Kanunu’na göre asgari 

çalışma yaşı kural olarak 15’tir. Ancak 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocukların 

hafif işlerde çalıştırılması bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine ve eğitime devam edenlerin 

okullarına devamına engel olmamak koşuluyla mümkün kılınmıştır (m. 71/I). Kanunun 72. maddesi ile 

maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında 

çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaklanmıştır. 

Kanunun 73. maddesine göre de sanayie ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece 

çalıştırılması yasaktır.   

Çocukların çalıştırılmasına ilişkin düzenlemelerin farklı esaslar içermesi, farklı çocuk işçi 

statüleri yaratmaktadır. Özellikle uygulamada çocuk işçiliğinin ağırlıklı olarak ortaya çıktığı tarım 

sektörü ve aile işçiliği gibi alanlarda çalışan çocukların hukukî korumadan yararlandığını söylemek 

güçtür. Bu kapsamda, tüm çocuk işçileri bakımından uygulama bulacak tek bir kanunî düzenleme 

yapılarak asgarî çalışma yaşının kural olarak 15 olarak belirlenmesi ve tehlikeli işlerde 18 yaştan 

küçüklerin çalışmasının tamamen yasaklanması öngörülmelidir. Çocuk işçiliği sorunun 

çözümlenmesinde önemli bir araç olan zorunlu eğitim ile ilgili düzenlemelerin bilimsel gayelerle 

hazırlanarak kesintisiz zorunlu eğitime geçilmesi yönünde düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

İNSAN HAKLARI BOYUTUYLA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN EN AĞIR BİÇİMLERİ 

_________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM 

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

ÖZET 

Bizatihi çocuk işçiliği insan hakları açısından yasak değildir. Bununla birlikte çocuk hakları, her 

yönüyle sömürülmesine karşı çocuğu koruyucu bir güvence içerir. Türkiye tarafından imzalanan 182 ILO 

Sözleşmesi her üye devleti çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini yasaklama ve bertaraf etme konusunda 

üye devletleri gecikmeksin tedbir almakla yükümlü kılmaktadır. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden 

anlaşılması gereken ise, sömürücü veya çocuğun sağlığını tehlikeye düşüren çalışmalardır.  

2010 tarihli ILO verilerine göre, dünya yüzünde yaklaşık 215 milyon, bunlardan 115 milyonu ise 

tehlikeli koşullarda ve 182 ILO Sözleşmesi’nde benzer durumda çalışan çocuk bulunmaktadır. Sadece 

Hindistan çelik endüstrisinde bir milyon çalışan çocuktan % 15 ‘inin çalıştığı tahmin edilmektedir. 

Küreselleşen dünyada rekabetin artmasına bağlı olarak çocuk işçiliği ve bunun en ağır biçimleri giderek 

büyük bir sorun oluşturmaya başlamıştır. Bundan başka çocuk işçiliğinin en ağır biçimleri, kölelik ve 

kulluk, zorla çalıştırma, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi mutlak olarak yasaktır.  

İnsanın çalışma gücü, insanlığın tüm gelişme tarihinin yaşamsal bir parçasını oluşturmaktadır. 

Antik çağda ve yakın zamanda kölelik, kulluk zorla çalıştırma veya başka yollarla insan emeğinin 

sömürülmesi günlük çalışma kültürünün ayrılmaz bir parçası sayılmaktadır. Zorlayıcı araçlara 

başvurarak istenen çalışma dünya çapında yasaklanmakta ve büyük ölçüde ceza yaptırımlarına da 

başvurulmaktadır. İnsan ticaretinin tüm görünüş biçimleri ile karşı karşıya olan insan sayısının 12 

milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.  

Çocuk işçiliği, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ek iki seçimlik protokolle yakından ilgilidir. Her ikisi 

de çocukları sömürüye ve istismara karşı korumayı amaçlamaktadır. İlk seçimlik protokol, çocukların 

silahlı çatışmalarda kullanılmasına, ikincisi ise, çocuk ticareti, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisine 

karşı çocukları korumayı amaçlamaktadır.  

