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ÖNSÖZ 
 

 
Çocuk işçiliği, gelişmiş ve özellikle gelişmekte olan pek çok ülkede toplumsal 

bir sorun olmaya devam etmektedir. Çocukların ağır çalışma koşullarında ve 

uzun çalışma sürelerinde çalıştırılmaları onların bedensel ve ruhsal 

gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Çoğunlukla küçük yaşlarda 

çalışma hayatına atılan çocuklar, çoğu zaman okula devam edememekte ve 

bunun sonucunda eğitim yoluyla gelecekteki çalışma yaşamları için gerekli 

olan donanımdan yoksun kalmaktadırlar. 

 

Çalışma hayatının ayrılmaz bir parçası olan ve ucuz işgücü olarak 

kullanılan çocukların en temel haklarından biri olan eğitim hakkından 

yararlanamamalarının altında yatan pek çok neden yatmaktadır. Bu 

araştırmada, Mesleki Eğitim Merkezine devam eden ve aynı zamanda 

çalışan çocukların örgün eğitim veren okullarda eğitimine devam edememe 

ve çalışmaya başlama nedenlerinin belirlenmesi, bu öğrencilerin görüşleri 

doğrultusunda çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm 

önerilerinde bulunulması amaçlanmıştır. 

 

Araştırma beş bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde araştırmanın 

problemi, amacı, önemi tartışılmış ve sınırlılıkları belirtilmiştir. İkinci bölümde 

ilgili alan yazın ve mevzuat ile benzer araştırmalardan örnekler yer 

almaktadır. Araştırma yönteminin tanıtıldığı üçüncü bölümde araştırmanın 

modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve veri 

analizi konu edilmektedir. Dördüncü bölümde araştırma sonucu elde edilen 

verilerin analiz edilmesiyle ulaşılan bulgulara ve bu bulgulara dayalı 

yorumlara yer verilmiştir. Beşinci bölümde ise araştırmanın bulgularına dayalı 

sonuç ve öneriler yer almıştır. 



 

 iii

 

Araştırmanın her aşamasında ilgi ve içten desteğiyle yanımda olan, 

yardım ve katkılarını esirgemeyen değerli danışmanım. Doç. Dr. Hasan 

Hüseyin Aksoy’a, jüri üyelerim Prof. Dr. Nejla Kurul, Prof. Dr. Aysel Köksal 

Akyol, veri toplama aracının geliştirilmesinde değerli görüş ve önerilerini 

benden esirgemeyen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim 

elemanlarına, anketin uygulanmasında her türlü kolaylığı gösteren OSTİM 

Mesleki Eğitim Merkezi yönetici, öğretmen ve öğrencilerine, anket çoğaltma 

ve veri girişinde bana destek olan Eğitim Bilimleri Enstitüsü BİYEP Uzmanı 

Osman Gülmez’e, yüksek lisans eğitimim boyunca her zaman bana destek 

olan eşim Halim Özen’e teşekkür ederim.  

 

 

 

 

       Ummahan ÖZEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iv

 

ÖZET 
Ostim Mesleki Eğitim Merkezine Devam Eden Çalışan 

Çocukların İlköğretim Sonrası Örgün Eğitim Dışında Kalma Nedenleri 
Ve Çalışmaya İlişkin Görüşleri 

Özen, Ummahan 

Yüksek Lisans, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy 

Ekim, 2008, xııı + 110 sayfa 

  

Bu araştırmada, OSTİM Mesleki Eğitim Merkezine devam eden çalışan 

çocukların ilköğretim sonrası örgün eğitim dışında kalma nedenlerinin ve 

çalışmaya ilişin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubu OSTİM Mesleki Eğitim Merkezine devam eden 450 öğrenciden 

oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 13,0 istatistik paket programı 

ortamında analiz edilmiş, verilerin frekans ve yüzde dağılımları 

betimlenmiştir. 

Araştırma bulgularına dayalı olarak aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

1. OSTİM Mesleki Eğitim Merkezine devam eden öğrencilerin 

ailelerinin gelir ve eğitim durumlarının düşük düzeyde olduğu görülmektedir.  

2. Öğrencilerin örgün eğitime devam edememelerinin en büyük 

nedenleri arasında okulu sevmemesi ve ailesinin ekonomik durumunun kötü 

olması yer almaktadır.  Öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezine kaydolma 
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nedenleri arasında ise meslek öğrenmenin ilk sırada yer aldığı 

görülmektedir. 

3. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 24,9’u 14 yaş ve altında, % 

73,7’si 15–17 yaşları arasında, % 1,4’ü ise 18 yaş ve üzerindedir. 

Öğrencilerin çalıştıkları işlerin büyük çoğunluğunun ağır ve tehlikeli işler 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu çocukların yasal çalışma yaşının 

altında çalıştırıldıkları görülmektedir. 

4. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun günlük çalışma saatlerinin 

yasalarda öngörülen süreden daha uzun olduğu ve yıllık izinlerini de tam 

olarak kullanamadıkları görülmektedir. 

5. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu hem anne ve 

babaları tarafından hem de işverenleri tarafından kötü davranışlara maruz 

kalmaktadırlar. 

6. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yaptıkları işin onlara iyi bir 

gelecek sağlayacağını düşünmekte ve gelecekte kendilerine ait bir işyeri 

kurmayı düşlemektedirler. 
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ABSTRACT  

The Reasons of Working Children Who Attend Ostim 
Vocational Education Center to Leave Formal Education After 

Graduation From Elementary Education and Views On Their Working 
Life 

Özen, Ummahan 

M.S. Degree Thesis in Department of Educational Sciences  

Thesis Advisor: Assist. Prof. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy 

Ekim, 2008, xııı + 110 pages 

 

In this study, It is aimed to find out the reason of quitting formal education 

after primary school of the working children who attend OSTIM Vocational 

Education Centre and their views of working. 

The study was carried out with survey method.  Data were obtained 

by using questionnaire. The research sample comprises of 450 students 

who attend Vocational Education Centre. The data obtained in the study 

were analyzed by SPSS 13.0 statistical package program and frequencies 

and percentage distributions of the data were described.  

The results below are obtained according to the findings of the 

study: 

1. It is found that the income and education level of the families of 

the students who attend OSTIM Vocational Education Centre is low.   
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2. The main reasons of not attending formal education are not 

being interested in school and their families’ low income. The most 

important reason why these students enroll Vocational Education Centre is 

to acquire vocational skills.  

3. 24,9 % of the students participating in this research are 14 

years old or below 14, 73,7% of them are between 15-17 years old and 1,4 

% of them are 18 years old or over 18. When students’ hard and dangerous 

working conditions are considered, they work below legal working age.  

4. It is found that most of the students’ working hours are longer 

than the hours indicated in law and they cannot take annual holidays 

properly.  

5. Most of the students are exposed to violence by both their 

parents and employers.  

6. Most of the students consider that their jobs will provide them a 

good future and they dream of having their own business in the future. 
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BÖLÜM I 
 

GİRİŞ 

 

 

Bu bölümde, araştırmayla ilgili olarak problem durumu ortaya konulmuş, 

amaç, önem, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. 

 

Problem Durumu 
Eğitim, insanın fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişiminin yaşam boyu 

gerçekleşmesine yardımcı olması, kolektif yaşamı ve bireyin özgürleşmesini 

desteklemesi, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve sorgulama becerisini 

geliştirmesi, toplumsal barış, adalet ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi, 

insanlar arasında eşitlikçi düşünceyi esas alması, farklı kültür ve kimlikleri 

zenginlik olarak kabul etmesi ve katılımcı, demokratik değerleri benimsemesi 

ve emeğe saygıyı geliştirmesi gereken bir süreç olarak tanımlanabilir (Eğitim-

Sen, 2004). 

 

Eğitim, temel bir insan hakkı olarak evrensel ölçekte kabul 

görmektedir. Bunun altında yatan en önemli etken eğitimin; insan kişiliğinin 

tüm yönleriyle gelişmesinde çok önemli bir faktör ve insanların kendilerini 

gerçekleştirmeleri ve özgürleşmeleri ile doğrudan ilişkili bir süreç olmasıdır 

(Eğitim-Sen, 2004). 

 

Eğitim hakkı, diğer hakların bilinmesinde, kullanılmasında ve 

geliştirilmesinde anahtar bir role sahiptir. Bu yüzden, birçok ulusal ve 

uluslararası belgede, eğitim hakkına yer verilmekte ve bu haktan herkesin 

yararlanabilmesi için devletlere birtakım sorumluluklar yüklenmektedir. Buna 
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göre, eğitim, devletin kamusal bir sorumluluğu olarak kabul edilmekte ve 

herkese nitelikli parasız eğitimin sunulmasını gerektirmektedir.  

 

Eğitimin “herkes” için “parasız” ve “kamusal” olması, onun hak 

oluşunun gerekçelerini oluşturur. Çünkü bir mal ya da hizmetin bu özelliklere 

sahip olması, hak kavramının tanımı gereğidir. Hak kavramı, özünde, ayrım 

gözetmeme ilkesine dayanır. Eğitimin, parasız olması, bu hizmetten 

yararlanmanın bireylerin satın alma gücüne bağlı olmaması anlamına 

gelmektedir (Özsoy, 2004). Eğitimin hak olarak görülmesi devlete bir 

sorumluluk yüklerken, bir hak değil de gereksinim olarak algılanması bu 

sorumluluğun ailelere ve bireylere devredilmesi anlamına gelir. Gereksinim-

hak söylemleri bilinçli tercihlerdir. Gereksinim söyleminin tercihi eğitimin 

özelleştirilmesini, hak söylemi ise eğitimin kamu tarafından finanse edilmesini 

gerektirmektedir (Eğitim-Sen, 2004). 

 

Altunya’ya göre (1999), eğitimin bir hak olabilmesi için, en azından 

şu koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir: 

 

a) Herkesi kapsamalıdır. 

b) Yaşam boyu ulaşılabilmelidir. 

c) Örgün eğitim yeterli sürede verilmelidir. 

d) İlkece kamu görevi olarak, parasız sunulmalıdır. 

e) İçeriği çağdaş, bilimsel ve yaşamsal olmalıdır. 

f)  Özgür, demokratik ve katılımcı bir ortamda kullanılabilmelidir. 

g) Ortak genel kültür kazandırma yanında, ilgi ve yeteneklere göre  

çeşitlendirilmiş olmalıdır. 

ı)  Uzman ellerde ve iyi yetişmiş öğretmenlerce 

gerçekleştirilmelidir. 

 

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 

kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde eğitim hakkı ile ilgili 

26. maddesine göre; 
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Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim 
aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim 
herkese açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle 
açık olmalıdır. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla 
temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün 
uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu 
özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını 
geliştirmelidir. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve 
babanın hakkıdır. 

 

Birleşmiş Milletler Örgütü, 20 Kasım 1959 yılında Çocuk Hakları 

Bildirisini yayınladı. Bu bildirinin 7. maddesine göre; 

Çocuğun, en azından ilköğretim aşamasında ücretsiz ve zorunlu bir eğitim 
almaya hakkı vardır. Çocuğa, genel kültürünü geliştirmeye yarayacak ve 
eşitlik temeli üzerinde yeteneklerini, yargı gücünü, manevi ve toplumsal 
sorumluluk duygusunu geliştirmesine ve yararlı bir toplum üyesi olmasına 
olanak sağlayacak bir eğitim verilir. Çocuğun eğitiminden ve rehberliğinden 
sorumlu olanlar için yol gösterici ilke, çocuğun çıkarlarıdır. Bu sorumluluk 
herşeyden önce ana babasınındır. Çocuk, eğitimle aynı amaçlara yönelik 
oyun ve eğlenme konusunda tüm olanaklarla donatılır; toplum ve kamu 
makamları çocuğun bu haktan yararlanma olanaklarını artırmaya çaba 
gösterir. 

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 20 Kasım 1989’da kabul edilen 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede, çocuğa tanınan eğitim hakkının 

kullanılmasını sağlamak için taraf devletlerce alınacak önlemlere yer 

verilmiştir. Bu sözleşmenin 28. maddesi şunları içermektedir;  

 

1. Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat 
eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle: 
a) İlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler; 
b) Orta öğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak 
üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesini teşvik ederler ve bunların tüm 
çocuklara açık olmasını sağlarlar ve gerekli durumlarda mali yardım yapılması 
ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemleri alırlar; 
c) Uygun bütün araçları kullanarak, yüksek öğretimi yetenekleri 
doğrultusunda herkese açık hale getirirler; 
d) Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için 
elde edilir hale getirirler; 
e) Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terk etme 
oranlarının düşürülmesi için önlem alırlar. 

2. Taraf Devletler, okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla 
bağdaşır biçimde ve bu Sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması 
amacıyla gerekli olan tüm önlemleri alırlar. 

3. Taraf Devletler eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma yazma 
bilmemenin dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim 
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yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaştırmak 
amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirir ve teşvik ederler. Bu konuda, 
gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur. 

 

 

16 Aralık 1966 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 

kabul edilen Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 

13. maddesinde eğitim hakkına yer verilmiştir. Buna göre, taraf devletler 

herkesin eğitim görme hakkına sahip olduğunu, ilköğretimin herkes için 

zorunlu ve parasız olduğunu, ortaöğretimin teknik ve mesleki eğitim dahil 

çeşitli biçimlerinin her türlü önlem alınarak ücretsiz eğitimi yaygınlaştırması 

yolu ile herkese açık olmasını, anne ve babaların devletçe konmuş yada 

onanmış belli eğitim ölçülerine uyan okulları seçme özgürlüğünün 

bulunmasını ve çocukların kendi inançları doğrultusunda ahlak ve din eğitimi 

görmeyi sağlamayı üstlenmiştir (Madde.13).  

 

1982 Anayasasına göre, “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından 

yoksun bırakılamaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için 

zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır” (Madde 42). 

 

24.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 7. 

maddesine göre “İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. 

İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat 

ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar” (Madde 7). 

 

12.01.1961 tarihinde yayınlanan İlköğretim ve Eğitim Kanununun 2. 

maddesine göre ilköğretimin öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar 

için mecburi, devlet okullarında parasız olduğu belirtilmiştir.  

 

Eğitim hakkı, sözü edilen belgelerde güvence altına alınmasına 

rağmen, özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde bireylerin bu 

haktan tam anlamıyla yararlanabilmeleri sağlanamamaktadır. Bunun en 

önemli nedeni olarak devletlerin eğitime yeterli kaynağı ayırmaması olarak 

söylenebilir. UNICEF’in tahminlerine göre 2003 yılında okul çağında olan 121 
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milyon çocuk okula gitmemiştir. Gelişmekte olan ülkelerde her üç çocuktan 

biri temel okuryazarlık için zorunlu olan ilköğretimi bitirmemektedir. Yüksek 

gelir düzeyindeki OECD ülkelerinde çocuk başına yıllık eğitim harcamaları 

7,372 dolardır ve bu rakam Sahra Güneyi Afrika için geçerli olan 38 doların 

200 katıdır. Sanayileşmiş ülkeler ile azgelişmiş ülkeler arasında görülen ve 

zaten büyük olan eşitsizlikler, düşük gelirli ülkelerde eğitime yapılan 

yatırımlar önemli ölçüde artırılmadıkça daha da büyüyecektir (UNICEF Dünya 

Çocuklarının Durumu, 2005). 

Küreselleşmenin azgelişmiş ülkelerin gelir ve refah düzeyi üzerinde 

yol açtığı olumsuz etki, büyük ölçüde yapısal uyum politikaları ve istikrar 

politikalarından kaynaklanmaktadır. İstikrar politikaları, önceliği dış borç 

ödemelerine vermekte ve azgelişmiş ülke kaynaklarının büyük ölçüde bu 

alana tahsis edilmesini öngörmektedir. Fonların bu doğrultuda kullanılması, 

sosyal hizmetlere yönelik kamu harcamalarını kısıtlamakta ve ücret artışını 

sınırlayan düzenlemeler reel gelirin azalmasına yol açmaktadır. Kişi başına 

düşen gelir miktarının kısıtlı olması, kişi başına düşen eğitim harcamalarını 

etkilemekte ve bireylerin eğitim talebini sınırlandırmaktadır (Tunçcan, 1999). 

