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182 SAYlLl ILO SOZLE$MES~'N~N
TURK
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Prof.Dr. Tankut Centel
istanbul Hukuk Fakiiltesi

I. Girig

1999 y~lrnda Cenevre'de toplanan
Uluslararasr Calrgma Konferans~,17 Haziran
gunu 182 say111ILO-Sozlegmesi'ni buyuk bir
qogunluk oyuyla kabul etmigtir. Sozkonusu
sozlegmenin tam adr, "Kotu Sartlardaki
Cocuk lgqiliginin Yasaklanmas~ve Ortadan
Kaldrrrlmas~nailigkin Acil Onlemler Hakklnda
182
Say111 Llluslararasr
Callgma
Sozlegmesi"dir
Turkiye Cumhuriyeti, diger ILOsozlegmelerini onaylama konusunda haklr
olarak qekingen davran~rken, 182 say111
Sozlegme
bak~mrndan bu tutumunu
terketmig; once, 25 Ocak 2001 tarihli
Yasa'ylal, sozkonusu sozlegmeyi onaylam~g
ve sonra da, yine fazla beklemeksizin, 18
Mayrs 2001 gunlu Kararname'yle2,yururluge
koymugtur.
Onaylama
konusunda Turkiye'nin
gostermig bulundugu rahatlrk, akla ister
istemez, ulusal mevzuat~nboyle bir onaya
haz~rolup olrnadlg~sorusunu getirmektedir.
Bu nedenle, apag~da ilkin, 182 say111
Sozlegme'nin, qal~gmayagamlna getirdikleri
ve sonra da, Turk ig mevzuatryla uyumlu
olup olmad~gr,degilse allnmas~gerekecek
hukuki onlemler uzerinde durulacaktlr.
Ancak, tum bu irdeleme slras~nda,qalrgma

'

yagaml temel al~nacak ve sozkonusu
sozlegmenin, ig hukukuna yonelmeyen
sonuqlar~uzerinde fazlaca durulmayacaktlr.
11. 182 Say111 Sozlegme'nin Callgma
Yagam~naYonelik iserigi
1. Sozlegmenin hedefi

Oncelikle belirtmek gerekir ki; 182 say111
Sozlegme, qocuk igqiligine yonelmekle
birlikte,
qocuk
igqiliginin
tumden
yasaklanmas~n~ve ortadan kaldlr~lrnaslnl
hedefleyen bir uluslararas~metin degildir. Bu
nedenle, 182 say111 Sozlegme'yi qocuk
igqiligine iligkin diger sozlegmelerden ve
ozellikle de, asgari qal~gma yaglnr
duzenleyen veya
genqlerin
qal~gma
kogullar~yla ilgili ILO-sozlegmelerinden3
ay~rdetmekteyarar vard~r.Nitekim, 182 say111
Sozlegme,
qocuk
qal~gtrr~lmasln~
yasaklamay~amaqlamad~g~
iqin, qocuklgenq
igqi ayrrlmrna gitmemekte; salt "qocuk"
teriminden, ne anlagrlmas~ gerektigini
belirtmektedir. Buna gore, 18 yagln altrndaki
her kipi, 182 say111Sozlegme baklmlndan,
"qocuk" olarak kabul edilecektir (Sozlegme
m. 2).
182 say111Sozlegme'nin yasaklamak ve
ortadan kald~rmakistedigi husus, sadece ve
sadece, "kotu gartlardaki qocuk igqiligiUdir.Bu
aq~dan, sozkonusu metnin, dunyadaki
"qocuk qal~gt~rma
olgusu"nu, bir gerqeklik
olarak kabul ettigi soylenebilir. Nitekim, 182
say111Sozlegme'nin Baglang~qmetninde de,

tarihli ve 4623 say111Kbtu Sartlardaki Cocuk Ig~iligininYasaklanmas~ve Ortadan Kaldlrllmaslna
Onlemler Sozlegmesinin Onaylanmaslnln Uygun BulunduQunaDair Kanun (RG. 3.2.2001, No. 24307).
18.5.2001 gunlu ve 200112528 say111Bakanlar Kurulu Kararl (RG. 27.6.2001, No. 24445).
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".. qocuk igqiliginin buyuk olqude
yoksulluktan kaynaklandrglnl ve uzun vadeli
qozumUnun, sosyal geligmeye ve ozellikle
yoksullugun azaltllmasrna ve evrensel
egitime i m k i n tanryan surekli ekonomik
buyumede yattrgl" aqlkqa belirtilmektedir.
Zaten bunun iqindir ki; 182 say111Sozlegme,
Uluslararasl Callgma Konferansl (1999)
taraflndan qok yuksek bir oy sayrslyla kabul
edilebilmigtir. Bu anlamda, qok saylda uye
devlet taraflndan onaylanma istek ve
endigesi, Konferansln qocuk igqiligi gerqegini
kabullenmesini zorunlu kllmlgtlr.

