MEVSİMLİK TARIMDA

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ile

MÜCADELE

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ

Hayata Destek olarak yürüttüğümüz çocuk koruma
çalışmalarında iki alana odaklanıyoruz:

►Mevsimlik tarımda olumsuz koşullarda yaşamak
ve/veya çalışmak zorunda kalan; güvenli ve sağlıklı bir
ortamda büyüme, barınma, gelişim ve eğitim gibi temel
haklarından mahrum bırakılan çocuklar,

►Savaş nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda
kalan, bu göç nedeniyle şiddet, ihmal ve istismara açık
hale gelen çocuklar.
Amacımız, çocukların dayanıklılığını arttırmak ve iyi
olma hallerini geliştirmek, ayrıca çocuk işçiliğinin bir
hak ihlali olduğuna ve önlenmesi gerektiğine ilişkin
toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamak.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş
birliğinde hayata geçirdiğimiz projelerle, çocuk
işçiliğinin
önlenmesine
yönelik
çalışmalar
yürütüyoruz. Mevsimlik gezici tarım alanları başta
olmak üzere farklı alan ve sektörlerde çalıştırılan ya da
çalıştırılma riski altındaki çocukların, ihmal ve
istismardan korunması ve haklarına erişmesi
amacıyla çalışıyoruz. Bu çerçevede, çalıştırılan ya da
çalıştırılma riskli bulunan çocukları, eğitime dönmeleri
ve temel haklardan yararlanmaları için vaka yönetimi
yoluyla destekleme, sosyal hizmetlere yönlendirme ve
psikososyal destek faaliyetleri yürütüyoruz. Ayrıca
aileler, işverenler ve tarla/bahçe sahipleri için çocuk
işçiliğinin önlenmesine yönelik farkındalık arttırıcı
çalışmalar yapıyoruz. Savunuculuk ve kapasite
geliştirme eğitimleri gibi faaliyetler aracılığıyla
kamuoyu ve kamu kurumlarına ulaşmayı hedefliyoruz.
Çalışmalarımız, bu hedefler doğrultusunda, UNICEF’in
Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Programına destek
veriyor.

ﻧﺤﻦ ،ﻛﺪﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻧﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﻣﺠﺎﻟني ﰲ أﻋامل ﺣامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﺘﻲ ﻧﻨﻔﺬﻫﺎ:
◄ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﺤﺮوﻣني ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮ
واﳌﺄوى واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﺻﺤﻴﺔ و ﻳﻀﻄﺮون
ﻟﻠﻌﻴﺶ و  /أو اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﺮوف ﺳﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ.
◄ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻄﺮون إﱃ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ ﺑﻼدﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺤﺮب وﻳﺼﺒﺤﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ واﻹﻫامل واﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﺴﺒﺐ
ﻫﺬه اﻟﻬﺠﺮة.
ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ زﻳﺎدة ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺤﺴني أﺣﻮاﻟﻬﻢ  ،وﻛﺬﻟﻚ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﺑﺄن ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﻌﺪ
اﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﻟﻠﺤﻘﻮق وﻳﺠﺐ ﻣﻨﻌﻬﺎ .ﻧﻨﻔﺬ أﻋامﻻً ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳌﻨﻊ ﻋامﻟﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ )اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ( .ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪف
ﺣامﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠني أو اﳌﻌﺮﺿني ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ،وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ  ،ﻣﻦ اﻹﻫامل واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ .ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق  ،ﻧﻨﻔﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة
اﻟﺤﺎﻻت  ،واﻹﺣﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻨﻔﴘ واﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠني أو اﳌﻌﺮﺿني ﻟﺨﻄﺮ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﻮدة إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻧﻨﻔﺬ أﻋامﻻً ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت وأﺻﺤﺎب
اﻟﻌﻤﻞ وأﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮل  /اﻟﺤﺪاﺋﻖ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻨﻊ
ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل .ﻧﻬﺪف إﱃ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺠﻤﻬﻮر واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺪﻋﻮة وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات.
ﺗﺪﻋﻢ أﻋامﻟﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ ﳌﻨﻊ ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل مبﺎ ﻳﺘامﳽ
ﻣﻊ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف.