Kuşkusuz AİHS «çocuklara özgü» bir düzenleme içermemektedir. Bununla birlikte, çocuk 

işçiliğinin en ağır biçimlerini önleme açısından taraf devletlere düşen yükümlülüğün sınır ve kapsamının 

belirlenmesi açısından çocuğun durumunun özel olarak dikkate alınması gerekir. Nitekim AİHM, 

çocuğun içinde bulunduğu özel koşullar nedeniyle yapılan muameleyi AİHS m. 4 kapsamında ele 

almıştır.  

AİHM kararlarından ortaya çıkan sonuç, Avrupa Konseyi’ni oluşturan demokratik toplumların 

temel değerlerinden birisini koruyan AİHS m.4  buna aykırı uygulamaları suç haline getirme ve etkili bir 

şekilde uygulama yönünde taraf devletlere yükümlülük yüklemektedir. 
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ÇOCUĞUN İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETİ 

_________________________________________________________________ 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe FIRAT ŞİMŞEK 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

ÖZET 

 İş sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanununun 8.maddesinin 1. fıkrasında, “bir tarafın (işçi) bağımlı 

olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir” 

biçiminde tanımlanmıştır. “Hizmet sözleşmesi” deyimini kullanan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 

393. maddesinde tanım aynen: “Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli 

olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği 

sözleşmedir.” biçiminde düzenlenmiştir. 

 İş sözleşmesi de diğer tüm sözleşmeler gibi tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade 

açıklamaları ile kurulur. Sözleşmenin geçerlilik koşullarının başında fiil ehliyeti gelmektedir. İş 

Sözleşmesi ehliyeti, sözleşme ehliyetinin iş hukukundaki görünümü olduğu için, ehliyet konusu genel 

hükümler çerçevesinde düşünülmelidir. Nitekim ehliyet sadece Medeni Hukuka ilişkin bir kavram 

olmadığından, TMK.nun ehliyete ilişkin hükümleri diğer hukuk dallarında da uygulanacak hükümlerdir. 

Bu çerçevede de öncelikle ehliyete ilişkin açıklamalar yapılmalıdır. 

 Kişinin ehliyeti denildiğinde hak ehliyeti ve fiil ehliyeti anlaşılır. Hak ehliyeti, haklara ve borçlara 

sahip olma ehliyeti olup, herkes hukuk düzeninin sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olmada eşittir 

(TMK m.8). Her ne kadar kişiler hak ehliyeti bakımından eşit iseler de yaş, cinsiyet, evlilik, yabancılık, 

akıl hastalığı gibi sebeplerle hak ehliyetini sınırlayan hükümler de bulunmaktadır. 

 Fiil ehliyeti, kişinin kendi fiilleriyle hak kazanıp, borç altına girebilme ehliyetidir. Geçerli bir iş 

sözleşmesi yapabilmek için kural olarak tarafların tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Ayırt etme 

gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. Fiil ehliyetinin en önemli unsuru ayırt 

etme gücüdür ve kısaca makul, akla uygun biçimde davranabilme yeteneği şeklinde ifade edilebilir. Yani 

kişi davranışının sebeplerini, hukuki sonuçlarını kavrayabiliyor, davranışlarını buna göre 

yönlendirebiliyorsa ayırt etme gücüne sahiptir. Ayırt etme gücü nisbi bir kavram olup, her somut olay 

açısından kişinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı değerlendirilmelidir. Kişi, konumuz bakımından 

çocuk, iş sözleşmesinin kendisi bakımından doğurduğu sonuçları öngörebiliyor, anlayabiliyor ve 

davranışlarını bu doğrultuda gerçekleştirebiliyorsa iş sözleşmesi yönünden ayırt etme gücüne sahiptir.  

 Çocuğun iş sözleşmesi ehliyeti bakımından ayırt etme gücüne sahip olup olmaması belirleyici 

olacaktır. Nitekim çocuk ayırt etme gücüne sahip değilse tam ehliyetsiz, ayırt etme gücüne sahip ise 

sınırlı ehliyetsiz kategorisinde değerlendirilecektir.  

 Ayırt etme gücüne sahip olmayan çocuk, işçi sıfatıyla iş sözleşmesinin tarafı olamayacaktır. 