allnmasld lr. Cocuk igqiliginde nelerin "kotu
gartlar" iqine girecegine4 geqmeden once ise,
bu tur onlemleri yagama geqirecek
mekanizmalar konusunda Sozlegme'nin
iqerdigi temellere klsaca deginmekte yarar
vardlr.
Gerqekten, 182 say111 Sozlegme,
oncelikle, allnacak onlemlerin "ivedi" ve
"etkin" nitelikte olmalarlnr ongormektedir.
Bununla Sozlegme'nin, kendi hukumlerinin
kaglt uzerinde blrakllmaylp yagama
geqirilmesini amaqladlgl
belirtilmelidir.
Boylece, 182 say111Sozlegme'yi onaylayacak
uye devlet, onay tarihinden itibaren "kotu
gartlardaki qocuk
igqiligi"ne kayltslz
kalamayacak ve biran once, bunun
yasaklanmasl ve ortadan kaldlrllmasl iqin
gereken onlemleri almak durumunda
kalacaktlr.

2. Sozle~menintamarnlaylc~niteligi
Uluslararasl Callgma Orgutu'nun daha
onceki qocuk igqiligine iligkin sozlegme
metinleri, daha qok, qocuk qallgtlrma yasagr
ile genq igqilerin ig guvenligine yonelmigtir.
Ancak, 182 say111 Sozlegme; sozkonusu
metinleri ve ozellikle de, 1973 tarihli
lstihdama Kabulde Asgari Yaga Dair 138
Say111Uluslararasl Calrgma Sozlegmesi'ni
gozonunde bulundurmaktadlr. Bu baglamda,
182 say111 Sozlegme'yi, qocuk igqiligine
yonelik anrlan metinleri "tamamlay~cr" bir
metin olarak gormekte yarar vardlr. Nitekim,
Baglanglq bolumu de;
182
say111
Sozlegme'nin, "qocu k igqiligine iligkin mevcut
temel belgeler olmaya devam eden 1973
tarihli lstihdama Kabulde Asgari Yag Haddine
lligkin Sozlegme ve Tavsiye Kararl'nl
tamamlamak uzere" getirildiglni aqlkllkla
kaydetmektedir.

Allnacak onlemlerin yagama geqirilmesi
iqin biryandan, izleme mekanizmalarrn~n
kurulmasl dugunulmekte; diger yandan ise,
sadece izlemekle kallnmaylp, eylem ve
egitim
programlarlnln
yurutulmesi
ongorulmektedir. Nitekim, once, "her uye,
igqi ve igveren kuruluglarlna danlgtlktan
sonra
bu
Sozlegme
hukumlerinin
uygulanmaslnl
izleyecek
UYgun
mekanizmalar kurar ya da belirler"
(Sozlegme m. 5) biqiminde, izleme
mekanizmlarrna iligkin genel nitelikteki soyut
kural konulmakta; daha sonra da, somut
olarak, aktif davranlgl iqeren eylem ve egitim
programlarlna iligkin hukumler (Sozlegme m.
6 ve 7) getirilmektedir.

3. Sozle~meninkonusu

182 say111 Sozlegme,
kendisini
onaylayacak uye devletlere, "kotu gartlardaki
qocuk igqiliginin yasaklanmaslnl ve ortadan
kaldlr~lmasrnltemin edecek ivedi ve etkin
onlemleri alma" yukumunu getirmektedir
(Sozlegme m. 1). Sozkonusu yukum
aq~slndan onemli olan, salt qocuk igqiligi
degil; sadece, "kotu gartlardaki qocuk
igqiligil'nin yasaklanmaslnl ve ortadan
kaldlrrlmasrnl
saglayacak
onlemlerin