 

UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu Raporuna göre (2000), 20. 

yüzyılın en güçlü olgularından biri olan küreselleşme, yoksulluğu daha da 

yaygınlaştıran eğilimler içinde olmuştur. Yoksulluğun ilk kurbanları ise 

kadınlar ve çocuklardır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) tahminlerine 

göre, gelişmekte olan ülkelerde yaşları 5 ile 14 arasında olan 252 milyon 

çocuk işçi yanında yaşları 5 ile 11 arasında 50–60 milyon kadar çocuk da 

tehlikeli koşullarda çalışmaktadır. Dünyada 600 milyon çocuk yoksulluk 

sınırının altında yaşamaktadır. Çocuk ve yetişkin yoksul sayısı ise 1 milyar 

200 milyon kişidir. Bu ise her beş insandan birinin yoksul olduğu bir dünyada 

yaşıyoruz anlamına gelmektedir.  

 

UNICEF’in bir başka Dünya Çocuklarının Durumu Raporuna göre 

(2005), 121 milyon çocuk ilköğretim çağında olduğu halde okula 

gidememektedir. Bu çocukları eğitim hakkından yoksun bırakan gene 
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yoksulluktur. Yoksulluk, eğitim hakkını, ailelerin yoksulluk nedeniyle okul 

masraflarını karşılayamamaları, ulusal kaynaklardan eğitime yetersiz pay 

ayrılması ya da çocukların çalışarak aile gelirine katkıda bulunmak zorunda 

kalmaları gibi yollardan engellemektedir. Okula gidemeyen bu çocukların 

çoğunluğunu, maddi güçlükler karşısında genellikle okullarından ilk alınanlar 

olan kız çocuklar oluşturmaktadır. 

 

1980’li yıllarda uygulanmaya başlayan neoliberal eğitim politikaları, 

bireylerin sahip oldukları eğitim hakkından eşit derecede yararlanmalarına 

engel olmuş, bu tür politikalar devletin kamu harcamalarından kısarak özel 

sektörün desteklenmesini sağlamış ve bunun sonucunda da paralı eğitim 

ortaya çıkmıştır. Serter’e göre (1997, Akt; Tunçcan, 1999), eğitimin paralı 

hale gelmesi ile eğitim imkanlarından yararlanmada gelir düzeyinin belirleyici 

olma niteliği artacak ve gelir düzeyi yüksek ailelerin çocukları daha nitelikli bir 

eğitimden yararlanma avantajına sahip olacaktır. Eğitim aracılığı ile yaratılan 

sosyal tabakalaşmanın uzun dönemli etkisi ise, yöneten yönetilen ilişkisinin 

gelirle bağlantılı olarak biçimlenecek olmasıdır. Nitelikli eğitimden 

faydalanabilme imkanı bulan üst gelir grubu yönetim kademelerinde devamlı 

olarak yer alırken, yoksul kesim için fakirlik kısırdöngüsünün sürekliliği söz 

konusu olacaktır. 

 

Azalan gelir eğitime yönelik yatırımları kısıtlarken, daralan aile 

bütçesi eğitim maliyetlerini özellikle yoksul aileler için yükseltmekte ve 

çocukların erken yaşlarda okul yerine, emek piyasalarında yer alması 

eğilimini artırmaktadır (Tunçcan, 1999). 

 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 1. maddesine 

göre 18 yaşından küçük herkesin çocuk olarak kabul edilmesine karşın, 

özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde çocuklar yasal çalışma 

yaşının altında yasadışı koşullarda çalıştırılmaktadır. Çocukların erken yaşta 

iş hayatına atılmak zorunda kalmaları da onların zihinsel, bedensel, ruhsal ve 

sosyal yönden gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Çeşitli nedenlerden 
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dolayı çalışmak zorunda kalan çocuklar, çoğu zaman örgün eğitim dışında 

kalmakta ve eğitim hakkına erişimleri engellenmektedir.  

 

Türkiye İstatistik Kurumunun 2006 yılında yapmış olduğu Çocuk 

İşgücü Araştırması sonucunda Türkiye genelinde 6–17 yaş grubundaki çocuk 

sayısının 16 milyon 264 bin olduğu belirlenmiş, bu yaş grubundaki çocukların  

% 84,7’sinin bir okula devam ederken, % 15,3’ünün okula devam etmediği 

saptanmıştır. Okula devam etmeyen çocukların % 58,8’i kız çocuklarından 

oluşmaktadır. Aynı zamanda bu yaş grubundaki çocukların % 5,9’u ekonomik 

bir işte çalışmaktadır. Çalışan çocukların %31,5’i bir okula devam ederken, 

%68,5’i öğrenimine devam etmemektedir (TÜİK, 2006). 

 

Çocukları çalışmaya iten en önemli nedenlerden birisi hiç şüphesiz 

ailenin ekonomik durumunun kötü olmasıdır. Yoksul aileler çocuklarının okul 

masraflarını karşılayamadıkları ve onların bir işte çalışarak aile bütçesine 

katkıda bulunmalarını istedikleri için çocuklarını okula göndermemektedir.  

 

Senemoğlu’na (2001) göre, hızlı nüfus artışı, köyden kente yoğun 

göç, ekonomik yetersizlik gibi nedenler de önceki yıllardaki zorunlu eğitimin 

çok kısa olmasının olumsuz sonuçlarını artırmaktadır. Aile kentte 

barınabilmek için zorunlu eğitimini tamamlayan her çocuğu para kazanmaya 

zorlamıştır. Hatta aile çocuğu gelir getirme aracı olarak gördüğünden daha 

çok çocuk sahibi olarak nüfus plânlamasına da olumsuz etkide bulunmuştur.  

 

Çocukların çalışma nedenlerinden birisi de, özellikle kırsal 

bölgelerde görülen geleneksel bakış açısının çocuk işçiliğini normal 

karşılaması, hatta bazen de gerekli görmesi olarak söylenebilir. Tarımda 

çalışan çocuklar ile ev işlerinde ailesine yardımcı olmak amacıyla çalışan kız 

çocukları okula devam edememektedirler. Kız çocukları aynı zamanda dini 

nedenlerden, geleneklerden, kız çocuklarının okula gitmek yerine erken yaşta 

evlenmesi gerektiği anlayışından dolayı pek çok aile tarafından okula 

gönderilmemektedir. 
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Konanç’a (1989) göre,  çocuğun çalışma yaşamına girmesinin bir 

başka nedeni de küçük işletmelerin tazminat ödemeden kolaylıkla işten 

çıkarabilecekleri çocukları yeğlemeleridir. Birçok ülkede yasalar çocukların 

belli bir yaştan önce çalıştırılmasını yasakladığı için, bu yaşın altındaki 

çocuklar yasal korumadan yararlanmaksızın çalışmakta, sendikalara üye 

olamamaktadır. Çocukların arkalarında haklarını savunacak örgüt 

bulunmaması işverenleri çocuk işçi kullanmaya yöneltmektedir. Ayrıca çocuk 

işçiler beden yapıları dolayısıyla halıcılık, elektronik sanayi gibi bazı işlere 

daha uygun oldukları için bu iş kollarında öncelikle istihdam edilmektedir.  

 

Yasalara göre belirli bir yaşın altındaki çocukların çalıştırılması 

yasak ve ilköğretimin zorunlu olmasına rağmen, denetim mekanizmasındaki 

aksaklıklar nedeniyle de birçok çocuk okula gidemeyip çalışmaktadır. 

 

Senemoğlu’na (2001) göre, psiko-sosyal gelişimleri bakımından, 

çevrelerinde kendilerine model alabilecekleri nitelikte kişilik özelliklerine sahip 

yetişkinlerle etkileşimde bulunmamaları, kimlik kazanma bakımından kritik bir 

dönemde olan bu çocukların iş yerinde ve evde karşılaştıkları kendilerince 

geçerli gördükleri bazı olumsuz kişilik özelliklerini benimsemelerine yol 

açmaktadır. Böylece gerek formal gerekse informal eğitimden uzaklaşan bu 

çocuk ve gençlerimiz, aile ve içinde bulundukları iş çevresindeki alt kültürün 

bazı olumsuz değerlerini sürdürmeye aday bireyler olarak kendilerinin ve 

toplumun geleceğini tehdit etmektedirler. 

 

Eğitim sistemindeki aksaklıklar ve eğitim hizmetinden bireylerin eşit 

olarak yararlanamamaları da çocukların erken yaşta çalışma yaşamasına 

girmesinin en önemli nedenlerinden birisidir. Devlet, herkese nitelikli, parasız 

eğitim hizmetini sunmakla yükümlü olmasına rağmen, neoliberal eğitim 

politikalarının etkisi ile bu sorumluluğu ailelere yüklemektedir. Kahraman’a 

(1999) göre, bütçeden eğitime ayrılan payın gittikçe azaltılması, eğitimin 

paralı bir ayrıcalık haline getirilmesi, gittikçe yoksullaşan emekçi halkın 
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çocuklarının okul dışına itilmesine ve bu çocukların erken yaşta çalışma 

yaşamına girmek zorunda kalmalarına yol açmaktadır. 

 

Birey veya aile tarafından eğitimin bir yatırım olarak ele alınması, 

bireyin eğitime yatırım yapma kararı alırken mezun olduktan sonra bir iş 

bulup bulamayacağı ve bu işten yüksek gelir elde edip edemeyeceği gibi bir 

takım faktörleri göz önünde bulundurmasını gerektirir. Eğitim gören 

öğrenciler, bu hizmetin gerektirdiği öğrenim harcı, ders araç ve gereçleri, okul 

giysisi gibi bir takım harcamaları yapmak zorundadır. Gelir düzeyi düşük olan 

aileler, eğitim hizmetinin maliyetine katlanmak istemedikleri için çocuklarını 

okula göndermek yerine onlardan ya bir iş bulup aile bütçesine katkıda 

bulunmalarını istemekte ya da özellikle kız çocuklarını küçük yaşta 

evlendirmektedir. Bu da, çocukların eğitim hakkına erişimini engellemektedir. 

Bunun yanında, eğitim sisteminin gelecekle ilgili kişilere umut verememesi 

çocukların çalışmasına neden olmaktadır. Üniversiteden mezun olan pek çok 

kişinin iş bulamaması eğitim sistemine olan güvenin azalmasına yol açmakta 

ve eğitimlerine devam edecekleri sürede eğitim maliyetlerine katlanmak 

yerine çalışma hayatına girip para kazanmayı tercih etmektedirler. 

 

Konanç (1989), çocukların çalışmasının nedenlerinden biri olarak 

eğitim sistemindeki aksaklıkları şu şekilde sıralamaktadır; 

1. Okulların bilgi aktaran kurumlar olmaktan ileri gidememesi, 

sınıfların kalabalıklığı, 

2. Öğretmenlerin kalabalık sınıflarda özel ilgiye gereksinim duyan 

öğrencilerle ilgilenememeleri ve genellikle orta sınıftan gelen öğretmenlerin 

bu sınıfın değerlerine ve davranış modellerine ayak uyduramayan öğrencileri 

dışlamaları, okula uyum sağlayamayan çocukları okulu terk etmeye 

zorlamaktadır. 

 

Türkiye’de yapılan pek çok araştırma, çocuk işçiliğinin, ülkemizde de 

önemli bir sorun olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Abay, 1995; Atauz, 1988; 
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Kozcu, 1988; Köksal ve Lordoğlu, 1993; Mangır, 1992; Özen, 2006; 

Şahinkesen, 1983; Tekin, 1981; Yıldız, 2003). 

 

Türkiye İstatistik Kurumunun 2006 verilerine bakıldığında okula 

devam etmeyen 6–17 yaş grubundaki çocukların sayısı oldukça fazladır. Bu 

araştırmada, örgün eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, çalışma hayatına 

girmiş olan çocukların örgün eğitim dışında kalma nedenleri incelenmeye 

çalışılacaktır. 

 

Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı, OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi’ne devam eden 

çalışan çocukların ilköğretim sonrası örgün eğitim dışında kalma nedenlerini 

ve çalışma yaşamına ilişkin görüşlerini saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

 

1. Öğrenim çağında oldukları halde, okula gidemeyip çalışan 

çocukların ve ailelerinin sosyo ekonomik ve kültürel özellikleri nelerdir? 

2. Mevcut durumda aile ilişkileri konusundaki görüşleri nelerdir? 

3. Ailelerinin çalışma ve eğitim konusundaki temel yargıları 

nelerdir? 

4. Çocukların okula gidememe nedenleri nelerdir? 

5. Mesleki eğitim programına hangi nedenlerden dolayı 

kaydoldular ve bu eğitimden beklentileri nelerdir? 

6. Mesleki eğitim programı, devam eden çocukların beklentilerine 

ne ölçüde cevap verebilmektedir? 

7. Çocukların çalışma koşullarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

8. Çocukların gelecekten beklentileri nelerdir? 
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Araştırmanın Önemi 
Bu araştırma, eğitim çağında oldukları halde örgün eğitimden 

yararlanamayan çalışan çocukların korunması, onların eğitim ihtiyaçlarının 

sağlanması, sağlıklı ve başarılı birer yetişkin olabilmeleri için ailelerin ve 

devletin üzerine düşen sorumlulukların belirlenmesi, Mesleki Eğitim 

Merkezlerinin daha verimli çalışması açısından sorunların ortaya çıkarılması 

ve bu doğrultuda çözüm önerilerinin geliştirilip bu çocuklar için uygun eğitim 

ortamlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalara veri sağlaması açısından 

önem taşımaktadır. 

 

Sınırlılıklar 
Bu araştırma, 2007–2008 eğitim-öğretim yılında OSTİM Mesleki Eğitim 

Merkezi’ne devam eden öğrencilerin görüşleri ile sınırlıdır. 

 

Sayıltılar 
Araştırmaya katılmayı kabul eden OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi’ne devam 

eden çalışan çocukların ailelerinin görüşlerine ilişkin anketteki sorular 

hakkında bilgi sahibi oldukları varsayılmaktadır. 

 

Tanımlar 
Bu araştırmada kullanılan bazı tanımlar şöyledir: 

 

Mesleki Eğitim Merkezi: İlköğretimi bitirip bir üst öğretime gidemeyen veya 

çeşitli nedenlerle örgün eğitimin dışında kalmış ortaöğrenim çağındaki 

çocukların ve gençlerin eğitimini kapsamaktadır. En az ilköğretim okulu 

mezunu olanlardan 14 yaşını tamamlamış ve 19 yaşından gün almamış 

olanlar çıraklık eğitimine devam edebilmektedir (MEB, 2000). 
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Çırak: 2089 sayılı Çırak, Kalfalık ve Ustalık Yasasına göre, çıraklık 

sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, 

beceri ve iş alışkanlıkları, iş içerisinde geliştirilen kişiye çırak denir. Bu 

araştırmada, çırak, OSTİM Çıraklık Eğitim Merkezi’ne devam eden çırakları 

ifade etmektedir. 

 

Çocuk: Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre daha 

erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar her insan “çocuk” olarak 

kabul edilmektedir. 

 
Çocukluk: Çocukluk, ikinci yaşın bitişinden başlayarak ergenlik döneminin 

başlangıcına, yani yaklaşık olarak kızlarda 10–11, erkeklerde ise 12–13 

yaşlarına dek geçen süreyi kapsar (Duyar ve Özener, 2003). 
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BÖLÜM II 
 

İLGİLİ ALAN YAZIN VE ARAŞTIRMALAR 

 
Bu bölümde araştırmanın konusu ile ilgili bilgilere, ilgili araştırmalara ve 

bulgularına yer verilmiştir. 

 

Çalışan Çocuk Kavramı 
 

Çocuk kavramı, çeşitli yasalarda yer almış ve genellikle yaş sınırlamasına 

bağlı kalınarak değerlendirilmiştir. Yörükoğlu’na göre, çocuk gelişen bir insan 

yavrusu, olgunlaşmamış “reşit” sayılmayan küçük bir yurttaştır (Yörükoğlu, 

1983, Akt: İlik ve diğerleri, 1994). Bu tanımda bir yaş sınırlaması belirtilmemiş 

olmasına rağmen, Yörükoğlu, büyüme ve olgunlaşma durumlarından hareket 

ederek çocukluğun üst sınırını 15 yaş olarak kabul etmektedir (İlik ve 

diğerleri, 1994). 

 

İlik ve arkadaşlarına göre, çocukluk döneminin tanımlanmasında ise, 

yaş kriteri yeterli bir ölçüt değildir. Toplumlar arasında ve zaman içinde farklı 

yaş sınırları kullanılabildiği gibi dinsel, geleneksel ve hukuksal bazı ölçütler 

de çocukluk döneminin tanımında etkili olmaktadır. Kullanılan ölçütler ne 

olursa olsun, çocukluk dönemi, fiziksel, ruhsal ve toplumsal gelişmenin hızla 

sürdüğü ve bu nedenle özel korunmayı gerektiren bir dönemdir. Bu 

dönemde, bir yandan bedensel gelişme sürerken bir yandan da duygusal 

gelişmenin temelleri atılmakta, zeka, dil ve düşünme yeteneği gelişmektedir. 

