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“İşverenim Hayata Destek Toplum Merkezi'ne

gitmeme izin vermiyor, merkeze geldiğim zaman

maaşımdan kesiyor.” Ahmed, 13, Urfa

çocuk işçilere Suriyeli çocukların da  eklenmesiyle

 sektörde çalışan çocuk sayısının hızla arttığını

gözlemliyoruz. Tarıma ilaveten sokaklar, atölyeler, sanayi

vb. alanlarda çalışan mülteci çocukların her türlü şiddet

ve ihmale açık olduğu basına sık sık yansıyan haberlerle

de görünür hale geldi.[5], [6] Kırılgan durumlarının yanı

sıra, eğitim hakkına erişemeyen bu çocuklar, yoksulluk

döngüsünün yapı taşı konumunda. Ülke genelinde Suriyeli

çocuk işçiliğine ilişkin kapsamlı bir çalışma henüz

yapılmadı. Ancak Hayata Destek Derneği olarak Urfa ve

Hatay’da, ayrıca Prof. Dr. Ayhan Kaya’nın (İstanbul Bilgi

Üniversitesi) katkılarıyla İstanbul ilçelerinde yaptığımız

araştırmalar, sorunun boyutlarını ortaya koyuyor. Var olan

politika ve uygulamalar yoksulluğun önüne geçemedikçe,

yapılan denetimler çocuğu iş gücü piyasasından uzak

tutamadıkça çocuk işçiliği gerçeği toplumsal hafızada

normalleşiyor, kendini yeniden ve yeniden üretiyor.

Bugün her birey bilinçli ya da bilinçsiz, edindiği tüketim

alışkanlıklarıyla bu sorunun devamlılığına katkıda

bulunuyor. Çocuk işçilerin sayısıysa mağduriyetlerle

perçinlenerek artıyor. Çocuk işçiliği sorununa kalıcı

çözümler üretmeli,  nesillerin kaybolmasını önlemeliyiz.

Çocuk işçiliği çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığına zarar

verdiği gibi onları en temel hakları olan eğitim, gelişim,

koruma ve özgürlükten yoksun bırakır. Yapılan araştırmalar,

çocuk işçiliğinin temel nedeninin ‘yoksulluk ve istihdam

eksikliğiyle çocukların hane gelirine katkı yapmak zorunda

kalması’ olduğunu gösteriyor.[1] Türkiye’de 2015 yılında

kayıt dışı istihdam oranı %32,4 seviyesinde iken; tarım

isçilerinin %80,9’u hiçbir sosyal güvencesi olmadan kayıt

dışı çalıştırılıyor.[2] Daimi olarak yoksulluk eşiği altında

yaşayan 17 milyon kişinin neredeyse yarısını çocuklar

oluşturuyor.[3] Yoksulluk döngüsüne saplanmış olan bir

milyon Türkiyeli çocuk, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinde

çalışmaya mecbur bırakılıyor. Henüz okul çağındayken

çalışmak zorunda kaldıkları için eğitimden kopan bu çocuklar

ailelerinden miras kalan yoksulluk döngüsünün yapı taşı

haline geliyor.. Türkiye’de uzun zamandır süregelen çocuk

işçiliği sorunu, 1.420.000 Suriyeli çocuğun savaşın yarattığı

krizden kaçıp ülkemize sığınmasıyla giderek büyüyor.*[4]

Hayata Destek Derneği olarak yaptığımız saha

çalışmalarında çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biri

olan  mevsimlik gezici tarımda sayıları 400.000’i bulan 
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*Bu veriler UNICEF tarafından 11 Mart 2016 "Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu: Suriye’den
Gelen Mülteciler Sonrası Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri" konferansında yayınlanmıştır.
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Hayata Destek Derneği olarak
yaptığımız araştırmalar, çalışan
çocukların büyük bir bölümünün
(Urfa’da %87, Hatay’da %71)
haftada 6 ila 7 gün, 8 saatten
fazla çalıştığını ortaya koyuyor.
Diğer bir deyişle, 6- 7 gün
boyunca 12 saate varan
mesailerle çalışıyorlar. Çocuklar
yetişkinlerin dünyasında
ekonomik değer üretirken, kendi
çocukluklarını ve eğitime erişme
haklarını kaybediyor.