Buradaki izleme mekanizmalar~, daha
qok, bilinen klasik (resmi ve ozel) denetim
orgutlenmelerinin faaliyetlerini iqerecektir.
Bunlarln somut iqerigini, Sozlegme m. 5
hiikmunijn soyut nitelikteki anlatlmrndan
qlkarmak, o l d u k ~ aguqtur. Esasen, buna pek
de gerek yoktur. Cunku, her uye devlet,
kendi ulkesinin kogullarrna gore, anllan
hukmun iqerigini somutlagtlrabilir.
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Eylem ve egitim programlarl hakklnda
ise, Sozlegme'nin ongorulerinin oldukqa
somut oldugu gorulmektedir. Nitekim,
Sozlegme m. Glbent l'de, "her uye, kotu
gartlardaki qocuk igqiliginin oncelikli olarak
ortadan kaldlr~lmasliqin eylem programlarlnl
beli'rler
ve
uygular"
hukmune
yerverilmektedir. Ancak, bunlarln iqeriginin
belirlenip yurutulmesi, tekrardan, igqiligveren
kuruluglarl ile ilgili gruplarln katkllarlyla
olugacak hukumet kurumlarlnln politikalarlna
blrakllmaktadrr (Sozlegme m. Glbent 2).
Egitim programlar~na gelince; bu
konuda Sozlegme, hedefleri gostermek
suretiyle, egitim politikalarln~n iqerigini
belirlemeye qallgrnaktad~r.Bu hedefler ise;
daha qok, slnlrdaki qocuk gruplarlnl kotu
gartlardaki qocuk igqiligine yaklagtlrmama ve
uzaklagtlrma, bunlara gerekli temel ve
mesleki
egitimlerinin
ve
toplumsal
rehabilitasyonlar~nrnsaglanmasl, giderek
kotu
gartlarda
qallgtlrllma
riskiyle
karglkarglya bulunan qocuklar belirlenip
bunlara ulagllmas~ gibi somut qabalara
yonelik biqimde saptanmlgtlr5. Anllan
hedefleri - gerqeklegtirmekten
sorumlu
bulunacak yetkili makamlarl belirleme igi de,
her uye devletin kendisine blrakllmlgtlr
(Sozlegme m. 7lbent 3).

- Fahigelikte, pornografik yaylnlarln
uretiminde veya pornografik gosterilerde
qocuklarln kullan~lmasln~,
saglanmaslnl veya
sunulmas~n~,
- Yasal olmayan faaliyetlerde qocuklarrn
kullan~lmas~nl, saglanmaslnl
veya
sunulmas~nl,
- Dogasl veya gerqeklegtirildigi kogullar
itibariyle qocuklarln sagilk, guvenlik veya
ahlaki geligimleri baklmlndan zararll olan
igleri,

kapsayacaktlr. (m. 3).
2. "Kotu gartlardaki qocuk igqiliginnin
kapsam~

a) Kijlelik ve kolelik benzeri uygulama
bi~imleri

182 say111Sozlegme, esas olarak, "kotu
gartlardaki qocuk igqiligiUnin yasaklanmas~nr
ve ortadan k a l d ~ r ~ l r n a s amaqlamaktadlr.
~n~
Bunun iqin, Sozlegme; salt genel anlat~mlarla
yetinmemekte ve bizzat kendisi, "kotu
gartlardaki qocuk igqiligiundenne anlagllmasl
gerektigini, somut olarak belirlemektedir.
Buna gore, "kotu gartlardaki qocuk igqiligi":

128 say111Sozlegme m. 3lbent a, "kolelik
ve kolelik benzeri uygulamalarln tum
biqimlerini, "kotu gartlardaki qocuk igqiligi"
olarak
kabul
etmektedir.
Ancak,
Sozlegme'nin kendisi de, bu konudaki
ornekleri
bizzat
vermekten
geri
kalmamaktadlr.
Buradaki orneklere
gelince;
bunlar,
"qocuklarln al~m-satlml ve ticareti, borq
karglllg~veya baglrnl~olarak qallgt~r~lrnasl
ve
askeri qatlgmalarda qocuklarrn zorla ya da
zorunlu tutularak kullan~lrnas~n~
da iqerecek
gekilde zorla ya da mecburi qal~gt~r~lmalar~"
biqimindeki fiili olgulard~r.Anllan orneklerin
slnlrll (tuketici nitelikte, numerus clausus)
olmadlg~, sozkonusu hukumdeki "gibi"
sozcugunden anlagllmaktadlr. Bunun gibi,
yine aynl hukumde, kolelik ve kolelik benzeri
uygulamalarln
"tum"
biqimlerinden
sozedilerek de, bu tur orneklerle slnlrll
kallnmak
istenmedigi,
aqlkllkla
belirtilmektedir.