Bununla birlikte çocukluk, içinde yaşanılan ortamın etkileşim sistemleri 

çerçevesinde toplumsallaşmanın gerçekleştiği bir dönemdir (İlik ve diğerleri, 

1994). Çalışan çocuk kavramı ise, bir ülkeden diğerine, gelişmiş bir ülkeden 

gelişmekte olan bir ülkeye, ülke içinde de kırdan kente farklılıklar 

göstermektedir. 
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Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 12 yaşın altındaki çocukların 

çalıştırılamayacağını belirtirken, İş Kanunu 15 yaşın altındaki çocukların 

çalıştırılmasını yasaklamıştır. Ancak 14 yaşını doldurmuş çocukların hafif 

işlerde çalıştırılabileceğine dair bir hüküm getirmiştir. 

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 20 Kasım 1989’da kabul edilen 

ve Türkiye’nin de onayladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 1. 

maddesinde; “Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna 

göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her 

insan çocuk sayılır” şeklinde tanımlanarak 18 yaşından küçük herkes çocuk 

olarak kabul edilmiştir. 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise, 15–24 yaş grubunu genç işçi 

kabul ederken, 138 sayılı Sözleşme ile 15 yaşın altında aile bütçesine 

katkıda bulunmak ya da yaşamını kazanmak amacıyla çalışanları “çocuk işçi” 

ya da “çalışan çocuklar” olarak adlandırmaktadır. ILO aynı zamanda 18 

yaşına kadar olan genç işçilerin de, ancak sağlık, iş güvenliği ya da ahlaki 

açıdan kendilerine zarar vermeyecek işlerde çalıştırılabileceğini belirlemiştir 

(Eğitim-Sen, 2004). 

 

Çocuk İşçiliğinin Tarihçesi 
 

Sanayi Devrimi Öncesi Çocuk İşçiliği 
  

Eski çağlarda da çocukların çalışarak ailelerinin geçimine katkıda 

bulundukları bilinmektedir. Bir tarihi kaynakta, Sümerlilerde sadece üst düzey 

yöneticilerin ve görevlilerin çocuklarının eğitim aldığı ortaya çıkarılmıştır. Aynı 

kaynak, alt tabakaları oluşturan ailelerin çocuklarının ise, eğitim hakkından 

yararlanamadığından, tarlalarda ve diğer işlerde çalıştırıldığından söz 

etmektedir (Başaranbilek, 1993, Akt; Urhan, 1996). 
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Ortaçağda çocukların çalıştırıldıkları yer, esnaf ve sanatkârların yanı 

olmuştur. Çocuklar bu dönemde çırak olarak çalıştırılmışlardır. Ortaçağda 

esnaf ve sanatkârların meslek kuruluşları loncalar, çırak-kalfa-usta 

sınıflandırılmasına dayanan üçlü bir hiyerarşik yapıda şekillenmiştir. Bu 

çağda çocukların sadece işgücü olarak görülmeleri yerine işyeri sahiplerine 

geniş kapsamlı eğitsel yükümlülük getirdiği görüşü egemen olmuştur. Bu 

çağda çırak adaylarının yaşı, zanaatlara göre değişmekle birlikte 10–18 

yaşları arasındadır. Ortaçağdaki bu yapı, çocuklar ile gençlerin kimi zaman iş 

yerinde ikinci bir ailenin yumuşak ortamında gerçekleştiği kabul edilmekle 

birlikte, çocuğun genellikle kötü koşullarda çalıştırıldıkları da bu çağa ilişkin 

kaynaklardan aktarılmaktadır (Centel, 1982, Akt; Kaplan, 2001). 

  

Anadolu’da 13. yüzyılın ilkyarısından 20. yüzyılın başlarına kadar 

çocuklar ile gençlerin çalıştırılmaları, Anadolu’nun yerleşme birimlerindeki 

esnaf ve sanatkâr kuruluşlarının eleman yetiştirme işleyiş ve denetimlerini 

düzenleyen bir kurum olan Ahi birlikleri içinde gerçekleşmiştir. Çırak-kalfa-

usta ilişkileri ile hiyerarşik yapı içinde kurulmuş Ahi birliklerinde çocuklar, 

yamaklık ve çıraklık statülerinde bulunmuşlardı. Yamak olmak için 10 

yaşından küçük olmak gerekirdi ve işe devamının velice sağlanması 

zorunluluğu olduğu gibi, iki yıl düzenli ücretsiz yamaklık yaptıktan sonra 

çıraklığa yükselme uygulanırdı. Çıraklık devresinde ise hiçbir ücret 

almaksızın boğaz tokluğuna çalışmak söz konusuydu. Çalıştırılmanın 

karşılığı [olarak] ustanın, çırağı iyi şekilde yetiştirmesi usta için bir yükümlülük 

olarak kabul edilirdi (Centel, 1982, Akt: Kaplan, 2001). 

 
Sanayi Devrimi Sonrası Çocuk İşçiliği 

 

Batı Avrupa’da, ondokuzuncu yüzyılın başlarında, ivme kazanan sanayileşme 

nedeniyle belirgin bir işgücü açığı çıktı. Bu ihtiyacı karşılamanın en kolay 

yolu, kırsal alanlarda yaşayan ve büyük ölçüde geleneksel üretimle meşgul 

kesimlerin kentlere kaydırılmasıydı. Kırsal alanda zaten aile temelli üretimde 
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faaliyet gösteren kadın ve çocukların, imalathane ve fabrikalarda istihdam 

edilmeleri bu şekilde başladı ( Duyar ve Özener, 2003). 

 

Çocukların çalıştırılması tarihin her döneminde karşımıza çıkan bir 

olgu olmasına karşın, “çocuk işçiliği” kavramı çok eskilere uzanmaz. 

Gerçekten de sanayileşmenin başlangıcına, yani ondokuzuncu yüzyılın 

başlarına dek böyle bir kavramdan söz edilemez. Kavramın ortaya çıkışında, 

çocuk emeğinin nitelik değiştirmesinin kuşkusuz önemli bir payı vardır. 

Sanayileşme, sanılanın aksine, çalışan çocuk sayısında önemli artışlara 

neden olmamıştır (Cunnigham ve Viazzo, 1996. Akt: Duyar ve Özener, 

2003). Ancak sanayileşmenin çocuk emeği ve istismarının niteliğinde büyük 

dönüşümlere yol açtığı bir gerçektir. Anılan dönemde daha çok yetişkin 

erkeklere özgü olan “emek-yoğun” işler artık makineler aracılığıyla kadın ve 

çocuklar tarafından da kolayca yapılabilir hale geldi. Öte yandan, kırsal 

kesimde tarımla meşgul olan aileler ya da kentlerin çevresinde faaliyet 

gösteren küçük işletme sahipleri sanayi kapitalizmi karşısında varlıklarını 

koruyamayarak dağıldılar. Bu kitlelerin büyük imalathane ve fabrikalara işçi 

olarak başvurmaktan başka çareleri yoktu. Böylece çocuklar, tarihte ilk kez 

geniş kitleler halinde “kurumsal” işgücü konumuna düştüler. İşte “çocuk 

çalışması”nın bu aşamadan itibaren “çocuk işçiliği”ne dönüştüğü söylenebilir 

(Duyar ve Özener, 2003). 

 

18. yüzyılda Britanya’da başlayan Sanayi Devrimi, teknolojinin de 

gelişmeye başlamasıyla birlikte büyük ve çok işlevli makinelerin üretime 

katılması çok şeyin çehresini değiştirmiştir. Kol emekçileri artık, el aletleriyle 

çalışan zanaatçı olmaktan çıkarak, fabrika disiplinine bağımlı makine 

operatörleri haline gelmiştir. Endüstri kapitalizminin gelişmesi ve aile 

temelinde örgütlenmiş olan üretim sistemlerinin çözülmesi, aile temelli üretim 

döneminde ancak mevsimlik ya da kısıtlı iş olanağı bulabilen kadın, çocuk ve 

gençlere de sürekli çalışma koşullarını yaratmıştır (Phyllis, 1994, Akt: Bakırcı, 

2004). 
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Thompson’a (2006) göre, çocuk, 1780’den önce de tarımsal ve 

endüstriyel ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır ve okul tarafından 

kurtarılıncaya kadar da öyle kalmıştır. Bütün evlerde kızlar temizlik, pişirme 

gibi günlük işlerde çalıştırılırlardı. Tarımda, çoğu kez üstü başı dökülen 

çocuklar, her türlü hava koşullarında tarlalarda ya da çiftliğin civarında işe 

koşulurdu. Ancak fabrika sistemi ile karşılaştırıldığında önemli farklılıklar söz 

konusudur. Evde çocuğun durumu, anne-babanın ya da ustanın mizacına 

göre değişiklik gösterebiliyordu ve bir ölçüye kadar da yapacağı iş yeteneğine 

göre ayarlanıyordu. Fabrikada ise narin ya da güçlü olan ayrımı 

yapılmaksızın, çalışma saatlerini, işin düzenliliğini, hızını, disiplinini ve 

çalışma ortamını makine belirliyordu. 

 

Altan’a (1980) göre, yeni çalışma koşullarında çocuk ve genç emeği, 

hane içinden hane dışına çıkmış ve çocuk ve genç emeğinin niteliği 

değişmiştir. Emek yoğun üretim, 18 yaşından küçük bireyler dahil bütün 

aileleri, kırsal alanlardan kente çekmiştir. Üretim faktörlerini en iyi ve en karlı 

biçimde kullanmanın yollarını araştıran sermayedarlar, daha ucuza mal olan, 

bol bulunabilen, kayıpların her an telafi edilebileceği kadın, çocuk ve genç 

emeğini, pahalı olan yetişkin erkek emeğine tercih etmiştir. Düşük maliyetle 

yoğun üretim yapabilen fabrikalar karşısında rekabet güçlerini artırabilmek 

için küçük işletmeler de çocuk ve genç emeğine yönelmiştir. Ucuz işgücü 

olmaları önemli bir neden olmakla beraber, kadın, çocuk ve gençlerin tercih 

edilmesinin diğer bir nedeni de, Sanayi Devrimi’nin yarattığı ekonomik ve 

toplumsal sorunların yol açtığı işçi hareketleri nedeniyle fabrikalarda bozulan 

çalışma disiplininin, erkek işçilere oranla daha uysal ve güçsüz görülen 

kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması ile sağlanmasıdır (Altan, 1980, Akt: 

Bakırcı, 2004). 

  

Sanayileşme sürecinde özellikle kadın ve çocukların olumsuz yönde 

etkilendikleri bilinmektedir. Duyar ve Özener’in aktardığına göre (2003), 

sanayileşmenin beşiği olarak kabul edilen Britanya’da çocukların fabrika ya 
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da madenlerde bazen beş, bazen de daha küçük yaşlarda çalıştırılmaları 

olağan karşılanmaktaydı. 

  

Çocuklar günde 15 saate varan uzun çalışma süresinin yanında son 

derece ağır çalışma koşulları altında çalışmak zorunda bırakılmaktaydılar. De 

Herdt, bu çalışma koşulları hakkında çok çarpıcı bilgiler sunmaktadır (1996, 

Akt: Duyar ve Özener, 2003): 
Çalışanlar, yalnızca çalışma mekanları yönünden değil, aynı zamanda 

barındıkları yerler açısından da acınacak durumdaydılar. Belçika’da işçi 

çocuklarının içinde bulundukları çalışma koşulları bu konuda fikir verecektir. 

Belçika’da briket imalathanelerinde çocuklar rüzgar ve yağmura açık 

barakalarda barınmaktaydılar. Gece günlük giysileriyle uyumakta, sabahın 

erken saatlerinde işe başlamaları için yüzlerine soğuk su dökülerek 

uyandırılmaktaydılar. İmalathanelerde sağlıkları, tozun ciddi tehdidi altındaydı. 

Pamuk ve keten imalathanelerinde 39–49 ºC arasında değişen sıcaklıktaki 

çamurda çıplak ayakla çalışıyor, elleri ve ayakları kısa sürede kangren 

oluyordu. Kız çocukları, evlerine yağmurlu ve dondurucu soğuklarda bile ıslak 

elbiselerle gitmek zorunda oldukları için sık sık akciğer hastalıklarına 

yakalanıyorlardı. Diğer taraftan, kibrit imalathanelerinde çalışan ve yaşları 

beşe dek inebilen çocukların aldıkları fosfor, kemiklerini olumsuz yönde 

etkilemekteydi; çünkü çalışma mekanlarında havalandırma sistemi yoktu. 

Tütün imalathanelerinde çalışan çocuklar da tütün tozuna bağlı olarak ciddi 

göğüs rahatsızlıklarından mustariptiler. Dikiş sektöründe faaliyet gösteren kız 

çocukları arasında tüberküloz ve anemi yaygındı. Kömür ocaklarında işçi 

çocukların akciğerleri toz ve ince kumdan etkilenmekteydi. 

 

 

Gregg’e göre (Gregg. [t.y]. Akt: Uzun, 2000), bazı çocuklar üç veya 

dört yaşında işe başlarken kabul edilen genel çalışma yaşı altı veya yedi idi. 

Aile reisleri ekonomik baskıdan dolayı çocuklarını fabrikaya göndermek 

zorunda kalıyorlardı. Bazı durumlarda yetişkinler, çocuklarını getirmedikçe 

işe kabul edilmiyordu. Çalışma saatleri günde oniki ile ondokuz saat arasında 

değişiyordu. İşyeri disiplini oldukça katıydı. Çocukları ayık tutmak için 

kamçılama ve dövme gibi çeşitli cezalar uygulanıyordu. Aksi takdirde 

çocuklar yorgunluktan kendilerini hareket eden makineye kaptırıyor, bu da 
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onların ölmesine veya sakatlanmasına yol açıyordu. Çocuklar genellikle 

yemek yerken makineleri temizlemek zorundaydılar. Bu da ciğerlerinin toz ve 

dumanla kaplanmasına ve hastalanmalarına neden oluyordu. Hem 

yetişkinlere hem de çocuklara aynı katı disiplin uygulanmaktaydı. İşe geç 

gelmenin cezası dövülme veya ücret kesintisiydi. Isı 80–84 °F iken pencereyi 

açanlara para cezası veriliyordu.  

 

İşçi sınıfının mücadelesi sonucu bugün Batı toplumlarında çocuk 

işçiliğinin düşüşe geçtiği söylenebilir. Ancak bu durum Üçüncü Dünya ülkeleri 

için geçerli değildir. Bu ülkelerde çocuk işçiliğinin artmasında küreselleşen 

ekonomi de önemli bir rol oynamaktadır. Küresel rekabet içinde daha fazla 

kar etmeyi amaçlayan uluslararası sermaye için, işgücünün daha ucuz 

olduğu bu ülkelerde kadın ve çocuklar işgücü kaynağının önemli bir 

bölümünü oluşturmaktadırlar. Tanınmış birçok büyük firma, taşeronlar 

aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerdeki çocuk emeğinin sömürüsünden 

yararlanmaktadır. İngiltere Hükümeti'nin onayladığı bir rapora göre, 

Hindistan'da İngiltere için spor malzemeleri üreten İngiliz firmaları, aralarında 

7 yaşındaki çocukların da olduğu yaklaşık 30 bin çocuğu çalıştırmaktadır 

(Eğitim-Sen, 2004). 

 

Dünyada ve Türkiye’de Çalışan Çocukların Durumu 
 

Dünyada Çalışan Çocukların Durumu 
 

Günümüzde çocuk işçiliği dünya gündeminde en üst sırada yer alması 

gereken ve ivedi çözüm bekleyen bir sorundur. Milyonlarca çocuk, fiziksel, 

zihinsel, eğitsel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimlerine zarar veren ve 

ulusal yasalarla uluslararası standartlara uygun olmayan koşullarda 

çalışmaktadır. Günümüzde çalışan çocukların sayısını kesin olarak söylemek 

mümkün olmasa da, ILO araştırmalarına göre dünyada 5–14 yaş grubunda 

250 milyon çalışan çocuk bulunduğu, 12–17 yaş grubu 283 milyon çocuğun 

çalıştığı için okula devam edemediği tahmin edilmektedir (Çalışan Çocuklar, 
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[t.y.]). ILO tahminlerine göre bu 250 milyon çocuğun yüzde 61 kadarı, yani 

hemen hemen 153 milyonu Asya’da; yüzde 32’si (80 milyon) Afrika’da ve 

yüzde 7’si (17,5 milyon) Latin Amerikada’dır (ILO, 2001). 