FAALİYETLERİMİZ
Çocukları Destekliyoruz
Çalıştırılan ya da çalıştırılma riski altında olan çocuklar için Hayata Destek
Evlerimiz ve Hayata Destek Noktalarımız’daki uzmanlarımızla vaka
yönetimi, hukuki destek, psikolojik ve psikososyal destek hizmetleri
sunuyoruz. Çocukların ihmal ve istismardan korunmasını, iyilik hallerinin
geliştirilmesini; eğitim, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyüme, barınma ve
gelişim gibi temel haklarından faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Aileleri ve Topluluk Üyelerini Bilgilendiriyoruz
Birlikte çalıştığımız topluluklardaki ailelere ve diğer topluluk üyelerine
ulaşıyor, çocuk hakları, çocuk gelişimi hakkında bilgi veriyor, çocukların
çalıştırılmaları durumunda maruz bırakıldıkları hak ihlallerini, çocuk işçiliğinin
yasalarda 'suç' olarak tanımlandığını ve yasak olduğunu anlatıyoruz.

İşverenleri Bilgilendiriyoruz
İşverenleri, bahçe sahiplerini ve tarım aracılarını ziyaret ediyor, onları çocuk
hakları, çocuk gelişimi, işveren hak ve sorumlulukları, çocuk işçiliğinin
olumsuz etkileri ve kanuni yaptırımlar hakkında bilgilendiriyoruz.

Çocuk Haklarını ‘Savunuyoruz’
‘Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil’ sloganıyla yürüttüğümüz kampanyayla çocuk
işçiliğine dair kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve ilgili mercileri
sorumluluk almaya teşvik etmeyi hedefliyoruz.

‘Yuvarlak Masa Toplantıları’ Düzenliyoruz
Çocuk işçiliği ile ilgili kamu, sivil toplum, işverenler, akademi ve sendika
temsilcileri gibi konuyla ilgili çalışma yürüten tüm paydaşları yan yana
getirdiğimiz yuvarlak masa toplantıları organize ediyoruz.

Kapasitemizi Geliştiriyoruz
Çocuk koruma politikamızı ve davranış kurallarımızı geliştiriyor,
programlarımızı, çalışma prensiplerimizi çocuk koruma perspektifiyle
uyumlu hale getiriyoruz. Kurumların çocuk koruma kapasitelerinin
güçlenmesine destek oluyoruz.

أ ﻧﺸﻄﺘﻨﺎ
ﻧﺪﻋﻢ اﻷﻃﻔﺎل

ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻟﺤﺎﻻت واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮين وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﴘ
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﴘ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻣﻊ ﺧﱪاﺋﻨﺎ ﰲ ﺑﻴﻮت دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة وﻧﻘﺎط دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠني أو اﳌﻌﺮﺿني ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .وﻧﻬﺪف إﱃ ﺣامﻳﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻹﻫامل واﻻﺳﺘﻐﻼل وﺗﺤﺴني أﺣﻮاﻟﻬﻢ ،و ﺿامن متﺘﻌﻬﻢ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻨﻤﻮ واﳌﺄوى واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﺻﺤﻴﺔ.

ﻧﺒﻠﻎ اﻟﻌﺎﺋﻼت وأﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ

ﻧﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻼت وأﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،
وﻧﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ  ،وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ  ،ﻛام ﻧﴩح اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ  ،وأن ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺗ ُﻌ ّﺮف ﺑﺄﻧﻬﺎ
"ﺟﺮميﺔ" ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻫﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ.

ﻧﺒﻠﻎ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ

ﻧﺰور أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻴني واﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺰراﻋﻴني وﻧﺒﻠﻐﻬﻢ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻘﻮق وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻌامﻟﺔ
اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

"ﻧﺪاﻓﻊ" ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺪف إﱃ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺣﻮل ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺪﻳﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﻫﺬا
ﻋﻤﻞ وﻟﻴﺲ ﻟﻌﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل".