Kolelik
ve
kolelik
benzeri
uygulamalarln tum biqimlerinde qocuklar~n
yeralmaslnl,

Zorla qallgtrrma yasaglnl iqeren ILOsozlegmelerinin dlglnda v e bunlardan ayrl
olarak, qocuklarln zorla q a l ~ g t ~ r ~ l m a s ~ n ~ n

111. 182 Say111Sozlegme

1. "Kotu ~artlardaki qocuk igqiligi"
kavram~

Bak. Sozle~rnern. 7lbent 2

hukuken onaylanamayacagl durumlar, 182
say111Sozlegme m. 3lbent a taraflndan ozel
olarak duzenlenmig bulunmaktad~r. Bu
anlamda, ilkin, 182 say111Sozlegrne; Cebri
Veya Mecburi Callgrnaya Dair 29 Say111
Uluslararas~ Cal~gmaSozlegmesi rn. I l ' l e
"cebri veya rnecburi qallgtlrma" yasaglna
getirilmig asgari 13 yag slnlrlnl, 18 yaga (m.
2) yukseltmig durumdadrr. Bunun gibi, 29
say111 Sozlegme m. 2lbent 2 a, "mecburi
askerlik hizmeti hakk~ndaki kanunlar
geregince rnecbur tutulan ve sadece askeri
mahiyet tag~yaniglere hasredilen bir qal~gma
veya hizrnetUleri "cebri veya mecburi
qal~gt~rrna"kavramr drglnda tutarken; 182
say111 Sozlegrne m. 3lbent a, qocuklara
gordurulecek bu tur faaliyetleri de, qalrgt~rma
yasag~kapsarnlnda kabul etmektedir.
b) Fahi~elikile pornografik yayln ve
gosteriler
128 say111 Sozlegme'nin yasaklamaya
ve ortadan kald~rdlgl, yoneldigi diger bir
konu, qocuk yagtaki kigilerin fahige olarak
qallgt~rllrnasl ve pornografik yayln ile
gosterilerde kullanrlmasrd~r. Bu anlamda,
ulusal hukuk sistemi; fuhgun kendi sistemleri
bak~mlndan hukuka ve ahlaka uygun
oldugunu benimsemig bulunsa dahi,
sozgelirni genel kadlnlar iqin asgari ~ a l l g m a
yaglnr 18 yagln altlnda tutamayacakt~r.

c) Yasal olrnayan faaliyetler
128 say111 Sozlegme rn. 3lbent c,
qocuklarln "yasal olmayan faaliyetlerUde
k u l l a n ~ l m a l a r ~ n onlernek
~
isternektedir.
Sozkonusu hukum,
"yasal olmayan
faaliyetler" konusunda, ozelikle "uyugturucu
rnaddelerin ijretimi ve ticareti" uzerinde
durrnakta;
ancak,
"gibi"
sozcijgune
yervererek, bu tur faaliyetleri slnlrl~sayrda
ele almak da istememektedir. Bu baglamda,
qocuklarln, ozelli kle "uyugturucu trafigi"
denilen, satlm ve t a g ~ m a iglerinde aras
olarak kullanrlarnayacagrn~belirtmekte yarar
vardrr.

d) i ~ tsagl~gi
i
ve i~ guvenligine aykrr~
uygularnalar
128 say111Sozlegme'nin yoneldigi bir
diger nokta, ~ocuklarrn igqi sagllgl ve ig
guvenligine ters dugecek kogullar alt~nda
qaligt~r~lmalaridir.Nitekim, Sozlegrne m.
3Ibent d, "dogas1 veya gerqeklegtirildigi
kogullar itibariyle qocuklarln sagl~k,guvenlik
veya ahlaki geligimleri a~lsrndanzararll olan
ig"leri, "kotu gartlardaki qocuk igqiligi"
kapsamrnda gormektedir. Bu nitelikteki ig
turleri ise, "uluslararasr standartlar ve
ozellikle 1999 tarihli Kotu Sekillerdeki Cocuk
Igqiligi Tavsiye Kararl'nln 3. ve 4. paragraflarl
dikkate allnarak" belirlenecek (rn. 4lbent 1)
ve zaman
iqinde gozden geqirilip
yenilenecektir (m. 4lbent 3). Sozkonusu 190
say111Tavsiye Kararr'na gore de; 128 sayllr
Sozlegme m. 3lbent d'de belirtilen igler
belirlenirken, bunlarln:
- Cocuklarln fiziki, psikolojik veya cinsel
yonden istismarla kargllagtrg~igler,