 

Çocukların çalışma hayatı içerisinde yer almaları ülkelerin sosyo-

kültürel ve ekonomik yapılarına göre farklılık göstermektedir Çocuk işçiliği 

özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde daha yoğun bir şekilde 

karşımıza çıksa da sanayileşmiş ülkelerin birçoğunda da görülmektedir. 

Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan Doğu Avrupa ve Asya ülkelerinde 

yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Avrupa’da 1,5 milyon çalışan çocuk olduğu 

tahmin edilmektedir (ILO, 2001). 

 

Günümüzde dünya çapında çalışan çocukların sayısı hakkında kesin 

bir rakam vermek mümkün değildir. Derrien’e (1994) göre, bu belirsizlik 

başlıca üç nedenden kaynaklanmaktadır. Çalıştırılan çocuklar, yasal çalışma 

yaşının altında istihdam edildikleri için resmi istatistiklerde yok sayılmaktadır. 

İkinci olarak, ev işlerinde, enformel sektörlerde ve tarımda çalışan çocukların 

sayısını da kesin olarak tespit etmek mümkün değildir. Ayrıca, hem okula 

gidip hem de kısmi zamanlı çalışan (part-time) çocuklar, istatistiklerde 

öğrenci olarak gösterilmemektedir (Akt: Çöpoğlu, 2001). 

 

Dünyada çalışan çocuklara ilişkin sayısal verilerin temin edildiği yeni 

kaynaklardan biri olan, “Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO 

Bildirgesinin İzlenmesi Çerçevesindeki 2006 Küresel Raporu”na göre, 

Dünyada çalışan çocukların % 69 gibi çok büyük bir kısmı tarım sektöründe, 

% 22'si hizmetler sektöründe, % 9'u ise sanayide bulunmaktadır.  

 

Yine aynı rapora göre, dünyada çalışan çocuk sayısı 2000–2004 

döneminde 246 milyondan 218 milyona gerileyerek % 11 oranında azalmıştır. 

Raporda 2004 yılında, 
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a) 5–17 yaş grubunda ekonomik açıdan faal 317 milyon çalışan 

çocuk bulunduğu, bunların 218 milyonunun çocuk işçi olduğu, bunun da 126 

milyonunun tehlikeli işlerde çalıştığı, 

b) 5–14 yaş kategorisinde ise ekonomik olarak faal 191 milyon 

çocuğun 166 milyonunun çocuk işçi olduğu, bunun 74 milyonunun ise 

tehlikeli işlerde çalıştığı belirtilmektedir. 

 

Türkiye’de Çalışan Çocukların Durumu 
 

Çocuk işçiliği gelişmekte olan pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 

önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Türkiye’nin 1980’lerin başından itibaren iktisadi bir dönüşüm 

sürecine girmesiyle birlikte KOBİ’ler güç kazanmaya başladı. Bu oluşum 

esnek üretim biçiminin yol açtığı kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıktı. 

KOBİ’lerin güç kazanması aynı zamanda kadın ve çocuk işgücünü artırıcı bir 

etki yarattı. Diğer yandan kente yönelik iç göç nedeni ile kentlerde eğitim 

almak isteyenlerin sayısı arttı. Kamu bu isteğe, izlediği yanlış politikaları 

nedeniyle yanıt veremedi, kamu harcamaları içinde eğitim harcamalarının 

payı artırılamadı. Bu ise çocukların çalışma yaşamına erken başlamalarının 

nedenlerinden birisi oldu. Kırsal kesimde ise çocuklar için geleneksel çalışma 

koşullarının değiştirilememesi çocuk işgücü kullanımının bu sektördeki yerini 

korumasına neden oldu. Çocukların çalışma alanlarındaki koşulları homojen 

bir nitelik göstermektedir. Çocuklar genel olarak, okul dışında kalan 

zamanlarda, mevsimlik işçi olarak, KOBİ’lerde ve marjinal sektörde 

çalışmaktadırlar (Çolak, 2004). 

 

Türkiye’de çocuk işçiliğinin temelinde, öncelikle yoksulluk, hızlı nüfus 

artışı, kırsal kesimden kente göçün yoğun olması, geleneksel bakış açısı, 

enformel sektörün yaygınlaşması, eğitim sistemindeki aksaklıklar, istihdam 

olanaklarının yeterli olmayışı, ailelerin eğitim düzeylerinin düşük olması gibi 

pek çok neden yatmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş 
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Kurulu Başkanlığı’nın UÇÖ/IPEC Programı çerçevesinde 1994 yılında 25 ilde 

ve 5 işkolunda (ağaç, deri, dokuma, konaklama ve eğlence, metal 

işkollarında) yürüttüğü 18 yaşından küçük 1717 çocuk ve genci kapsayan 

araştırmasına göre, çocuk ve gençlerin önemli bir oranının çalışma nedeni 

yoksulluktur (ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2000. Akt: Bakırcı, 2004). 

Dikbayır ve diğerlerine göre (2001. Akt: Çelik, 2005), yoksulluk çocuk emeği 

arzının en önemli nedenidir. 1999 TÜİK Çocuk İşgücü Araştırmasına göre, 

çocukların çalışma nedenleri arasında hane halkı gelirine katkıda bulunmak 

(yüzde 49,6) ve hane halkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak (yüzde 

24,6) çocukların çalışmasının en önemli nedenleri olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO) desteği ile Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı 

(IPEC) kapsamında 2006 Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilen 

Çocuk İşgücü Anketi sonuçları ile daha önce 1994 ve 1999 yıllarında 

gerçekleştirilen iki anketin sonuçları karşılaştırıldığında ülkemizdeki çocuk 

işçiliği oranında bir düşüş eğilimi gözlenmektedir. 
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Çizelge 1. Çocuk İşgücü Temel Göstergeleri (Bin kişi) 

 1994 1999 2006 

Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus 59,736 65,422 72,957 

0–5 Yaş Grubundaki Nüfus 8,469 7,930 8,479 

6–14 Yaş Grubundaki Nüfus 10,945 11,938 12,477 

6–17 Yaş Grubundaki Nüfus 14,968 15,821 16,264 

İstihdam (6 yaş +)  20,984 22,124 22,963 

İstihdam (6–14 yaş) 958 609 318 

İstihdam Oranı (6–14 yaş) 8.8 5.1 2.6 

İstihdam (6–17 yaş)  2,269 1,630 958 

İstihdam Oranı (6–17 yaş) 15.2 10.3 5.9 

Kent 611 478 457 

Kır 1,659 1,151 502 

Erkek 1,372 955 632 

Kadın 898 675 326 

Tarım 1,510 990 392 

Tarım dışı  759 640 566 

Ücretli veya Yevmiyeli  648 617 513 

Kendi hesabına veya işveren 52 28 26 

Ücretsiz aile işçisi 1,570 985 420 

Kaynak: TÜİK Çocuk İşgücü Araştırması, 2006 Haber Bülteni 

 

 

Söz konusu araştırmalara göre, Türkiye’de 6–17 yaş grubundaki 

ekonomik faaliyetlerde çalışan çocukların sayısı, 1994 yılında 2 milyon 269 

bin iken, 1999 yılında 1 milyon 630 bine, 2006 yılında ise 958 bine 

gerilemiştir.  
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Zorunlu eğitim çağında olan 6–14 yaş grubundaki ekonomik 

faaliyetlerde çalışan çocukların sayısı da 1994 yılında 958 bin iken 1999 

yılında 609 bine, 2006 yılında ise % 67 azalarak 318 bine düşmüştür. 

 

TÜİK tarafından düzenlenen 2006 Çocuk İşgücü Araştırması 

sonuçları 6–17 yaş grubunda ülkemizde ekonomik faaliyetlerde çalışan çocuk 

sayısının son 12 yılda tüm sektörlerde toplam % 58 oranında azaldığını 

göstermektedir. Bu gerileme büyük ölçüde tarım sektöründe çalışan çocuk 

sayısındaki azalmadan kaynaklanmıştır. Son 12 yıldaki bu gerileme, 6–17 

yaş grubu için, tarım sektöründe % 74, sanayi sektöründe % 30, ticaret 

sektöründe % 54 oranlarında gerçekleşmiştir. Bu oranlar 6–14 yaş grubu için 

(sektörlere göre) sırasıyla, % 75, % 53 ve % 70'dir (TİSK-TÜRK-İŞ, 2007). 

 

Çalışan çocuk sayısındaki bu düşüşte, 1997 yılında zorunlu temel 

eğitim süresinin 5 yıldan 8 yıla çıkarılmasının da önemli bir etkisi olmuştur. 

 

Çizelge 2. Eğitimde Sayısal Gelişmeler 

1995-1996 1999-2000 2000-2005 (1) Eğitim 
Kademeleri 

Öğrenci 
Sayısı 

Okullaş
ma 

Oranı 
(%) 

Öğrenci 
Sayısı 

Okullaş
ma 

Oranı 
(%) 

Öğrenci 
Sayısı 

Okullaş
ma 

Oranı 
(%) 

Okul Öncesi 
Eğitim 

199 7,7 252 9,8 690 25,0 

İlköğretim 9.564 89,8 10.053 97,6 10.328 100,0 
Ortaöğretim 2.223 55,0 2.444 59,4 2.886 75,0 
Genel Lise 
Eğitimi 

1.277 31,6 1.506 36,6 1.539 40,0 

Mes. ve Teknik 
Eğitimi 

946 23,4 938 22,8 1.346 35,0 

Yükseköğretim(*) 1.226 23,8 1.492 27,8 2.002 37,3 
Örgün Eğitim 766 14,9 1.006 18,7 1.519 28,3 
Açık Öğretim 460 8,9 486 9,1 483 9,0 
(*) Yüksek Lisans Öğrencileri dahil 
(1) Hedef 
Kaynak: VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi. 
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/egitim/egitim.htm 
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1995–1996 öğretim yılında ilköğretimde okullaşma oranı % 89,8 

iken, 8 yıllık zorunlu temel eğitimin uygulandığı 1999–2000 öğretim yılında 

ilköğretimde okullaşma oranı % 97,6’ya yükselmiştir. 

 

 

Çalışan Çocuklar İle İlgili Yasal Düzenlemeler 
 

Uluslararası anlaşmaların ortak özelliği; çocukları ya zorunlu eğitime 

tabi tutarak çalışma hayatından uzaklaştırmak, ya da bunları mümkün olduğu 

kadar hafif ve bünyelerine uygun işlerde çeşitli koruyucu hükümler 

çerçevesinde çalıştırmaktır (Kayhan, 1997). Çocukların ve gençlerin 

korunmasına ilişkin uluslararası yasal düzenlemeler şu şekilde özetlenebilir. 
 
 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
  

20 Kasım 1989 tarihinde Türkiye tarafından kabul edilen Birleşmiş 

Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 32. maddesi taraf devletlerin, 

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 

korunmalarına ilişkin bir dizi temel hükümleri içermektedir (Mad.32). 

 
Avrupa Sosyal Şartı 

  

1961 yılında imzalanan Avrupa Sosyal Şartı, 1965 yılında yürürlüğe 

girmiştir. 1989 yılında Türkiye tarafından onaylanan sözleşmenin 7. 

maddesinde yer alan “Çocukların ve Gençlerin Korunma Hakkı”na ilişkin 1, 2, 

7, 10. fıkralarına çekince konulmuştur. Ancak, 1996 yılında imzalanan ve 

1999 yılında Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı yürürlüğe girerek, 1961 

tarihli sözleşmede var olan eksiklikleri gidermeyi ve sosyal hakların 
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kapsamını genişletmeyi amaçlamaktadır. Türkiye tarafından 6.10.2004 

tarihinde imzalanan “(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı”, onaylanarak 

5547 sayılı yasa ile 3 Ekim 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Buna göre daha önce çekince konulan 7. maddenin fıkraları kabul edilmiştir. 

Avrupa Sosyal Şartı’nın 7. maddesi çocukların ve gençlerin korunması 

hakkına ilişkin şu hükümlere yer vermektedir (Mad. 7); 
 

1- Çocukların sağlık, ahlak ve eğitimleri için zararlı olmayacağı belirlenen 

hafif işlerde çalıştırılmaları durumu dışında asgari çalışma yaşının 15 

olmasını sağlamak 

2- Tehlikeli veya sağlığa zararlı olduğu öngörülen işlerde, asgari çalışma 

yaşının 18 olmasını sağlamak 

3- Henüz zorunlu eğitim çağında olanların, eğitimlerinden tam anlamıyla 

yararlanmalarını engelleyecek işlerde çalıştırılmamalarını sağlamak 

4- 18 yaşından küçüklerin çalışma sürelerinin, gelişmeleri ve öncelikle de 

mesleki eğitim gereksinmeleri uyarınca sınırlandırılmasını sağlamak 

5- Çalışan gençlerin ve çırakların adil bir ücret ve diğer uygun ödemelerden 

yararlanma hakkını tanımak 

6- Gençlerin, işverenlerin izniyle normal çalışma saatlerinde mesleki 

eğitimde geçirdikleri sürenin, günlük çalışma süresinden sayılmasını 

sağlamak 

7- 18 yaşın altındaki çalışanlara yılda en az dört haftalık ücretli izin hakkını 

tanımak 

8- 18 yaşın altındaki kişilerin, ulusal yasalar ve yönetmeliklerle belirlenen 

işler dışında gece işinde çalıştırılmamalarını sağlamak 

9- Ulusal yasalar veya yönetmeliklerle belirlenen işlerde çalışan 18 yaşın 

altındaki kişilere düzenli sağlık kontrolü yapılmasını sağlamak 

10- Çocukların ve gençlerin özellikle doğrudan veya dolaylı olarak işlerinden 

doğan tehlikeler başta gelmek üzere, uğradıkları bedensel ve manevi 

tehlikelere karşı özel olarak korunmalarını sağlamak 

 
 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları 
  

Çocukların ve gençlerin iş yaşamlarına ilişkin uluslararası kaynakların 

temelini ILO’nun çalışmaları meydana getirmektedir. ILO, kabul ettiği 
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sözleşmeler ve tavsiye kararları ile çocuk ve genç işçilerin iş güvenliğine 

ilişkin önerileri gerçekleştirmeleri için üye devletlere sunmaktadır (Kayhan, 

1997). 

  

Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) 1932 yılında üye 

olmuştur. Türkiye’nin üyelik tarihinden bugüne kadar onaylamış olduğu çocuk 

işgücünü ilgilendiren sözleşmeler ve tavsiye kararları şu şekilde sıralanabilir; 

 

• Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari 

Yaşının Tespitine İlişkin Sözleşme (15 Nolu Sözleşme ), (Ancak, 138 sayılı 

Sözleşmenin kabulüyle, bu Sözleşme yürürlükten kalkmıştır) 

• Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin 

Tesbiti Hakkında Sözleşme (58 Nolu Sözleşme), (Ancak, 138 sayılı 

Sözleşmenin kabulüyle, bu Sözleşme yürürlükten kalkmıştır) 

• Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını 

Belirleyen Sözleşme (59 Nolu Sözleşme), (Ancak, 138 sayılı Sözleşmenin 

kabulüyle, bu Sözleşme yürürlükten kalkmıştır) 

• Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık 

Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme (77 Nolu Sözleşme), 

• Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında 

Sözleşme ( 123 Nolu Sözleşme), (Ancak, 138 sayılı Sözleşmenin kabulüyle, 

bu Sözleşme yürürlükten kalkmıştır) 

• İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme (138 Nolu 

Sözleşme), 

• Asgari Çalıştırma Yaşına İlişkin Tavsiye Kararı (146 sayılı T.K.), 

• Çok Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve 

Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi (182 Nolu Sözleşme), 

• Çok Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve 

Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Tavsiye Kararı (190 sayılı T.K.), 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, daha önce kabul edilen 

Sözleşmeleri, istihdama kabuldeki asgari yaşı sektörlere göre ayrı ayrı 
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belirlemişken, istihdama kabulde asgari yaşa ilişkin 138 Sayılı Sözleşme tüm 

sektörler ve bütün işler için belirli ilkeler getirmiştir. 138 Sayılı Sözleşme, 15 

yaşından küçüklerin çalıştırılmalarını yasaklamış, ülkelerin seçimlerine göre 

14 veya 13 yaş için sadece hafif işlere izin verilmiştir. 18 yaşına kadar da 

sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimini tehlikeye düşürebilecek her türlü 

çalışma yasaklanmıştır (Ç.S.G.B, 2005). 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 01.06.1999 tarihinde ve 

Türkiye tarafından 25.01.2001 tarihinde kabul edilen 182 Nolu “Çok Kötü 

Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 

Acil Eylem Sözleşmesi” 18 yaşın altındaki herkesi “çocuk” olarak 

tanımlamakta ve bu sözleşmeyi onaylayan her üye ülkeden acil bir sorun 

olarak en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanmasını ve ortadan 

kaldırılmasını sağlayacak ivedi ve etkin önlemleri almasını istemektedir. Bu 

Sözleşmenin 3. maddesine göre “en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği” ifadesi 

(Mad. 3); 

 
• çocukların alım-satımı ve ticareti, borç karşılığı veya bağımlı olarak 
çalıştırılması ve askeri çatışmalarda çocukların zorla ya da zorunlu tutularak 
kullanılmasını da içerecek şekilde zorla ya da mecburî çalıştırılmaları gibi 
kölelik ve kölelik benzeri uygulamaların tüm biçimlerini; 
• çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların üretiminde veya pornografik 
gösterilerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu; 
• çocuğun özellikle ilgili uluslararası anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu 
maddelerin üretimi ve ticareti gibi yasal olmayan faaliyetlerde kullanılmasını, 
bunlar için tedarikini ya da sunumunu; 
• doğası veya gerçekleştirildiği koşullar itibariyle çocukların sağlık, 
güvenlik veya ahlaki gelişimleri açısından zararlı olan işi kapsar. 
 