ﻧﻨﻈﻢ "اﺟﺘامﻋﺎت اﳌﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة"

ﻧﻨﻈﻢ اﺟﺘامﻋﺎت اﳌﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة ﺣﻮل ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺣﻴﺚ ﻧﺠﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ
أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع  ،ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين
وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻛﺎدميﻴني وﻣﻤﺜﲇ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت.

ﻧﺤﺴﻦ ﻗﺪرﺗﻨﺎ

ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﺴني ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ ﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ و ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ  ،وﻣﻮاءﻣﺔ
ﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ وﻣﺒﺎدؤﻧﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮر ﺣامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ .ﻧﺤﻦ ﻧﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ
UNICEF çocuk işçiliğini, çocukların çalışmak için çok genç
olmaları ya da fiziksel, zihinsel, sosyal veya eğitsel
gelişimlerine zarar verebilecek her türlü tehlikeli faaliyetle
uğraşmaları olarak tanımlar.
1990’ların başından itibaren kaydedilen düşüşe rağmen
Türkiye’de çocuk işçiliği hala çok önemli bir sorun olarak var
olmaya devam ediyor.
2012 yılı resmî verileri, Türkiye’de yaklaşık 1 milyon çocuğun, ağır
ve tehlikeli koşullarda çalıştırıldığını gösteriyor. Ancak bu sayının,
ülkemize sığınan ve neredeyse yarısı çocuk olan 4 milyona yakın
mültecinin çalıştırılan çocuklarının da dahil olmasıyla 1 milyonu
çoktan aştığı tahmin ediliyor. Bu çocukların yarıya yakını
mevsimlik tarımda çalıştırılıyor.

Çocuk işçiliğinin olumsuz etkileri
• Çocuklar için zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan
zararlıdır.
• Çocukların taşıyamayacakları sorumluluklar
yüklenmesine yol açar.
• Potansiyellerine ve saygınlıklarına zarar verir.
• Çocukluklarını yaşama ve sağlıklı gelişim haklarından
yoksun bırakır.
• Eğitimlerini engeller.
• Fiziksel ve ruhsal sağlıklarını zedeler.
• Çalışma ortamları çocukları sözlü ve fiziksel şiddete, her
tür ihmal ve istismara açık hale getirir.

ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﺗُﻌ ﱢﺮف اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﻮن اﻷﻃﻔﺎل
ﺻﻐﺎر ﺟﺪاً ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ أي ﻧﺸﺎط ﺧﻄري
ميﻜﻦ أن ﻳﴬ ﺑﻨﻤﻮﻫﻢ اﻟﺒﺪين أو اﻟﻌﻘﲇ أو اﻻﺟﺘامﻋﻲ أو
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﳌﺴﺠﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم  ، 1990ﻻ
ﺗﺰال ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻛﻘﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ً.
وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ، 2012أن ﺣﻮاﱄ  1ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ
ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﰲ ﻇﺮوف ﺛﻘﻴﻠﺔ و ﺧﻄرية .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،
ﻳﻘﺪر أن ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻳﺘﺠﺎوز  1ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﺑﻜﺜري  ،ﻣﻊ وﺟﻮد
أﻃﻔﺎل اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻟﺠﺄ إﱃ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺣﻮاﱄ
 4ﻣﻼﻳني ﻻﺟﺊ و ﻧﺼﻔﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل .وﻳﻌﻤﻞ ﺣﻮاﱄ
ﻧﺼﻒ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ.

اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻌامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل
• أﻣﺮ ﺿﺎر ﻋﻘﻠﻴﺎ وﺟﺴﺪﻳﺎ واﺟﺘامﻋﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
• ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺐء اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ميﻜﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ.
• ﻳﴬ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ وﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ.
• ﻳﺤﺮم اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﺤﻲ.
• ميﻨﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ.
• ﻳﴬ ﺻﺤﺘﻬﻢ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
• ﺑﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺠﻌﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻠﻔﻈﻲ واﻟﺠﺴﺪي ،
وﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻹﻫامل واﻻﺳﺘﻐﻼل.