- Yeraltrnda, sualt~nda, tehlikeli
yukseklikte veya dar alanlarda gorulen igler,
- Tehlikeli makina, donanrm ve araqlarla
qallg~lmas~na
veya agrr yuk taglnmasrna
bag11igler,
- Cocuklarrn tehlikeli rnaddeler, sagllga
zararlr ISI, gurultu veya titregimle kargllagt~g~,

sagllksrz qevrede gorulen igler,
- Uzun sureyle veya gece boyunca
~ a l l g r n a ya da qocugun h a k s ~ z olarak
igverenin igyerinde kalmaya zorlanmasr gibi
qok aglr gartlarda yaprlan igler,

kapsarnlnda
olup
olmadrklarr
gozonunde bulundurulacakt~r.
182 say111 Sozlegme m. 4lbent l ' d e
"uluslararas~
standart1ar"dan
sozedllrnektedir. Bununla, biran iqin, asgari
qal~gma yaglnl belirleyen uluslararas~
metinler ve ozellikle de, istihdama Kabulde
Asgari Yaga Dair 138 Say111 I-lluslararasl
Callgrna Sozlegmesi'nin koydugu esaslarln
kasdedildigi dugunulebilir. Cunku, daha

sonra deginilen tavsiye kararln~nolqutlerine
baklldlglnda, bunlar iqinde asgari qal~gma
yaglnln o l m a d ~ ggorulmektedir.
~
Ancak, 182
say111Sozlegme, daha once de belirtildigi
Uzere6, 138 say111Sozlegme'yi s a k l ~tutan ve
olsa olsa, onu tamamlayan bir sozlegmedir.
Bu
nedenle,
buradaki
"uluslararas~
standartlar" a n l a t ~ m ~ ndaha
~ , qok, genqlerin
q a l ~ g t ~ r ~ l mkogullar~yla
a
ilgili, sozgelimi
onlar~n duzenli sagl~k yoklamalar~n~n
y a p t ~ r ~ l m aveya
s ~ sagl~klar~na
zararl~iglerde
qal~gtrr~lrnarnasinailigkin ILO-normlar~yla
slnlrl~tutmakta yarar vard~r.
IV. 182 Say111 S o z l e ~ m eKarys~nda
Turk Gallsma IVIevzuat~n~n
Durumu

1. Turk s a l ~ ~ r nmevzuat~na
a
destek
niteligindeki genel hukumler
a) Askerlik yukumu
Askerlik yijkumunun yerine getirilmesine
iligkin esaslar, qocuklarln bunlardan uzak
tutulduklar~n~
gosterir niteliktedir. Nitekim, 21
Haziran 1927 tarihli ve 1111 say111Askerlik
Kanunu, askerlik qagln~erkegjn yirmi yaglna
girdigi y~ldanbaglatmakta (m. 211) ve hatta,
gonullu asker olacaklar iqin dahi, asgari
kabul slnlrl olarak 18 yagln doldurulrnas~n~
(m. 11) ongormektedir.
b) Zorla sall~tlrma,kolelik ve benzeri
uygularnalar
Anayasa m 18 hukmu, hiq kimsenin
zorla q a l ~ g t ~ r ~ l m a m a songormug
~n~
ve
angaryayl yasaklam~gt~r
(f. 1). A y n ~hukum;
hukumluluk veya tutukluluk sureleri iqindeki
qal~gt~rmalarile olaganustu durumlarda
vatandaglardan istenecek hizmetlerin ve ulke
gereksinmelerinin zorunlu k ~ l d ~alanlarda
g~