Anayasa 
  

Çocuk ve gençlerin korunması hususu, Anayasa’da güvence altına alınmıştır. 

Anayasa’nın 50. maddesinde “kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan 

işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği 

olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar” ifadesi yer 

almaktadır. 
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Borçlar Kanunu 
 

Bu kanunun 330. maddesinde 18 yaşın altındakilerin gece süresinde ve hafta 

tatilinde çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Kanunun 318. maddesinde ise usta ile 

yasal vasisi arasında çıraklık sözleşmesi yapılması ve sözleşmede yapılacak 

işin, çıraklık nevi ve süresinin, günlük çalışma süresinin, ücret ve diğer 

ödemeler ile deneme süresinin belirtilmesi hükmü yer almaktadır. 

 
Umumi Hıfzısıhha Kanunu 

  

Bu kanuna göre, 12 yaşından küçük bütün çocuklar fabrika ve imalathane 

gibi her türlü işyerlerinde ve maden işlerinde işçi ve çırak olarak 

çalıştırılamazlar (Mad. 173). Yine aynı yasanın 176. maddesine göre 18 

yaşından küçük çocukların bar, kabare, dans salonları, kahve, gazino ve 

hamamlarda çalıştırılması yasaktır. Yasanın 173. maddesinde ise 16 

yaşından küçük işçilerin günde en çok 8 saat çalıştırılabileceği ifadesi yer 

almaktadır. Bu yasa, 12–16 yaşları arasındaki çocukların beden ve ruh 

sağlıklarına aykırı olduğu için çalıştırılamayacakları işlerin belirlenmesini İş 

Kanunu’na bırakmaktadır (Mad.179). 

 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 
  

Yasanın 12. maddesine göre,  “21 yaşından küçük kadın ve erkeklerin 

gazino, bar, kafeşantan ve buna benzer içki kullanılan yerler ile banyo, 

hamam ve plajlarda çalıştırılmaları yasaktır. Bar artistliği yapacak olanların 

18 yaşını tamamlamış olmaları gerekir”. 
 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu 
  

Yasanın 57. maddesi ile ilköğretim çağında olup da zorunlu temel öğretim 

kısımlarına devam etmeyenlerin resmi ve özel işyerlerinde veya her ne 
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biçimde olursa olsun çalıştırmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya 

ücretsiz çalıştırılması yasaklanmıştır. 

 
4702 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 

  

Bu kanunun 10. maddesine göre, çırak olabilmek için 14 yaşını doldurmuş 19 

yaşından gün almamış olmak, en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve 

bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun 

olmayı gerektirmektedir. Yasanın 13. maddesine göre, “bu kanun 

kapsamında bulunan il ve mesleklerde faaliyet gösteren işyerleri, Bakanlıkça 

tespit edilen illerde ve meslek dallarında 19 yaşından gün almamış olan 

kişileri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar” hükmü yer almaktadır. 

 
4857 Sayılı İş Kanunu 

  

İş Kanunu’na göre 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. 

Ancak, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, 

bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin 

okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler (Mad. 71). 

 

Yine aynı maddede, “onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç 

işçiler bakımından yasak olan işler ile onbeş yaşını tamamlamış, ancak 

onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 

ondört yaşını bitirmiş ve ilk öğretimini tamamlamış çocukların 

çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle 

belirlenir” denilmektedir. Söz konusu yönetmelik 06.04.2004 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Ayrıca 71. maddede çocukların çalışma süreleri ile ilgili olarak temel 

eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatlerinin günde 

yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamayacağı ifade edilmiştir. Ancak, 
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onbeş yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk 

saate kadar artırılabilir. 

 

Çocukların Çalışma Nedenleri 
 

Yoksulluk 
  

Küreselleşmenin etkisiyle gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun artması, 

çocukların çalışma hayatına girmelerinin en temel nedenlerinden birisidir. 

  

Yoksulluğun altında ise; işsizlik, gelir dağılımının adil olmaması, 

ekonomik kriz, ülke kaynaklarının verimli kullanılamaması, hızlı nüfus artışı, 

göç, plansız kentleşme ve kayıt dışı ekonomi gibi nedenler yatmaktadır. 

  

Yoksulluk ile çocuk işçiliği arasında bir paralellik söz konusudur. 

Yoksul bir ailede doğmak, çocuklar için pek çok olanaktan yoksun kalmanın 

yanında, okula gitmek yerine erken yaşta çalışmaya başlamak anlamına da 

gelmektedir. Yoksul aileler, çocuklarının okul masraflarını karşılayamadıkları 

ve çocuklarının herhangi bir işte çalışması sonucu elde edeceği gelire daha 

çok ihtiyaç duydukları için çocuklarını okula göndermemektedirler. Ülkemizde 

eğitim devlet okullarında parasız olarak verilse de, aileler, çocuklarının okul 

kıyafeti, ders araç ve gereçleri gibi ihtiyaçların yanında okul tarafından bağış, 

katkı payı, spor parası, temizlik parası gibi resmi olmayan harcamaları da 

karşılamakla yükümlü tutulmaktadırlar. Bunun sonucunda, gelir düzeyi düşük 

aileler bu harcamaları karşılamakta güçlük çekmekte ve isteseler de 

çocuklarının eğitimlerine devam etmelerini sağlayamamaktadırlar. 

  

Yapılan birçok araştırmada çocuklar, çalışmasaydı ne yapmak 

istedikleri sorulduğunda, önemli bir bölümü okula devam etmek istediklerini 

ifade etmişlerdir. Ancak çocukların seçim yapabilme özgürlüğü kendilerinde 

değil ebeveynlerindedir. Çocukların, aileleri tarafından çalışma yaşamının 

içine sürülmesini engellemek için, ailelerin reel gelirlerini artırmak 
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gerekmektedir. Çünkü çocukların elde ettikleri gelirler hane halkı içinde 

önemli bir paya sahiptir. Dokuz Latin Amerika ülkesini kapsayan araştırma 

göstermektedir ki, 13–17 yaşlarındaki çocukların sağladıkları gelirin ortadan 

kalkması durumunda, yoksulluk %10 ile %20 oranında artacaktır (Çolak, 

2004). 

  

Çöpoğlu’na (2001) göre, yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisi, bir 

yandan çalışma hayatına erken yaşlarda girmek, gücü ve bilgisi ile 

uyuşmayan işlerde çalışmak biçiminde ortaya çıkarken; diğer yandan en 

temel insan haklarından biri olan eğitimden yoksun bırakılmaları şeklinde 

olmaktadır. İleride bu çocuklar büyüdüğünde, bilgi ve beceri eksikliği 

nedeniyle iş bulamayan veya evini geçindiremeyecek bir gelire sahip bir işte 

çalışan babaları ve anneleri gibi, yine kendi çocuklarının kazanacağı “ek 

gelir” ile ailelerini geçindirmeye mahkum olacaklardır. 

 
Hızlı Nüfus Artışı 

  

Çocuk işçiliğinin en önemli nedenlerinden birisi de hızlı nüfus artışıdır. Hızlı 

nüfus artışının görüldüğü gelişmekte olan ülkelerde, gelir düzeyi düşük aileler 

daha çok sayıda çocuk sahibi olmakta ve düşük olan gelirlerini tamamlamak 

için çocuklarını küçük yaşlarda çalışmaya zorlamaktadırlar. Gürak’a göre, 

nüfusu en hızlı artan aileler, en az eğitim ve en az gelire sahip olan ailelerdir. 

Okuma-yazma bilmeyen anneler ortalama 5,6 çocuk sahibi olurken, yüksek 

eğitimli anneler ortalama 1,3 çocuk yapmaktadırlar. Diğer bir deyişle, 

Türkiye’de en az eğitime ve gelire sahip ailelerde ortalama çocuk sayısı, en 

yüksek eğitimli ailelere oranla 4–5 kat daha yüksektir (Gürak, 2006).  

  

Baştaymaz’a göre çocukların erken yaşlarda çalışma hayatına 

atılmaları, hızlı nüfus artışının bir sonucu olduğu gibi sebebini de teşkil 

etmektedir. Azgelişmişlikle çocuğa yüklenen “ekonomik değer” arasındaki 

doğrusal ilişki, özellikle kırsal kesimde, doğacak her bir çocuğun “potansiyel 

işgücü” olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır (Baştaymaz, 1994. Akt: 
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Tunçcan,1999). Çocuğun “potansiyel işgücü” olarak algılanması, az gelişmiş 

ülkelerde nüfus artışını hızlandırmakta, oysa Birleşmiş Milletler uzmanları 

tarafından yapılan hesaplamalar nüfustaki çok küçük bir artışın bile söz 

konusu ülke grubu açısından altından kalkılmaz ekonomik sonuçları 

beraberinde getireceğini ileri sürmektedir. Buna göre; nüfusun %1 artması 

halinde, fert başına düşen gelir düzeyinin aynı seviyede muhafaza 

edilebilmesi, milli gelirin % 2-5’inin yatırıma dönüştürülmesini 

gerektirmektedir (Ongan, 1992. Akt: Tunçcan, 1999). 

  

Tunç’a göre, gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı, 

demografik yatırımların artırılmasını zorunlu kılmakta ve verimli yatırımların 

miktarının düşük düzeyde kalmasına sebep olmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelerde, demografik yatırımlar toplam yatırımların % 45,5’e ulaşırken, 

gelişmiş ülkelerde nüfus artış oranındaki düşük seviye, demografik 

yatırımlardaki oranın % 12,5 gibi düşük seviyede kalmasını sağlamakta ve 

verimli yatırımlarda artışın yüksek olmasını mümkün kılmaktadır (Tunç, 1998. 

Akt: Kaplan, 2001). 

 
Göç  

  

Kırsal kesimden büyük ve sanayileşmiş kentlere hızlı göç, çocukların çalışma 

hayatına katılmalarının diğer bir nedenidir.  

  

Bakırcı’ya göre, tarım sektöründe teknoloji kullanımının artması ile 

birlikte bu kesimde ortaya çıkan işgücü fazlası nedeni ile kırsal kesimde 

yaşayanların hane halkını geçindirecek kadar gelir elde edememesi, kentin 

sunduğu eğitim, sağlık hizmetleri, daha kolay iş bulma gibi imkanlar, kentteki 

uzmanlaşmanın sağladığı olanaklar, genel olarak kırdan kente göçün 

etmenleri olarak öne çıkmaktadır (Bakırcı, 2004).  

  

Göç eden aile fertlerinin, genelde yeterli eğitime sahip olmamaları, 

vasıfsız işgücü konumunda olmaları nedeniyle çoğunlukla işsizlik sorunuyla 



 

 

34

karşı karşıya kalmaları, altyapısı olmayan, eğitim ve sosyal aktivite imkanları 

kısıtlı gecekondu alanlarında yerleşmeleri ve göç eden ailelerin yoksul ve çok 

çocuklu olmaları genelde bu aileleri geçimlerini sağlayabilmek için çocuklarını 

çalıştırmaya itmektedir (Ç.S.G.B., 2006). 

 
Enformel Sektör 

 

Müftüoğlu’na göre (2003), enformel sektör, istihdam edilenlerin tamamen 

kayıt dışında ve yasal hiçbir haktan yararlanamadığı, bu nedenle de emek 

maliyetinin son derece düşük olduğu bir alandır. Özellikle üretimin 

esnekleştirilmesi çerçevesinde üretimin parçalanması eğiliminin 

yaygınlaşması ile birlikte sermayenin, yan sanayi ve fason üretim gibi işin bir 

bölümü veya tamamının işyeri dışında enformel olarak çalışan işyerlerine 

vererek bu sektörü, maliyetleri düşüren bir esneklik aracı olarak kullandığı 

görülmektedir. Diğer taraftan enformel sektör, yeni liberal politikalar 

sonucunda artan işsizlik ve yoksulluk karşısında kurumsal çözüm 

getirilmemesi nedeniyle toplumsal tepkileri öteleyecek bir mekanizma olarak 

da kullanılmaktadır. Bu bağlamda enformel sektör, bir taraftan yarattığı 

istihdamla işsizlik sorununu gizlemekte, diğer taraftan ise gerçekleştirdiği 

düşük fiyatlı üretim ve hizmetler ile gelirleri azalan sermaye dışı kesimin 

yaşamını sürdürmesini ve böylece de sermayenin düşük emek maliyeti 

politikalarının sürekli olmasını sağlamaktadır. Sermaye kesimine sağladığı 

küçümsenemeyecek düzeydeki bu katkılar nedeniyle de Türkiye’de enformel 

sektörün engellenmesine yönelik düzenlemeler getirilmediği gibi sürekli 

olarak büyümesine de göz yumulmaktadır. 

  

Ücretsiz aile emeğinin, çocuk işçiliğinin ve kaçak yabancı işçiliğin 

yaygın olarak kullanıldığı enformel sektörde, kısmi zamanlı (part-time) 

çalışma, çağrı üzerine çalışma, eve iş verme gibi standart dışı çalışma 

biçimleri de yaygın biçimde uygulanmaktadır. 
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Bakırcı’ya (2004) göre, enformel sektör istihdam biçimlerinden olan 

eve iş vermelerde, evin işyeri olarak kullanılmasında ve diğer mikro 

işyerlerinde çocuk ve genç işçiler okula gitmeden ailelerine katkıda bulunmak 

için çalışmaktadırlar. Özellikle enformel sektörlerin, aile işletmeleri niteliği 

taşıması, çok küçük üretim birimleri olması ve işyerlerinin herhangi bir kayda 

tabi olmadan üretim faaliyetlerinde bulunması, bu işyerlerinde aile üretimine 

katkıda bulunmak üzere yoğun bir biçimde çocuk ve genç istihdamına olanak 

sağlamaktadır. 

  

Hızlı nüfus artışı ve kırsal kesimden kente hızlı göç ve bunun 

sonucunda ortaya çıkan işsizlik, yaşanan ekonomik krizler, nitelikli işgücüne 

fazla gereksinim duymayan, düzensiz bir istihdam biçimine sahip olan 

enformel sektörün genişlemesine neden olmaktadır. Baştaymaz’a (1990) 

göre, enformel sektörde çalışanlar genellikle kırdan kentlere göç etmiş 

kişilerden oluşmaktadır. Tarımsal üretim dışında fazla deneyimi olmayan ve 

eğitim seviyesi düşük kişilerden oluşan bu sektörde ikinci büyük grubu, 

çocuklar oluşturmaktadır. Enformel sektör istihdamı içinde yer alan 

çocukların büyük çoğunluğunu da, göç eden ailelerin ikinci kuşağı 

oluşturmaktadır (Akt: Çöpoğlu, 2001). 