Ancak işveren tarafı çocuk ise ve ayırt etme gücüne sahip değil ise onun adına sözleşmeyi velayet 

altındaki çocuk bakımından veli yapabilecektir. Ancak ayırt etme gücüne sahip olmayan çocuk vesayet 

altında ise TMK.nun 443. maddesi çerçevesinde vesayet altındaki kişinin malvarlığı içinde ticari, sınai 

veya benzeri işletme varsa ve vesayet makamı bunların devamı yönünde talimat verirse, vasinin, 

işletmenin devamına yönelik tüm hukuki işlemleri, bu çerçevede iş sözleşmesini de çocuk adına 

yapabileceği söylenebilir. Her ne kadar TMK.nun 443.maddesinde ticari, sınai ve benzeri işletmeler 

düzenlenmiş ise de bir işletmenin işletilmesi kapsamında olmayan bir iş yönünden de kıyasen aynı 

sonuca ulaşılabilir.  
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 Sınırlı ehliyetsiz çocuk TMK.nun 16. maddesi gereğince  kendisini borç altına sokan işlemleri, 

bu kapsamda iş sözleşmesini de ancak yasal temsilcisinin rızasıyla yapabilecektir. Bu rıza, işlem 

yapılmadan önce izin şeklinde, işleme katılarak veya işlem yapıldıktan sonra onay verme biçiminde 

olabilecektir.  

 Tebliğimizde öncelikle çocuğun iş sözleşmesi ehliyeti genel ehliyet kuralları çerçevesinde 

incelenmiş,  bunun yanında çocuğun işçi sıfatıyla iş sözleşmesinin tarafı olduğu durumlara ilişkin olarak 

iş sözleşmesi yapılmasına İş Kanunu ve ilgili mevzuat ile getirilen, özellikle yaş küçüklüğü ve sağlık 

durumu gibi sınırlamalar ana hatlarıyla değerlendirilmiştir. Ayrıca tebliğde söz konusu düzenlemelere 

aykırılığın yaptırımına da yer verilmiştir.  
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ÇOCUK İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI 

_________________________________________________________________ 

Dr. Öğretim Üyesi Özgür Hakan ÇAVUŞ 

          Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

ÖZET 

Çocuk işçi, belli bir ücret karşılığında bir işverene karşı bağımlı şekilde iş görme edimini yerine 

getiren, belli bir yaşın altındaki kişi olarak tanımlanabilir. Mevzuatımızda çocuk işçiliğin tanımı 4857 

sayılı İş Kanunu’nun 71. maddesine dayanılarak çıkarılan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde düzenlenmiştir. İş Kanunu’nun 71. maddesine paralel 

bu tanıma göre çocuk işçiler için öngörülen alt yaş sınırı 14, üst yaş sınırı ise 15 olup ancak 

ilköğretimlerini bitirmiş kişilerin çocuk işçi olabileceği ek bir şart olarak hükme bağlanmıştır. 

Çocuk işçilerin sosyal güvenliği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel almak kaydıyla söz konusu 

Kanunu kapsamında sağlanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine göre, iş sözleşmesi ile bir veya 

birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar Kanun kapsamına aldığından ve asgari bir yaş şartı 

getirilmediğinden çocuk işçilerin sosyal güvenlik hakları da bu Kanuna göre düzenlenmektedir.  

5510 sayılı Kanuna göre iş sözleşmesi ile çalışanların çalışmaya başladıkları günden itibaren 

sigortalı sayılacakları hüküm altına alınmasına rağmen çocuk ve genç işçilerin 18 yaşına kadar olan 

sigortalılık sürelerinin uzun vadeli sigorta kolları açısından dikkate alınmaması çocuk işçilerin sosyal 

güvenlik haklarına getirilen bir kısıtlama niteliğindedir. Yine 5510 sayılı Kanunun 32. maddesinde ölen 

sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanma şartları düzenlenmiştir. Kanunun 32/2-a maddesine 

göre, 4/a kapsamında sigortalı sayılanların, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri 

sigortalı bulunup toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması 

gerekmektedir. Maddeye göre çocuk işçinin ölümü halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması için 

gereken 5 yıldan beri sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren başlayacağı 

için çocuk işçinin 23 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Bu düzenleme de kısıtlayıcı bir hüküm 

içermektedir. 

Bu çalışmamızda çocuk işçilerin sosyal güvenlik hakları, mevzuatta yer alan kısıtlamalarla 

birlikte ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk işçi, sosyal güvenlik, çocuk işçilerin sosyal güvenlik hakları 

 

 

 

 

 