ongorulen vatandagl~k odevi niteligindeki
qal~gmalar~n da,
zorla
qal~gt~rma
sayrlmayacagln~ belirtmigtir (f. 2). Bunun
gibi, Turkiye Cumhuriyeti; daha once, zorla
q a l ~ g t ~ r m a yyasaklayan
~
ve istisnalarlnl
belirleyen 29' ve 1058 say111 ILOsozlegmelerini onaylam~gdurumdad~r.
Diger yandan, k a d ~ nve qocuk ticaretine
iligkin kolelik ve benzeri uygulamalarl
yasaklayan Cenevre ve Paris sozlegmelerl
de, Turkiye taraf~ndangeqmigte onaylanmrg
ve iq hukukun birer parqasl durumuna
getirilmigtir. Gerqekten, bu anlamda ilkin,
24.5.1949 tarihli ve 5394 say111"New-York'ta
Lake Success'te lmzalanan (Kad~nve Cocuk
Ticaretinin Kaldrrilmas~) ve (Mustehcen
Negriyat~n Tedavul
ve
Ticaretin~n
K a l d ~ r ~ l m a s ~Hakk~ndaki
)
Protokollerin
Onanmaslna Dair Kanunmgqikar~lmlg ve
sonra da, 1.3.1950 tarihli ve 5570 say111
"Kadln Ticareti Namiyle Anilan Cinai Ticarete
Karg~Muessir Bir Himayenin Saglanmasl
Maksadiyle
imzalanm~g
Bulunan
Milletleraras~Anlagma ile Kadln Ticaretinin
Zecren Men'ine Dair imzalanm~g Olan
Milletleraras~Sozlegmeyi Degigtiren Protokol
ve Ekinin Onanmaslna Dair Kanun"lo kabul
edilmigtir. Sozkonusu uluslararas~metinler, iq
hukukun bir parqasl durumuna gelmekle
birlikte, bunlarln dogrudan uygulanmas~nl
saglayacak yeterli ulusal hukuk kurallar~
olugturulamam~gtlr.
c) Mustehcen yayln ve gosterilere
kary korurna
Cocuklarln mustehcen gosteri konusu
yapllmalarln~onlemeye yonelik dolay11 bir
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hukme,
Polis Vazife
ve
Salahiyet
Kanunu'nun
12
nci
maddesinde
rastlanilmaktad~r. Umumi
H~fzissihha
Kanunu'nun 176 ncl maddesine benzer bir
iqerigi tagiyan sozkonusu hukme gore:
"KIZ ve k a d ~ n l a r ~ ngazino, bar,
kafegantan ve bunlara benzer iqki kullan~lan
yerlerle banyo, hamam ve plajlarda
qal~gabilmeleri o yerin en buyuk mulkiye
amirinin iznine bagl~dlr.
Yirmibir yag~ndan kuquk yagtaki kadln
ve erkekler hiqbir surette bu yerlerde
qaligt~rilamaazlar"(f. 1-2).

ticaretinde kullananlar hakkinda, verilecek
cezanin ag~rlagtirrlmasini kabul etmigtir.
Buna karglllk, uyugturucu madde uretimine
ve ticaretine katilan qocuklar bak~mindan,
genel hiikumlerin uygulanmas~gerekecektir.
Buna gore de, 11 yagindan kuquk qocuklara,
hiqbir ceza verilmeyecek, gerekirse tedbir
uygulanacak; 11-15 yaglarindaki qocuklara,
ancak kusur yetenekleri varsa ceza verilecek
ve ceza indirimine gidilecektir. 15-1 8
yaglarlndaki qocuklar~ncezasr ise, onceki
gruptaki qocuklar~nkine oranla, daha az
indirilecektir (Turk Ceza Kanunu m. 53-55;
Cocuk Mahkemeleri Kanunu m. 12).

2. 0 z e l olarak T u r k ~ a l i g m a
mevzuatlnda duzenlenmig hukumler

Sozkonusu hukme ayklr~ davrananlar
hakkrnda da, kapatma velveya faaliyetten
men cezasl uygulan~r (Polis Vazife ve
Salahiyet Kanunu m. 811 bent F).

a) Agir ve tehlikeli iglerde ~ a l i g m a

16 yaglnr doldurmamig qocuklar, agir ve
tehlikeli iglerde qallgtlrllamaz (ig K. m. 7811).
16 yaginr doldurmug ama 18 yaglnl
doldurmamlg qocuklarin qal~gt~r~labilecekleri
agrr ve tehlikeli igler de, lg K. m. 78/11
hukmune dayanrlarak qrkar~lmig bulunan
1973 tarihli " A g ~ r ve Tehlikeli igler
d) Fuhuga kargi koruma
Tuzugu"nde gosterilmigtir. Nitekim, bunlar;
Cocuklara
fuhug
yapt~r~lmasrn~
ancak a n ~ l a n tuzuge ekli cetvelde,
yasaklay~ci hukumler,
Turk
Ceza
karg~lar~nda"C" harfi bulunan iglerde
Kanunu'nun 435 ile 436 nci maddelerinde
qallgtlrrlabilir
(Agir ve Tehlikeli igler Tuzugu
yeralmaktadir.
m. 211).
Bunun drplnda, genel kadln olarak tescil
b) Gece doneminde ~ a l i g m a
edilebilmek iqin, Genel Kad~nlar ve
Cocuklarln mustehcen yayln konusu
yapilmalar~hakk~ndaise, ozel bir duzenleme
olmay~p,genel nitelikteki Turk Ceza Kanunu
m. 426 vd. hukumleri uygulama alani
bulacakt~r.