  

Hiç bir yasal güvencesi olmayan, düşük ücret karşılığı enformel 

sektörde çalışan çocukların eğitim hizmetlerinden yararlanamamaları, bu 

çocukların eğitim yoluyla yeni teknolojilerin gerektirdiği vasıfları 

kazanamamalarına neden olmakta ve bunun sonucunda gelecekte de nitelikli 

işgücü olarak formel sektörde çalışma imkanları neredeyse ortadan 

kalkmaktadır. 

 

Geleneksel Bakış Açısı 
 

Özellikle tarım toplumuna has yaklaşımla, erken sanayileşme dönemine özgü 

sosyo-kültürel bakış açısı ve yaklaşım çocuk işçiliğini normal karşılamakta 

hatta bazen de gerekli görmektedir (Bakırcı, 2004). 
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Geleneksel ailede çocuğun ev işlerine katılması aile yaşamının, 

ailedeki rol dağılımının öğrenilmesi ve yeniden üretilmesi için gerekli görülür. 

Bu katılım evde, ev dışında yürütülecek ekonomik etkinliklerin de ön 

hazırlığıdır. Kırsal yörelerde ev işlerini öğrenen çocuk yaşıyla ve cinsiyetiyle 

uyumlu olarak tarım ve hayvancılıkla ilgili ekonomik işlere yönelmektedir. Aile 

işletmesinde sağlanan gelir ailenin geçinmesine yetmiyorsa, ailesiyle birlikte 

büyük tarımsal işletmelerin mevsimlik işlerinde çalışmaya başlamaktadır 

(Eğitim-Sen, 1998). 

  

Ülkemizde özellikle kırsal kesimde geleneksel kültürün etkisiyle 

çocuk yetişkin rolüne erken yaşta girmektedir. Kız çocukları evde annelerine, 

erkek çocukları ise tarlada büyüklerine yardım etme gibi işleri üstlenirler. 

Toplumda çocukların erken yaşlarda çalışmaya başlamasına olumsuz 

bakılmamaktadır. Çocuğun çalıştırılması kültürel bir değer olarak 

benimsenmiştir. Çocuğun ücretsiz aile işçisi olarak çalışması ile herhangi bir 

işyerinde ücret karşılığı çalışması arasında bir farklılık görülmemekte hatta 

çocuğu aile gelirine katkı sağladığı için dışarıda ücretli olarak çalışması 

aileler tarafından tercih edilmektedir. Bazı durumlarda ise aileler için, 

çocuğun bir meslek sahibi olması ön plandadır. 

 

Eğitimle İlgili Nedenler 
  

Eğitimin, yoksullukla mücadelede, kadının güçlendirilmesinde, insan hakları 

ve demokrasinin geliştirilmesinde, çevrenin korunmasında ve nüfus artışının 

denetim altına alınmasında tek başına ve en önemli faktör olduğu kabul 

edilmektedir. Eğitimin, çocukları çalışma ortamından uzaklaştıracak en 

önemli faktör olduğu da bilinmektedir (Kaplan, 2001). 

  

Çocukların küçük yaşlarda çalışmaya başlamalarının temel nedenleri 

arasında ekonomik koşulların önemli bir role sahip olmasının yanında eğitim 
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sisteminden kaynaklanan aksaklıklar ve anne ve babanın eğitim durumu gibi 

etkenler de yer almaktadır. 

 
Eğitim Sisteminden Kaynaklanan Aksaklıklar 
  

Türkiye’de zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması çocuk işgücünün azalmasına 

önemli ölçüde katkı sağlamasına rağmen, eğitim sisteminden kaynaklanan 

aksaklıkların çocukların çalışma hayatına girmelerini körükleyen nedenlerin 

başında geldiği söylenebilir. 

  

Bakırcı’ya (2004) göre, eğitim hizmetinin maliyeti, eğitim 

olanaklarının yetersizliği, içerik olarak tatmin edici olmaması, kalitesinin 

düşüklüğü ve eğitim sistemine duyulan güvensizlik, eğitimli kesimin 

karşılaştığı yüksek işsizlik oranı, özellikle enformel sektörün yoğun olduğu 

ekonomik sistemlerde, ailelerin çocuklarını çalıştırmayı tercih etmelerine yol 

açmaktadır. Bunların yanında, özellikle kırsal kesimde öğretmen olmaması, 

çocuğun yaşadığı yerde okulun olmaması veya uzak olması, ilköğretimden 

sonra bir üst eğitim kurumunun bulunmaması gibi yetersizlikler de çocukları 

çalışmaya itmektedir. 

  

Çöpoğlu’na (2001) göre, yapılan eğitimin kalitesi de yine çocukların 

okula devamında belirleyici faktördür. Eğitimin değerini ve çekiciliğini 

kaybetmesi, günlük hayata ilgisiz olması ve gelecekte istihdam için umut 

vermemesi, çocukları okuldan koparan önemli faktörlerdir. 

  

Küreselleşme sürecinde yapısal uyum programları uygulayan 

gelişmekte olan pek çok ülkede eğitim harcamalarına ayrılan payın 

azaltılması ve eğitim hizmetini özelleştirme çabaları, özellikle yoksul ailelerin 

çocuklarının eğitim hakkından tam olarak yararlanamamalarına neden 

olmakta ve bu aileler çocuklarını okula göndermek yerine çalışmalarını tercih 

etmektedir. 
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Stewart’a (1995. Akt: Tunçcan, 1999) göre, kamu harcamalarına 

yönelik ulusal gelir miktarı ve eğitim sektörüne ayrılan kamu harcamaları, 

eğitimin kamusal olarak finanse edilen kısmına yönelik kaynak akışının tespit 

edilmesinde belirleyicidir. Söz konusu kaynak akışı ise, devletin parasız 

eğitim sunabilme kapasitesini, dolayısıyla daha geniş kesimlerin eğitim 

imkanlarından faydalanabilme olanağını ortaya koymaktadır. Ancak, yapısal 

uyum politikalarında hakim unsur olarak yer alan talep kısıcı politikalar, reel 

ücretlerin düşürülmesinin yanında kamu harcamalarının azaltılması 

gerektiğini öngörmektedir. Bu yönüyle uyum politikaları, hem kişi başına 

düşen gelir miktarını azaltmak hem de kamusal eğitim arzını sınırlandırmak 

yoluyla az gelişmiş ülkelerde eğitimin yaygınlaşmasını engeller nitelik 

taşımaktadır 

  

Ankara Ticaret Odası (ATO), Milli Eğitim Bakanlığı ve Toplumsal 

Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TESAV) verilerinden yararlanarak 

hazırladığı "Türkiye'nin Eğitim Karnesi" raporunda, kamu eğitim 

harcamalarının GSYİH içindeki payının az gelişmiş ülkelerde yüzde 3,1, orta 

gelişmiş ülkelerde yüzde 4,4, gelişmiş ülkelerde yüzde 5,6 iken, dünya 

ortalamasının yüzde 4,4, Avrupa Birliği ortalamasının ise yüzde 5,1. 

olduğunu açıklamıştır. 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, 16 milyar 568 

milyon YTL bütçesi ile 575 milyar 784 milyon YTL'lik GSYİH'dan ancak yüzde 

2,8’lik pay alabilmiştir. 2007 yılında GSYİH'da 631 milyar 393 milyon YTL'lik 

hedef yakalanabilirse, 21 milyar 355 milyon YTL'lik bütçesiyle, Milli Eğitim 

Bakanlığı'nın aldığı pay yüzde 3,3 seviyesine yükselecektir. Türkiye bu 

oranla, hem dünya hem de Avrupa Birliği ortalamasının gerisinde kalmaktadır 

(ATO, 2007). 

  

Yine aynı rapora göre, 8 yıllık kesintisiz eğitim zorunluluğuna 

rağmen, Türkiye'de 1 milyon çocuk okuma-yazma bilmemektedir. 

İlköğretimde yüzde 90,1, ortaöğretimde ise yüzde 56,5 okullaşma oranına 

sahip olan Türkiye, ilköğretimde ortalama yüzde 98,9 oranında okullaşma 

oranına sahip olan Avrupa Birliği'nin bir hayli gerisindedir. Okullaşma oranı, 
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İspanya'da yüzde 99,4 Fransa ve Portekiz'de yüzde 98,9,  İtalya'da yüzde 

98,8, Hollanda ve İngiltere'de yüzde 98,7, İsveç’te yüzde 98,6 seviyesindedir 

(ATO, 2007). 

  

Okullaşma oranlarının düşük olmasının nedenleri arasında Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bütçeden ayrılan payın yetersiz olmasının yanında 

denetim sisteminden kaynaklanan aksaklıklar da yer almaktadır. Ülkemizde 

ilköğretim zorunlu olmasına rağmen, pek çok çocuk aile bütçesine katkıda 

bulunabilmek için okul döneminde mevsimlik işçi olarak çalışmakta ve okula 

devam edememektedir. Böyle bir durumda gerekli yaptırımların 

uygulanmamasının, çocuk işçiliğinin artmasına yol açtığı söylenebilir.   

 

Anne ve Babanın Eğitim Durumu ve Eğitim Konusundaki Tutum 
ve Davranışları 

  

Çocukların örgün eğitim hizmetinden yararlanmak yerine çalışma hayatı 

içerisinde yer almalarının önemli nedenlerinden birisi de anne ve babanın 

eğitim durumu ile çocuğun eğitimi konusundaki tutum ve davranışlarıdır. 

  

Tunçcan’a (1999) göre, az gelişmiş ülkelerde ailelerin eğitime 

yaklaşımı çoğunlukla olumsuzdur. Eğitimin kalitesine olan güvensizlik, 

üretimin yoğunlaştığı sektörler ve üretim tekniklerinin gelişmişlik düzeyi ile 

bağlantılı olarak çok vasıflı elemana ihtiyaç duymayan az gelişmiş ülke 

ekonomileri, ayrıca eğitimin müfredat ve niteliği itibariyle ihtiyaç duyulan vasıf 

düzeylerinde dahi eleman yetiştirememesi ve gençlerin okul sonrası iş 

piyasalarına girebilmek için ekstra birtakım özelliklere sahip olmaları ihtiyacı 

eğitime ayrılan kaynağın aileler tarafından “israf” olarak değerlendirilmesine 

yol açmaktadır. Özellikle diplomalılar arasında işsizliğin yaygın olması, 

ailelerin eğitim sistemine olan güvensizliğini pekiştirmekte ve bu durumda 

çocuklarının okula göndermektense bir iş bulup meslek sahibi olmalarını 

tercih etmektedirler. 
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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının (Eğitim-Sen) ilköğretim 

öğrencilerinin ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarının üzerine yaptığı 

araştırmaya göre, öğrenci babalarının yüzde 26'sı hiç okula gitmemiş, buna 

karşın sadece yüzde 12'si üniversite mezunudur. 8 yıllık ve üstü bir öğrenime 

sahip toplam oran ise yaklaşık yüzde 40'ı bulmaktadır. Yüksekokul ve 

üniversite mezunu veli oranı "iyi" okullarda yüzde 23–24 arasında değişirken 

"kötü" okullarda yüzde 1–2 düzeyinde kalmakta ve aradaki fark 10–20 katı 

bulmaktadır (Eğitim-Sen, 2004). 

 
Çocuk İstihdam Biçimleri 

 
Tarım Sektöründe Çalışan Çocuklar 

  

Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, çocukların çoğunluğu tarım 

sektöründe çalıştırılmaktadır. Bu çocuklar, yetişkin dönemlerinde gereksinim 

duyacakları çiftçilik becerilerini öğretmeye çalışan ailelerinin korunması 

altında, geleneksel tarım ve çiftçilik işlerinde çalıştırılmaktadır (ILO, 1995). 

  

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan Çalışmaya İlişkin 

Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesinin İzlenmesi Çerçevesindeki Küresel 

Raporu’na göre (2006), çalışan çocukların büyük bir bölümü (15 yaşın 

altındaki kız ve erkek çocuklarının yüzde 70’i veya 130 milyonun üzerindeki 

çocuk) tarımda istihdam edilmektedir. Kırsal alanda yaşayan çocuklar, 

özellikle kız çocukları 5 ile 7 yaşları arasında çalışmaya başlamaktadır. Bazı 

ülkelerde 10 yaşın altındaki çocukların kırsal kesimdeki çocuk işgücünün 

yüzde 20’sini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bu çocukların yaptıkları işlerin 

büyük bölümü, aile iş birimlerine dayalı “kota sistemi” veya “parça başı 

işlerle” birleştikleri için görünür değildir ve iş olarak kabul edilmemektedir. 

  

Tüm dünyada tarımın sanayileşmesi, üretimin yapısını ve kırsal 

ailenin geçim sağlama biçimini değiştirmektedir. Giderek artan sayıda aile ve 

aile bireyi, arazileri kalmadığından ya da ellerindeki arazi bir aileyi beslemeye 
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yetmediğinden, başkalarının çiftliklerinde işçi olarak çalışmaktadır. Birçok 

ülkede tarım sektöründe çalışanlar, diğer sektörlerde uygulanan yasal 

düzenlemelerin dışında bırakıldığı ya da yasal düzenlemeler kırsal alanda 

daha esnek uygulandığı için, sanayi sektöründe çalışanlardan daha sınırlı 

haklara sahiptir (ILO, 1995). 

  

Oysa tarımdaki teknolojik ilerleme, aile çiftliğinde çalışan çocukların 

bile, tehlikeli makine ve kimyasal maddelerden etkilenmelerine neden 

olmaktadır. Tarım zararlılarına karşı kullanılan tarım ilaçları ancak sınırlı 

biçimde denetlenebilmekte, çocuklar ve aileleri yaygın olarak kullanılan 

makinelerin ve kimyasal maddelerin kullanımı konusunda 

bilgilendirilmemektedir. Çeşitli ülkelerde, tarım sektöründe çalışan çocukların 

kaza oranları giderek daha fazla dikkat çekmektedir  (ILO, 1995). Amerika 

Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık ve Güvenlik Kurumu’nun tahminlerine göre, 

her yıl 18 yaşından küçük 64.000’inin üzerindeki çocuk, mesleki yaralanmalar 

nedeniyle tedavi edilmektedir ve bu çocukların çoğunluğu tarım sektöründe 

çalışan çocuklardan oluşmaktadır (Beyer, 1995).   

Uzun çalışma saatleri ve tehlikeli çalışma koşulları altında çalışmak 

zorunda kalan bu çocuklar, kırsal kesimde olmanın etkisiyle de eğitimlerine 

devam edememektedirler. ILO tarafından Tanzanya’da yapılan çalışmalar, 

tarımsal faaliyetlerin en yoğun olduğu dönemlerde okuldan terk oranlarında 

büyük artışlar olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan bir alan araştırması; 

araştırma kapsamındaki çocukların %12’sinin hiç okula gitmediğini, %38’inin 

ise ilkokuldan terk durumunda olduğunu göstermektedir. Çocukların çoğu 

gerekli geliri biriktirdikten sonra okula geri dönmeyi umut etmekte, bir kısmı 

ise okulun kendileri için önemli fırsatlar yaratmayacağını düşünmekte ve 

tarım dışı bir alanda çalışma şanslarının çok fazla olmadığı inancını 

taşımaktadır (ILO, 1992. Akt: Tunçcan, 1999). 

  

TÜİK tarafından yapılan 2006 Çocuk İşgücü Araştırması sonuçlarına 

göre, Türkiye’de çalışan çocukların % 40,9 (392 bin kişi) oranındaki büyük bir 

bölümü tarım sektöründe çalışan çocuklardan oluşmaktadır. 
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Sanayi Sektöründe Çalışan Çocuklar 

  

Çok eski çağlardan beri var olan çocuk işçiliği, Sanayi Devrimi ile birlikte 

yaygınlaşmış ve çocuklar yoğun biçimde emek piyasalarında yer almaya 

başlamışlardır. 

  

Talas’a göre, Sanayi Devrimi sonrasında sadeleşen üretim teknikleri 

çocukların işgücü olarak kullanılmasına olanak vermiş, çocuk emeği arz ve 

talebinin belirlenmesinde ekonomik faktörler etkili olmuştur. İktisadi 

yetersizlikler ve ebeveynlerin düzenli gelirden yoksun olması çocuk emeği 

arzını artırmış, çocuk işgücünün işveren açısından daha az maliyetli olması 

ise, emek talebinin onlara yönelmesinde belirleyici olmuştur (Talas, 1995. 

Akt: Tunçcan, 1999). 