Çocuk işçiliğinin engellenmesine yönelik yasal çerçeve
Çocuk hakları ve çocuk işçiliğine yönelik uluslararası metinlerin imzacıları arasında
yer alan Türkiye, ulusal mevzuatı ve imzalayarak iç hukuk normu haline getirdiği
uluslararası sözleşme ve belgeler gereği, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması
gerekliliğini kabul ve taahhüt eder.
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 0-18 yaşları arasındaki her bireyi
çocuk olarak kabul eder. Ayrıca Sözleşme, her çocuğun “ekonomik sömürüden,
tehlikeli olabilecek, çocuğun eğitimini engelleyecek, çocuğun sağlığını bozabilecek
veya ﬁziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimini engelleyecek işlerde
çalıştırılmaktan korunma” hakkı olduğunu vurgular.
Çalışmada Asgari Yaşa İlişkin 138 sayılı ILO sözleşmesi, çocuk işçiliğini tanımlama
ve düzenleme ölçütü olarak, belirlenen “asgari yaş sınırının, zorunlu öğrenim yaşının
bittiği yaşın altında ve her halükarda 15 yaşın altında olmayacağını” belirtmektedir.
Sözleşme, asgari yaşı zorunlu eğitime bağlayarak, çocuğun bu yaş aralığında işte
değil, okulda olması gerektiğini vurgular.

Türkiye’de 15 yaşına
çalıştırılması yasaktır.

kadar

çocukların

15-18 yaş arasındaki çocukların çalışabilmesi
ancak 12 yıl zorunlu eğitimini tamamlamasına
engel teşkil etmemesi koşuluyla yasalarda
belirtildigi şekilde mümkündür.
18 yaşını doldurmamış tüm çocukların ise ‘Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’ kapsamında
düzenlenen işlerde ve koşullarda çalıştırılması
yasaklanmıştır ve bu tür işler ‘Çocuk İşçiliğinin
En Kötü Biçimleri’ arasında yer alır.

اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮين ﰲ ﻣﻨﻊ ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑني اﳌﻮﻗﻌني ﻋﲆ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺗﻘﺒﻞ وﺗﺘﻌﻬﺪ
ﺑﴬورة اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل وذﻟﻚ مبﻮﺟﺐ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺤﲇ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻬﺎ.
ﺗﻌﺘﱪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻳﱰاوح ﻋﻤﺮه ﺑني  0و  18ﺳﻨﺔ أﻧﻪ ﻃﻔﻞ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ
 ،ﺗﺆﻛﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﰲ "اﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ،واﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﰲ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﻄرية  ،أو ﺗﻌﻮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ  ،أو ﺗﻔﺴﺪ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ أو متﻨﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﺪين
واﻟﻌﻘﲇ واﻟﺮوﺣﻲ واﳌﻌﻨﻮي واﻻﺟﺘامﻋﻲ" .ﺗﻨﺺ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ  138ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪ اﻷدىن
ﻟﻠﺴﻦ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ أن اﻟﺤﺪ اﻷدىن ﻟﻠﺴﻦ اﳌﺤﺪد ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻤﺮ أﻗﻞ
ﻣﻦ  15ﻋﺎ ًﻣﺎ  ،وذﻟﻚ ﻛﻤﻌﺎﻳري ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل .ﺗﺆﻛﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﰲ
اﳌﺪرﺳﺔ  ،وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ رﺑﻄﺖ اﻟﺤﺪ اﻷدىن ﺑﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ.

ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ  15ﻋﺎﻣﺎ ﻏري ﻗﺎﻧﻮين ﰲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ.
ميﻜﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋامرﻫﻢ ﺑني  15و 18
ﻋﺎ ًﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ إذا مل ميﻨﻌﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ إﻛامل 12
ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻛام ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳُﺤﻈﺮ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋامرﻫﻢ ﻋﻦ
 18ﻋﺎ ًﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﴩوط اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ
إﻃﺎر "ﻻﺋﺤﺔ اﻷﻋامل اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ واﻟﺨﻄرية" وﻫﺬه
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑني "أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل".