Genelevlerin Tabi Olacaklar~ Hukumler ve
Bulagan
Zuhrevi
Fuhug
Yuzunden
Hastal~klarlaMucadele T u z ~ g um.~ 2llbent
~
b uyarlnca, 21 yagln bitirilmig olmasi gerekir.
A y n ~ gekilde, genelevlerde mustahdem
(hizmetqi, odac~, kahveci, vb.) adi altinda
qallgtlrllacak kigilerin de, erkekse 25 ve
kad~nsa35 yaglndan agagi yagta olmamalarl
6ngorulmektedir (m. 94).
e) Uyugturucu
koruma

ticaretine

Gece doneminde qal~gma,ig K. m.
6911, yetigme qaglnda bulunan ~ocuklarln
uykuya ve ozellikle de gece donemindeki
uykuya olan gereksinimlerini gozonunde
bulundurarak, sanayie ait iglerde 18 yaglnl
doldurmamlg qocuklarln gece doneminde
qaligt~r~lmalarrnr
yasaklam~gtir.lg K. m. 6911
hukmunde, sanayi iglerinin dlgindaki iglerde
qaligan qocuklarln gece doneminde
qaligtir~lip qallgtlrllamayacaklari
ise
belirtilmig degildir. Ancak, Umumi Hrfz~ss~hha
Kanunu m. 174, "oniki yag ile onalt~ yag
araslnda bulunan ~ocuklarlnsaat yirmiden

kargi

Turk Ceza Kanunu m. 403lbent 9,
qocuklarl uyugturucu madde uretiminde ve
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sonra gece qalrgmalarl memnudur" hukmunu
taglmaktadrr. Bu baklmdan, enazlndan, Ig
Kanunu'na tabi olmayan 16 yagrndan kuquk
qocuk igqilerin, hem sanayide ve hem de
sanayi dlglndaki iglerde, gece doneminde
qallgtlr~lamayacaklar~
s~ylenebilir~~.
c) Yer ve su altlnda ~ a l ~ ~ m a

Maden ocaklar~ ile kablo dogemesi,
kanalizasyon ve tunel ingaat~gibi yeralt~nda
veya sualt~nda
qallgrlacak iglerde,
qocuklarin qal~gtlrllmalarryasaktlr (ig K. 68).
Sonra, ozel yasa nitkeligindeki 151 say111
Yasa'n~n ikinci maddesi de, 18 yaglndan
kuquklerin
maden
ocaklar~nda
qal~gt~rilrnarnas~n~
ongormektedir.
d) Sagl~kmuayenesinden g e ~ i r m e
aa) ise alrnma slraslnda
sonrasrnda sagl~kmuayenesi

ve

Cocuklarln
herhangi
bir
ige
allnmalarrndan once muayene ettirilerek
vucut yapllarlnln dayan~klr oldugunun
raporla belirlenmesi ve bunlarln 18 yagrnl
dolduruncaya kadar da en az altl ayda bir
doktor muayenesinden geqirilip qallgmaya
devamlarrnda bir saklnca olup olmadrgrn~n
kontrol ettirilmesi zorunludur (lg K. m. 8011).
bb) Agrr ve tehlikeli i ~ l e r d esagl~k
muayenesi
Aglr ve tehlikeli iglerde qalrgtrrrlabilecek
olan 16-18 yaglarrndaki qocuk igqilerin ige
giriglerinde veya igin devaml suresince
bedence bu tur iglere d a y a n ~ k lolduklarl
~
hakk~nda s a g l ~ k raporlarl olmadrkqa,
bunlarln
ige
alrnmalarr
veya
igte
qallgtlr~lmalarlyasakt~r(lg K. m. 7911).
V. Degerlendirme ve

so nu^

Turkiye, qok buyuk bir oyla kabul edilmig
olan 182 say111Sozlegme'yi onaylamrg ve
yururluge koymug bulunmakla, diger dunya
ulkelerinden geri kalmadrgrnr gostermig ve
qocuk emegine kargl duyarsrz bulunmadlgrnr
belirtmigtir. Ancak,
her
uluslararasr