  

Günümüzde değişen üretim teknikleri işgücünün daha vasıflı hale 

gelmesi ihtiyacını doğurmuş ve özellikle sanayi sektöründe çocuk emeği 

kullanma eğilimini azaltmıştır. Bununla beraber, ileri teknolojiyi üretim 

sürecine tam anlamıyla dahil edememiş olan ülkelerde, sanayi sektöründe 

çocuk işgücü kullanımı devam etmekte ve çocuklar pek çok sanayi dalında 

zor ve tehlikeli işler kapsamına giren alanlarda faaliyet göstermektedir. 

Madenlerde, cam sanayinde, kibrit ve havai fişek üretiminde, spor ayakkabı 

yapımında kullanılan çocuklar buna örnek teşkil etmektedir (Tunçcan, 1999). 

  

2002’de Tamil Nadu’nun güney eyaleti Sivakasi kentinde 

gerçekleştirilen bir araştırma, yaşları 6 ile 14 arasındaki 66 bin çocuğun kibrit 

fabrikasında istihdam edilen iş gücünün üçte birini oluşturduğunu ortaya 

koymuştur. Bunlar, haftada 125 rupi (2 Euro) karşılığında günde 12 saat 

vardiyalı çalışmaktadırlar. Bölgedeki havai fişek fabrikalarında ise, 

depolanmış ve işlenmiş tutuşabilir maddeler arasında hiçbir güvenlik önlemi 

almaksızın çalışan beş bin çocuk istihdam edilmiş durumdadır. 2000 yılının 
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Nisan ayında Kaladayoor’da fabrikada hammaddenin tutuşması yüzünden 

dört çocuk yanarak ölmüştür (Manier, 2003). 

 

Yapılan bir çok araştırmada, özellikle organize olmamış sektörlerde 

ve enformel sektörde çocuk işçi çalıştırarak emek girdisinin ucuza mal 

edildiği ve üretim maliyetinin dolayısıyla da ürün fiyatlarının düşürüldüğü 

gözlenmiştir. Enformel olarak çocuk çalıştırma eğilimi olan işletmelerin 

başında da KOBİ’ler gelmektedir. Yapılan birçok araştırmada KOBİ’lerde 

çocukların, uzun çalışma süreleriyle ayakta çalıştırıldıkları; ısı, ışık, 

havalandırma, iş güvenliği vb. fiziksel koşullar bakımından elverişsiz iş 

ortamında bulundukları sigortasız ve düşük ücretle çalıştırıldıkları 

gözlenmektedir. Türkiye’de istihdam edilen çocukların % 93.2’sinin 1-24 

aralığında kişi çalıştıran küçük ve orta ölçekli işletmelerde bulunduğu 

gözlenmektedir (TİSK, 1997.Akt; Eğitim-Sen, 2004). 

 

Enformel sektörde çocuklar çırak olarak çalışmaktadırlar. Çırak 

olarak genellikle küçük ölçekli işletmelerde çalışan çocuklar, işverenler 

tarafından ucuz işgücü olarak algılanmaktadır. Küçük atölyelerde çırak olarak 

çalışan çocukların çok küçük bir bölümü çıraklık okullarına devam 

edebilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre (ÇSGB, 1995. Akt; Karabulut, 

1996), çalışan çocukların %81,8’i Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu 

kapsamında olmasına rağmen, yalnızca %24,7’si çıraklık okuluna 

gidebilmektedir. 

 
Ev Hizmetlerinde Çalıştırılan Çocuklar 

  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha sık karşılaşılan bir başka çocuk 

istihdam biçimi de ev hizmetlerinde çocuk çalıştırılmasıdır. Ailelerin çok 

yoksul olduğu veya bir çocuğun yetim ve/veya öksüz kaldığı hallerde, tarih 

boyunca her ülkede ve günümüzde de bazı ülkelerde yaygın olan uygulama, 

bir veya birden çok çocuğun başka ailelerin yanına verilmesidir. Çocukların 
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bu gibi durumlarda yeme-içme ve barınma karşılığında çeşitli işler yapmaları 

beklenir (Bakırcı,2004). 

  

Bu şekilde çalıştırılan çocukların sayısı bilinmemektedir. Çünkü 

yapılan iş, geleneksel işgücü piyasası denetim mekanizmaları dışında kalan, 

bir tür “saklı” iştir. ILO tarafından benimsenen geliştirilmiş istatistik araştırma 

yöntemleri, bu tür çalışmanın özellikle kız çocukları arasında yaygın 

olduğunu göstermektedir. Endonezya’da yaklaşık 5 milyon çocuk bu tür ev 

işlerinde çalıştırılmaktadır. Bir Batı Afrika ülkesinde yapılan bir araştırma bu 

çocukların yüzde 24’ünün anasız ve/veya babasız olduğunu göstermiştir. 

Brezilya’da çalışan çocukların yüzde 22’si başta ev içi hizmetler olmak üzere 

hizmetler kesiminde çalıştırılmaktadır (ILO, 2001). 

  

Ev hizmetlerinde çalıştırılan çocukların en korunmasız ve istismara 

en açık kesim olduğunu söylemek mümkündür. Bu şekilde çalıştırılan 

çocukların çoğunluğuna işveren oldukça iyi davransa bile; tümüyle işverenin 

hoşgörüsüne bağlı olduklarından yine de sömürüye çok açıktırlar. Genellikle 

uzun saatler boyunca çalışmaları beklenmektedir, düzenli izin günleri de 

yoktur. Görece iyi gelirli evlerde çalıştırılmalarına karşın, yemek pişiren pek 

çok çocuğun bile yetersiz beslendiği, bir odasının, hatta yatağının olmadığı, 

genelde mutfak zemininde uyuduğu saptanmıştır. Ev sakinleri tarafından 

uygulanan cinsel sömürünün çok yaygın olduğu söylenmekte, çoğu 

araştırmacı da yüksek oranda fiziksel sömürü bulunduğundan 

kuşkulanmaktadır. Bu çocukların okul çağında bulunanların düzenli olarak 

okula gitmelerine izin verildiği de kuşkuludur (ILO, 1995). 

  

Derrien’e göre (1994), genellikle ailesi tarafından borç karşılığı ev 

hizmetçiliğine gönderilen 6–14 yaş grubunda bir çocuğun karşılaşacağı 

zorluklar şunlardır:  
• Yalnızdır. İşverenin konutuna kapanmıştır, her tür sosyal ilişkisi 

engellenmiştir. 
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• Aşırı fiziksel yük yüklenir; ayakta ya da çömelmiş çalışma, pis, 

tekrarlayıcı ve tehlikeli işler (temizlik işleri), ağır işler (odun, su taşıma, pazar 

alışverişi, çamaşır yıkama) 

• Yoğun zihinsel yüklenmeyle, korku ve şiddet, cinsel tacizle karşı 

karşıya kalma, dövülme, korkutma. 

 

Evde çalıştırılan bu çocuklar, birbirinden önemli pek çok sorun 

karşısında savunmasız kalmaktadır. Yaşları, cinsiyetleri, tutsaklıkları, dış 

dünya tarafından görülememeleri, işverenlerine tümüyle bağımlı olmaları ve 

çoğunlukla da kapının dışındaki dünyaya yabancı olmaları nedeniyle 

sömürüye çok açıktırlar (ILO, 1995). 

 

Sokakta Çalışan Çocuklar 
  

Sokakta çalışan çocuk terimi, ailesinin geçimine katkıda bulunmak ya da 

kendi masraflarını karşılamak için günün bir bölümünde sokakta çalışan, 

gecenin erken yada geç bir saatinde evine dönen çocuklar için 

kullanılmaktadır. Bu çocukların aile ilişkileri sürmektedir; ancak günlerinin 

önemli bir bölümü aile korumasından, yaşadıkları çevreden oldukça uzak 

sokaklarda geçmektedir (Agnelli, 1986. Akt; Zeytinoğlu, 1991). 

Türkiye’de, özellikle büyük kentlerde sayıları oldukça fazla olan bu 

çocuklar, mendil, simit, sakız, su, çiçek satarak, ayakkabı boyacılığı yaparak, 

çöp toplayarak aile geçimine katkıda bulunmaya çalışırlar. Çırak ve Çakıl’ın 

(2001) Malatya’da yaptıkları çalışma, bu çocukların büyük riskler altında 

bulunduğunu göstermektedir. Bu çalışmada sokakta çalışmaya başlama 

yaşının 6’ya kadar indiği; bunların % 10’unun en az bir kez evden kaçtıkları; 

evden kaçma nedeni olarak da aile içi şiddetin etkili olduğu; bu çocukların 

babalarının dörtte birinin çalışmadığı, çalışanların ise sürekli bir işi 

bulunmadığı; anne babalarının eğitim durumlarının düşük olduğu; 

çoğunluğunun çok çocuklu ailelerden geldiği ve ailede kalan birey sayısının 

fazla olduğu; çoğunluğunun okula devam ettiği ama başarılarının düşük 

olduğu; % 11’inin sokakta çalışırken cinsel tacize maruz kaldığını belirttiği; % 

22’sinin sürekli bir hastalığı olduğu; sokakta çalışmayı güvenli bulmadıkları 
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ancak ailelerine yardım ve okul masraflarını çıkarmak için çalışmak zorunda 

olduklarını belirttikleri görülmüştür (Eğitim-Sen, 2004). 

 

Aksoy ve Özen’in (2006) Ankara’da yaptıkları araştırmada, 

görüşülen sokak çocuklarının küçük işyerlerinde her türlü sağlık ve sosyal 

güvenlik hizmetinden yoksun olarak çalıştıkları, bu çocukların çoğunun çok 

düşük ücretlere, sigortasız olarak çalıştıkları ve zaman zaman fiziksel ve 

duygusal istismara maruz kaldıkları bulunmuştur. 

 

Zorla ve Borç Karşılığı Çalıştırma 
  

Zorla çalıştırılan çocuklar daha çok geleneksel sosyo-ekonomik 

yapılanmanın egemen olduğu ülkelerde görülmektedir. Güney Asya’da bu 

durum zorunlu çocuk işçilik biçiminde yarı kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Bu 

sistemde genellikle sekiz-dokuz yaşlarındaki çocuklar küçük borçlanmalar 

karşılığında aileleri tarafından işyeri sahiplerine ya da bunların aracılarına 

verilmektedir (Çolak, 2004). Çoğu durumda ailelerin para biriktirerek 

çocuklarını geri almaları mümkün olmamaktadır. Çoğunlukla işyeri, çocuğun 

kazancından harcamaları ve faizleri düşerek borcunu ödemesine olanak 

vermemekte ve çocuğun emeğini sömürmektedir. 

  

“Pakistan’da Köleliğin Modern Formları” adlı İnsan Hakları Gözlem 

Raporu’nda (1995), aktarılan bir olaya göre bu şekilde çalıştırılan çocukların 

çoğu fiziksel istismara maruz kalmaktadırlar 

(http://www.hrw.org/about/projects/crd/child-labor.htm). 
 

İki yıl önce 7 yaşındaki Anwar Pakistan’ın Sindh eyaletinde bir köyde halı 

dokumaya başladı. Kendisine biraz yiyecek ve boş zaman verildi ama sağlık 

yardımı yoktu. Ona devamlı iddia edilen aile borcunu ödeyebilmek için yeteri 

kadar para kazanıncaya kadar durmadan çalışması gerektiği söylendi. Ona hiç 

bir zaman ailesinden kimin borç aldığı veya ne kadar borç para aldığı 

söylenmedi. Ne zaman işiyle ilgili bir hata yapsa cezalandırılır ve borç artardı. 

Bir keresinde işini çok yavaş yaptığı için sopayla dövüldü. Kaçmaya 

çalıştığında ise, polis tarafından zorla dokuma atölyesine geri götürüldü. 
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Hindistan’da da 15 milyonun üzerinde çocuk borç karşılığı zorla 

çalıştırılmaktadır. Beedi sigara sanayisinde zor şartlar altında çocuklar bu tür 

istihdam biçiminin iyi bir örneğidir. Kim (2001) tarafından aktarılan bir olaya 

göre; 
 

10 yaşındaki Shama Ismael ailesinin borcunu ödemek için sigara sarma işinde 

çalıştırılmaktaydı. Ailesi, küçük kardeşinin sağlık harcamalarını 

karşılayabilmek için bu borca maruz kalmıştı. Shama günde 13 saat, sadece 

15 dakika öğle yemeği arası olmak üzere, yaklaşık $ 0,08 dolar karşılığında 

2000 adet sigara sarmaya zorlanmaktaydı. İşe başlama saati olan 7’den önce 

çalışmaya başlamazsa veya kotasını dolduramazsa dövülmekteydi. 

 

 
Cinsel İstismara Dayalı Sektörler 

  

Ticari cinsel istismar, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biridir. Çalışmaya 

İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesinin İzlenmesi Çerçevesindeki 

2006 Küresel Raporu”na göre (2006), her yıl 1 milyondan fazla çocuk, fuhuş 

yapmaya zorlanmakta, kaçırılmakta ve cinsel amaçlarla satılmakta veya 

çocuk pornografisinde kullanılmaktadır. ILO tarafından Birleşmiş Milletlerin 

çocuk satışı, çocukların fuhuşa zorlanması ve çocuk pornografisi 

konusundaki Özel Raportörün himayesinde gerçekleştirilen araştırmalar, 

ticari cinsel istismarın, gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerde 

de bir sorun olmaya devam ettiğini göstermektedir. 

  

Çocuk fuhuşu, her ülkede görülen ve neredeyse tamamına yakınını 

kız çocukların oluşturduğu hızla büyüyen bir sektördür. ILO'nun tahminlerine 

göre 1,8 milyon çocuk fahişelik yapmaktadır. Doğu Asya'ya ve özellikle 

Tayland'a her yıl 5 milyon erkek turistin sadece seks turizmi için geldiği 

bilinmektedir. Bu büyük sektörün ülkeye akıttığı paranın 25 milyar dolar 

olduğu tahmin edilmektedir. Fuhuş için kaçırılan kızlar dünyanın farklı 

yerlerinde 1000 dolardan 100 bin dolara kadar değişik fiyatlarla satılmaktadır. 
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Tayland'da 20 kızı çalıştıran bir genelevin yılda 1 milyon dolar kar ettiği 

bilinmektedir (Sunal, 2007). 

  

Cinselliği sömürülen çocukların çoğu okula gidememekte, yaşamının 

hiçbir bölümü üzerinde söz sahibi olamamaktadır. Üstelik sadece fiziksel 

değil ruhsal travmalar yaşamaktadır. Geleceğe ve insanlara güven 

duymamakta, topluma dahil olma şanslarını yitirmektedir. Bu çocuklar 

yetişkinler ve içinde yaşadıkları toplumlar tarafından suçlu ilan edilmekte ve 

ötekileştirilmektedir (Yücel, 2005). 

  

 

İlgili Araştırmalar 
  

Şahinkesen (1985), araştırmasında, Çıraklık Eğitimi Yasası’na göre, Ankara, 

Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya ve Tekirdağ illerinde yürütülen en az 

dört yıllık çıraklık eğitimine devam eden çocukların durumunu ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre, çocukların % 74’ü çalışma 

hayatına 11–13 yaşları arasında başladıkları, % 83,9’unun ilkokul, % 

12,3’ünün ortaokul mezunu, % 3,9’unun da sadece okur-yazar oldukları 

belirlenmiştir. Çocukların % 56,8’i bir meslek sahibi olma ve iş bulma, % 

31.9’u ise meslekte yetenekli olduğunu anlama ve ailenin geçimine yardımcı 

olma gibi nedenlerden dolayı çalışmaya başladıklarını belirtmişlerdir. 

Çocukların % 27,7’sinin işe girerken sağlık raporu almadıkları, % 48,3’ünün 

hiç izin kullanmadıkları, % 82,9’unun günde 8 saat, % 25’inin 12 saat, % 

18,1’inin de 10 saat çalıştıkları saptanmıştır. 

Tekin (1981), Ankara Sanayi Çarşıları ile Siteler İş Merkezlerinde 

tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 115 çırak üzerinde bir araştırma 

yapmıştır. Bu araştırma sonucunda, çırakların % 44’ünün kırsal kesimden 

kente göç ettiği, kente göç etme nedenleri arasında % 48,7 ile çalışmak, % 

40 ile ailenin geliş nedenine bağlı olduğu, çırakların ailelerinin % 20,9’unun 

köyde oturduğu, ailesi Ankara’da oturanların ise % 50,6’sının köyden kente 

göç ettiği, çırakların % 70’inin gecekonduda oturduğu, çırakların % 13’ünün 
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10–12, % 46,1’inin 13–15, % 36,5’inin 16–18, % 4,4’ünün 18 yaşın üstünde 

olduğu, % 66,1’inin ilkokul mezunu olduğu, çırakların % 11,3’ünün bir kez, % 

8,7’sinin birden fazla olmak üzere iş kazası geçirdiği ve iş kazası geçirenlerin 

% 13’ünün kalıcı bir rahatsızlığı olduğu, % 87’sinin de işyerinde sağlık 

muayenelerinin yapılmadığı bulunmuştur.  