Suriyeli Çocukların
Çalışma Nedenleri
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-Yetişkinler için istihdam
olanaklarının azlığı.
-Eve gelir sağlayan başka aile
bireyinin olmaması.
-Eve gelir sağlayan yetişkinlerin
gelirinin yeterli olmaması.
-Giderlerini karşılayacak bir
yetişkinin olmaması.  
-Kayıt dışı ekonomi ve sosyal
güvenlik yoksunluğu.

Biliyoruz Ki Çalışan Çocuklar
Büyük Risklerle Karşılaşıyor:

-Eğitim hakkına erişememek  ve
yoksulluk döngüsünden çıkamamak.
-Fiziksel ve psikolojik gelişiminin
yavaşlaması.
-İşe bağlı fiziksel zarar/sakatlık.
-İstismar, suiistimal ve ihmal.
-Hijyenik olmayan koşullarda yaşam.
-Aile/arkadaş/dinlence için vakit
bulamamak.
- Oyun hakkından mahrum bırakmak.

Hayata Destek Derneği Olarak Çalıştığımız
Sahalarda Yaptığımız Araştırmalara Göre:

İstanbul:
Ailelerin %26,6’sında çalışan ve bu sebeple eğitim
hakkına erişemeyen en az bir çocuk var.
Veriler, eğitim hakkına erişemeyen çocukların yarısının
tekstil atölyelerinde, diğer yarısının ise sanayi ve servis
sektörlerinde çalıştığını gösteriyor.
Çocukların %20,3’ü eğitim masraflarını karşılayamadıkları için okula gidemiyor.
Eğitim hakkına erişemeyen çocuklar iş hayatına erken yaşta dahil oluyor ve
süren yoksulluğun temel taşları haline geliyor.  

Urfa:
Ailelerin %15’inde en az bir çocuk işçi bulunuyor.
Okula gidemeyen çocukların %15’i çalıştığı için eğitim 
hakkına erişemiyor.  
Çalışan çocukların %11’i iş yerinde fiziksel şiddet ve istismara
maruz kalıyor. %33’ü gündelik duygusal istismar görüyor.  
Çalışan çocukların yaş ortalaması 14.

“Çalışan çocukların okula gitmesi imkansız, ders saatlerinde
çocuklar işte oluyor.” Odak grup görüşmelerinde veliler, 2015

Çocukların Çalışma Saatleri:

Hatay:
Çocukların %49’u çalıştığı için eğitim hakkına erişemiyor.  
Ailelerin %48’ini sadece çocuklar geçindiriyor.
Ailelerin %24’ünde en az bir çocuk çalışıyor.  
Çalışan çocukların yaş ortalaması 15.
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Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil! 

Çocuğunuz haftada
kaç gün çalışıyor?

Çocuğunuz haftada
kaç saat çalışıyor?

6-7 gün
3-5 gün
Sadece hafta sonları

+8 saat
4-8 saat
-4 saat
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HATAY

HATAY

%87 %71
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%91
%9
%0



Bunları biliyor
muydunuz?

**Bilgiler Hayata Destek Deneğ i ,  UNICEF ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen 11  Mart 2016  tarihli
“Türkiye’de Çocuk İşç i l iğ i  Sorunu: Suriye’den Gelen Mü lteciler Sonrası Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri” baş l ıklı

konferansta yapılan sunumları kaynak almıştır.
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Türkiye’nin İmzacısı Olduğu
Çocuk İsçiliğine İlişkin Uluslararası Sözleşmeler

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (14 Eylül 1990)

ILO 138 numaralı Asgari Yaş Sözleşmesi (23 Ocak 1998)

ILO 182 numaralı Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması
ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi (25
Ocak 2001)

Avrupa Konseyi Çocuk Haklarının Uygulanmasına Dair Avrupa
Sözleşmesi (18 Ocak 2001)

Çocukları korumaya ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlenmiş
kanunlar Türkiyeli ve mülteci çocukları kapsıyor.
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Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil,
Hayata Destek Derneği'nin
çocuk işçiliği ile mücadele

kampanyasıdır.
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