sozlegmenin onaylnda oldugu uzere 182
say111Sozlegme bakrmrndan da onemli olan
nokta, onaylanan sozlegme hukumleriyle
ulusal
mevzuat~n
bagdaglp
bagdagmadrglndan
qok,
iq
hukuk
hukumlerinin
onaylanan
sozlegme
temellere
dogrultusunda
pozitif
kavugturulmas~dir. Nitekim, gu anda
Turkiye'nin sorunu da, 182 say111Sozlegme
hukumlerine ters dugmekten qok, bu
sozlegme hukumlerinin, ulusal mevzuatta
temel bulrnas~ndadlr.
Gerqekten, ilkin, kolelik ve kolelik
benzeri uygulamalarrn tum biqimleri
konusunda; sadece ilgili uluslararasl
sozlegme hukumlerinin, Turk hukukunun bir
parqasrnl olugturmaslndan oteye gidilmedigi
soylenmelidir. Nitekim, qocuk al~m-satrm~nr
ve ticareti ile borq kargll~glqaligtrrrlmasrnr
onleyici ve bu tur uygulamalar~ceza tehdidi
altlna
sokan
mevzuat
hukumlerine
rastlan~lmamaktad~r. Bunlari,
ceza
hukukunun klasik "ozgur10gu sln~rlama"
suqunun
allg~lmlg k a l ~ p l a r ~ iqinde
degerlendirebilmek ise, oldukqa guq
gorunmektedir.
Bunun gibi, qocuklarln muhtehcen yayrn
konusu
yaprlmasrnl
onleyici
ozel
duzenlemelere, Turk hukukunun yabancr
oldugu gozlemlenmekte ve bu konuda da,
muhtehcenlige iligkin genel hukumlerden
yararlanmak zorunda kal~nmaktadlr.
Yine, uyugturucu maddelerin uretimi ve
ticaretine yonelik faaliyetlerde qocuk
kullanilmas~n~ onleyici
hukumler,
kullananlar~ncezaslnl yukseltmekten oteye
gidememektedir.
Tum bu qallgma mevzuatlnl destekleyici
hukumlerdeki yetersizlige kargln, qocuklarln
sagllklr ve guvenli bir ortam iqinde
qallgtrrilrnalar~n~ saglaylcl
mevzuat
hukumlerinin daha zengin bir iqerige sahip
bulunduklari soylenebilir. Bunlarda da b a z ~
eksikliklerin, ozel duzenleme bogluklarr
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yuzunden
ortaya
q ~ k t l g l ve
genel
hijkumlerden
yararlanllmak
zorunda
kallndrglnl soylemek mumkundur. Nitekim,
yollamada bulunulan 190 say111 Tavsiye
Kararl'ndaki bazl ongoruler konusunda,
ancak
genel
hukumlerden
yararlanllabilmektedir.
Bu anlamda, qocuklarrn tehlikeli
yukseklikte veya dar alanlarda ya da uygun
ISI, gurultu ve titregim ortamlarl olmaksizrn
q a l ~ g t ~ r ~ l m ayahut
s~
bunlara aglr yuk
tag~tllrnasl konularl, genel hukumlerden
yararlanmayl gerektirmektedir.
Tum bunlardan daha onemli olarak,
bagllca iki temel noktanln, ileride Turkiye'nin

bagln~agr~tmasrbeklenebilir. Bunlardan ilki,
qocuk igqilerin qallgma kogullarrna iligkin
koruyucu
hukumlerden,
sadece
lg
Kanunu'na tabi olanlarln yararlanmalarl ve
bunun dlg~ndakllerinise, gerekli korumadan
yoksun bulunmalar~gerqegidir. Diger onemli
nokta da; aglr ve tehlikeli tgler konusunda, Ig
Kanunu hukumleri iqinde dahi, 182 say111
Sozlegme'nin ongordugu 18 yag slnlrlnrn (m.
2) gerisinde kallnrp 16 yaga inilmiy olmas~ve
sanayi dlglndaki iglerde, gece doneminde
qallgma yasaglnln, yine 18 yagtan 16 yaga
dugurulmug bulunmas~d~r.Cagdag bir lg
Kanunu ~allgmalarlnagunumuzde tanlk olan
yasakoyucunun, bu hususlarl da dikkate
almaslnda yarar gorulmektedir.