Çocuk işçiliğinin en kötü
biçimleri
182 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) Sözleşmesi çerçevesinde 'en kötü
biçimlerdeki
çocuk
işçiliği'
şöyle
tanımlanmıştır:

►Çocukların alım-satımı ve ticareti, borç
karşılığı veya bağımlı olarak çalıştırılması
ve askeri çatışmalarda çocukların zorla
ya da zorunlu tutularak kullanılmasını da
içerecek şekilde mecburî çalıştırılmaları
gibi
kölelik
ve
kölelik
benzeri
uygulamaların tüm biçimleri;
►Çocuğun cinsel sömürüsü, pornograﬁk
yayınların üretiminde veya pornograﬁk
gösterilerde kullanılması, bunlar için
tedariki ya da sunumu;
►Çocuğun özellikle ilgili uluslararası
anlaşmalarda
belirtilen
uyuşturucu
maddelerin üretimi ve ticareti gibi yasal
olmayan
faaliyetlerde
kullanılması,
bunlar için tedariki ya da sunumu;

►Doğası veya koşulları gereği çocukların
sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri
açısından zararlı olan işler.
Türkiye’de çocuk işçiliğinin en kötü
biçimleri olarak; ‘sokakta çalışma', 'küçük
ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli
işlerde çalışma' ve 'aile işleri dışında, ücret
karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde
çalışma’ önceliklendirilmiştir.

أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﰲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ 182
 ،ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ "أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل " ﻋﲆ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
◄ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺮق واﳌامرﺳﺎت اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ
ﺑﺎﻟﺮق  ،ﻣﺜﻞ ﴍاء وﺑﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻬﻢ ،
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ،
واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﴪي أو
اﻹﺟﺒﺎري ؛
◄اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ ﻟﻠﻄﻔﻞ  ،واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ
إﻧﺘﺎج اﳌﻨﺸﻮرات اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ أو ﰲ اﻟﻌﺮوض
اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ أو ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ أو ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻬﻢ ؛
◄اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻔﻞ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﻏري ﻣﴩوﻋﺔ ،ﻋﲆ
اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺤﺪد ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،
ﻣﺜﻞ ﺻﻨﻊ اﳌﺨﺪرات واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ  ،أو ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ
أو ﻋﺮﺿﻬﺎ ؛
◄اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﴬ ﺑﺼﺤﺔ اﻷﻃﻔﺎل أو
ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ أو منﻮﻫﻢ اﻷﺧﻼﻗﻲ  ،ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو
ﴍوﻃﻬﺎ.
أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋامﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ" .اﻟﻌﻤﻞ ﰲ
اﻟﺸﺎرع" " ،اﻟﻌﻤﻞ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ ﺛﻘﻴﻠﺔ وﺧﻄرية ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐرية واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ" و
"اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻷﻋامل اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ واﳌﺆﻗﺘﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮة ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ".

Biz Kimiz?
Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve
ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan bir
insani yardım kuruluşuyuz. 2005’ten bu yana
insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık
ve hesap verebilirlik ilkeleriyle Acil Yardım, Mülteci
Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Sivil
Toplumda Kapasite Geliştirme çalışmaları yürütüyor
ve hayatı destekliyoruz.

ﻣﻦ ﻧﺤﻦ؟

ﻧﺤﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺿامن ﺣﺼﻮل
اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺘﴬرة ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث ﻋﲆ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
 ﻧﻨﻔﺬ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎرﺋﺔ ودﻋﻢ اﻟﻼﺟﺌني، 2005  ﻣﻨﺬ ﻋﺎم.اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
وﺣامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين
وﻧﺪﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ إﻃﺎر ﻣﺒﺪأ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ
.واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ
www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life
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