 

Atauz (1988), Ankara, Ostim Küçük Sanayi Bölgesi ve Siteler’de 

çalışan çocukların, sosyo-ekonomik konumlarını, çalışma koşullarını, boş 

zamanlarını değerlendirme biçimlerini ve gelecekle ilgili beklentilerini 

araştırmıştır. Araştırma bulgularına göre, çırakların % 80’i günde 8 saatin 

üzerinde çalıştığı, % 78’inin yıllık izin kullanmadığı, izne çıkanların ise sadece 

% 35’ine ücret ödendiği saptanmıştır. Çıraklık yasasına göre, çırakların 

asgari ücretin üçte birinden az ücret ödenmemesi gerekirken, çırakların % 

70’inin bu oranın çok altında bir ücretle çalıştıkları bulunmuştur. Çırakların % 

47’sinin bir ile üç kez arasında iş kazası geçirdikleri, işlerini yapmadıkları 

veya eksik yaptıklarında uyarıdan-dövülmeye kadar değişen bir davranışla 

karşılaştıkları belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki çocukların hiçbirinin 

sendikalı olmamasına karşın, % 40’ının sendikayı iş güvencesi sağlayacak 

bir araç, % 22’sinin ise gelir güvencesi olarak gördükleri saptanmıştır. 

Araştırma sonuçları, çocukların okuma alışkanlıklarını hemen hemen hiç 

olmadığını, olanların ise daha çok çizgi roman, magazin ve mizah dergilerini 

seçtiklerini, % 25’inin televizyon programlarını ayırım yapmaksızın 

izlediklerini, ayırım yapanların ise daha çok yerli dizileri tercih ettiklerini 

göstermiştir. 

 

Kozcu (1988), İzmir’de 2. ve 3. sanayi sitelerinde, oto tamir ve 

makine, torna, tesviye işkollarında ücret karşılığı çalışan 12–18 yaşları 

arasındaki çocuklar üzerine bir araştırma yapmıştır. Bu araştırma kapsamına 

alınan 60 çırağın yarısı, Türk-Alman çıraklık eğitim merkezine kayıtlı olanlar 

arasından, diğer yarısı da çıraklık eğitimine devam etmeyen, sigortasız ve 

kaçak çalışan çıraklar arasından seçilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, 

çocukların % 50,91’i ilkokul mezunu, % 27,27’si ortaokuldan terk, % 14,55’i 
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ortaokul mezunu, % 3,64’ü ilkokul öğrencisi ve % 3,64’ü liseden terktir. 

Eğitimlerine devam etmeme nedenleri olarak çocukların % 24’ü okulda 

başarısız olduklarını, % 11’i ise ekonomik yetersizliği öne sürmüşlerdir. 

Diğerleri, okulu bırakmalarında ağabeyi ve arkadaşlarına özenme, öğretmen 

dayağı ve köyde okul olmaması gibi nedenler belirtmişlerdir. Çırakların 

çoğunun çalıştıkları işyerlerine aileleri tarafından yerleştirildikleri ve % 25’inin 

10 yaş veya daha önce ilk kez çalışmaya başladıkları bulunmuştur. Çalışma 

nedenleri olarak çırakların % 62’sinin meslek edinmek, % 11’inin ise gelir 

sağlamak amacıyla çalıştıkları belirlenmiştir. Çırakların % 70’i gelirlerini 

ailelerine vermektedir. İş makinelerini kullanan çırakların çoğunluğunun 

koruyucu önlemler almadıkları ve dolayısıyla çırakların % 42’sinin tıbbi tedavi 

gerektirecek nitelikte en az bir iş kazası geçirdikleri saptanmıştır. Çırakların 

% 70’i günde 9 saatin üzerinde çalışmakta, % 85’i Cumartesi tam gün 

çalışmaktadır. Yasaların çırağa her yıl bir ay ücretli izin kullanma hakkı 

tanımasına rağmen, çırakların % 93’ünün hiç yıllık izin kullanmadıkları 

belirlenmiştir. 

 

Fişek (1991), 676 çocuk üzerinde yaptığı bir araştırmasında, tam 

zamanlı olarak çalışma yaşamına katılma yaşını ortalama 12,6 olarak 

bulmuştur. 11 ve daha küçük yaşta çalışmaya tam zamanlı olarak 

başlayanların oranı ise % 27,2’dir. Okulu bırakarak tam zamanlı çalışma 

yaşamına atılan çocukların % 58,3’ü ilkokuldan sonra öğrenimlerini 

sürdürmemişlerdir. Araştırmaya katılan tam zamanlı çocuk işçilerin % 35,4’ü 

olanak olsa okula dönmek istediklerini söylerken; 17, 18 yaşındakiler, 16 ve 

daha küçük yaştakilere oranla istatistiksel olarak belirgin bir farklılıkla olanak 

olsa okula döneceklerini belirtmişlerdir. Çocukların % 34,7’si ailenin geçimine 

katkıda bulunmak, % 22’si meslek edinmek, % 20,5’i okumaktan 

hoşlanmadığı, % 9,4’ü yalnızlık duyduğu ve arkadaşlarına özendiği, % 11,6’sı 

boş gezmek istemediği ve daha çok cep harçlığı edinmek istediği için 

çalışmak istemektedir.   
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Fişek (1991) yaptığı bir başka araştırmada tarımda ekonomik 

kaygılarla çalışan çocukların çok daha küçük yaşlarda çalışma yaşamına 

katıldıklarını saptamıştır. Tarımda çocukların küçük yaşlarda 

çalıştırılmasında, hem yaşları büyüdükçe bu işi ailenin daha küçük 

çocuklarına bırakma hem de gelecek vaat etmeyen ve tekdüze olan köy 

yaşamını bırakıp kentlerde iş arama eğilimlerinin etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Kentlerde çalışma amacıyla gurbete çıkma yaşı araştırmada 14,8 olarak 

bulunmuştur. 11 yaş öncesi gurbete bu amaçla gidenlerin oranı ise % 2,9’dur. 

 

Mangır (1992), araştırmasında, Ankara’da Metal, Döşeme ve 

Mobilya iş kollarında Çıraklık Eğitim Merkezi’ne devam eden öğrencilerin 

çalışma nedenlerinin ve aile yapılarının karşılaştırılmasını amaçlamıştır. 

Ayrıca, araştırmada, deneğin eğitim durumunun, ailedeki birey sayısının, 

ailede çalışan birey sayısının, anne ve baba eğitim durumunun deneğin 

çalışma nedeni ve aile durumuna göre değişiklik gösterip göstermediği 

incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, metal iş kolunda çalışan 

deneklerin % 78,34’ü, döşeme iş kolunda çalışan deneklerin % 88,34’ü, 

mobilya iş kolunda çalışan deneklerin % 91,66’sı ilkokul mezunudur. 

Deneklerin anne ve babalarının da çoğunlukla ilkokul mezunu olduğu 

bulunmuştur (Anneler % 68,88, babalar % 75,00). Çalışma nedenlerinin 

başında, metal iş kolunda % 65,00, döşeme iş kolunda % 80,00, mobilya iş 

kolunda % 63,33 oranı ile bir meslek öğrenmek olduğu saptanmıştır. Metal iş 

kolunda çalışan deneklerin % 61,66’sının, döşeme iş kolunda çalışan 

deneklerin % 58,34’ünün, mobilya iş kolunda çalışan deneklerin % 

51,66’sının aileleri çocuklarının çalışmasını istemektedir. Metal iş kolunda 

çalışan deneklerin % 53,33’ünün, döşeme iş kolunda çalışan deneklerin % 

46,67’sinin, mobilya iş kolunda çalışan deneklerin % 56,67’sinin gelirlerini, 

aile ve kendi gereksinmelerini karşılayarak değerlendirdikleri bulunmuştur. 

Metal iş kolunda çalışan deneklerin % 71,67’sinin, döşeme iş kolunda çalışan 

deneklerin % 60,00’ının, mobilya iş kolunda çalışan deneklerin % 68,44’ünün 

şu anda eğitimi tercih ettikleri bulunmuştur. Deneklerin çoğunluğunun 

geleceğe güvenle bakamadıkları da saptanmıştır. 
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Yıldız (2003), Diyarbakır Sanayi Sitesinde çalışan çırakların sosyo-

ekonomik ve mesleksel durumları üzerine bir araştırma yapmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre, çırakların % 60’ı 13–15, % 30’u 16–18, % 10’u ise 10–12 

yaşları arasındadır. Çırakların % 50’si ilköğretim mezunu, % 22’si ilköğretim 

terk, % 8’i lise terk, % 4’ü lise mezunu, % 10’u okuma yazma bilmekte, % 6’sı 

ise okur-yazar değildir. Çalışmaya başlama nedeni olarak çırakların % 38’i bir 

meslek edinmek, % 28’i aile bütçesine katkıda bulunmak, % 22’si okulda 

başarılı olamaması, % 12’si ise para kazanmak olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Çırakların % 46’sı 11 yaş veya altında iken ilk kez çalışmaya başlamışlardır. 

Çırakların % 58’i aldıkları ücretin yetersiz olduğunu, % 50’si elde ettiği gelirin 

büyük bir kısmını, % 36’sı ise tamamını ailesine verdiğini belirtmiştir. 

Çırakların % 74’ünün günde 8 saatin üzerinde çalıştıkları bulunmuştur. 

Çıraklık eğitim merkezine devam etme nedenleri arasında % 44’ünün işle 

ilgili belgeye sahip olmak, % 36’sının mesleği en iyi şekilde öğrenmek olduğu 

belirlenmiştir. 

  

Akyan ve Atak (2004), yaptıkları çalışmada, Çankırı sanayi sitesinde 

çalışan çocukların çalışma koşullarını değerlendirerek sorunların 

saptanmasını amaçlamışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, çocukların büyük 

bölümü 15–16 yaşında olup oto tamirinde çalışmaktadır. Çocuklar hem 

öğrenimini sürdürmekte, hem de çalışmaktadır. Okul seçimindeki belirleyici 

ölçüt, meslek sahibi olmaktır. Çocukların % 46,8’i gelecekte de hem çalışmak 

hem de okumak istemektedir. Büyük bir bölümü işe yeni başlamış olup, bir yıl 

ve daha kısa bir süredir çalışmaktadır. Temizlik ve asıl işi yapanların oranı en 

düşüktür. Asıl işi yapan çocukların % 60’ı 17–18 yaşındadır. Çalışma süresi, 

yasal süreden fazladır; % 34,0’ı iş kazası geçirmiştir. İlk sıradaki iş kazası, el-

kol yaralanmasıdır. Çocukların % 59,6’sı, nesnel olmayan risk faktörlerini ya 

bilmemekte ya da bilmez görünmektedir. Çocukların ifadelerine göre çalışma 

koşulları ve yapılan işle ilgili yeterli önlem alınmamaktadır. İşe giriş ve 

periyodik muayeneleri yeterli düzeyde yapılmamaktadır. Büyük bölümünün 

sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Sosyal güvencesi olanlar da ileri yaş 
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grubundadır. Çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik durumu düşüktür. Aile 

üyelerinin çoğu çalışmaktadır. Alınan ücretler, asgari ücretin altındadır. 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

(2004) tarafından Ankara, Bursa ve İzmir illerinde ağaç işleri sektöründe 

çalışan çocuklara yönelik bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, 

ağaç işleri sektöründe çocuk çalıştırma oranı Ankara’da % 21,4, İzmir’de % 

43,3, Bursa’da % 20 olarak bulunmuştur. Çocuk işçilerin % 60’ı şu anda bir 

örgün, mesleki yaygın eğitim ya da herhangi bir eğitim kurumuna devam 

etmektedir. Okula devam etmeyenlerin % 26’sı başarısızlığı, % 23’ü ise 

parasal sorunları okula devam etmeme nedeni olarak belirtmiştir. Çocukların 

yaklaşık % 70’i daha ilköğretim çağını bitirmeden çalışmaya başlamışlardır. 

Çocukların % 41’inin gelecekteki en büyük hedefi eğitimini tamamlamak, % 

37’sinin ise kendisine ait bir işyerine sahip olmaktır. Araştırma sonuçları, 

çocukların % 67’sinin yaşına uygun asgari ücretin altında bir ücretle 

çalışmakta olduğunu, bu oranın Bursa’da % 32, Ankara’da % 54,2, İzmir’de 

ise % 87,6 olduğunu göstermiştir. Çocuk işçi çalıştıran işyerlerinin % 78’inde 

çocuklar günde 8 saatten ve haftada 40 saatten fazla çalıştırılmaktadır. 

Çalışan çocukların sadece % 19,5’inin sosyal güvencesinin olduğu 

belirlemiştir. 

 

Bu araştırmada, yukarıda belirtilen pek çok araştırmada olduğu gibi 

çalışan çocukların örgün eğitim dışında kalma ve çalışmaya başlama 

nedenleri, ailelerinin sosyo-ekonomik durumları, çalışma koşulları ve 

gelecekle ilgili beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. 
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BÖLÜM III 
 

YÖNTEM 

 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma evreni, verilerin toplanması, veri 

toplama aracı ve verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

 

Araştırmanın Modeli 
 

Araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, OSTİM 

Mesleki Eğitim Merkezi’ne devam etmekte olup aynı zamanda çalışan 

çocukların görüşlerinden yola çıkılarak örgün eğitim imkanlarından 

yararlanamayan çalışan çocukların okula gidememe nedenleri, ailelerinin 

sosyo ekonomik ve kültürel özellikleri ve gelecek beklentileri saptanmaya 

çalışılmıştır. 

 

Tarama modelleri, geçmişte ve halen var olan bir durumu var olduğu 

şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu 

olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve var olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılır. Olayları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme 

çabası gösterilmez (Karasar, 1994). 

 

Araştırma, veri toplama ve analiz yöntemi açısından ağırlıklı olarak 

nicel bir araştırma özelliği göstermektedir. 

 



 

 

55

Çalışma Evreni ve Örneklem 
 

Genel evrenin listelenme olanağı bulunmaması nedeniyle araştırmada 

çalışma evreni seçilmiş olup bu evren içinden örneklem alma yoluna 

gidilmiştir. Buna göre, çalışma evreni OSTİM Meslek Eğitim Merkezine 

devam eden öğrencilerden oluşmaktadır. Okul öğretmenlerinden edinilen 

bilgiye göre, okulda ortalama 1600 çırak/öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Buna 

göre, araştırmada, yaklaşık 1600 öğrencilik bir çalışma evreni büyüklüğü 

alınarak, bu evreni 0,5 Standart Hata ve % 95 güven düzeyi ile temsil etmesi 

beklenen örneklem büyüklüğü, örneklem büyüklüğü belirleyen istatistik 

tablolardan yararlanılarak 357 çıraklık öğrencisi olarak saptanmıştır (Sencer 

ve Irmak, 1984). Örneklem miktarının daha büyük seçilmesi örneklem 

büyüklüğünün yansızlığını koruması açısından bir sorun yaratmayacağı 

düşünülmüş ve maksimum örneklem büyüklüğüne ulaşılmıştır. 

 

Verilerin Toplama Aracının Geliştirilmesi 
 

Araştırmada, örgün eğitim hizmetlerinden yararlanamayan çalışan çocuklar 

ile ilgili alan yazın taranmış ve ilgili yasal metinler, yayınlanmış kitaplar, tezler 

ve istatistiklerden yararlanılmıştır. 

 

Bu araştırmada, veri toplama tekniği olarak anket tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak, OSTİM Mesleki Eğitim 

Merkezine devam eden çırak öğrencilerin örgün eğitime devam edememe 

nedenlerini, ailelerinin sosyo-ekonomik düzeylerini, çalışma koşullarını, 

çalışmaya ilişkin görüşlerini ve gelecek beklentilerini belirlemek amacıyla dört 

bölümden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Bunlar; a) Kişisel Bilgiler, b) Aile 

Bilgileri, c) Çalışma Bilgileri, d) Çalışmaya İlişkin Düşünceleri ve Gelecek 

Beklentileridir. 

 

İlgili alan yazın taranarak taslak haline getirilen bilgi toplama aracı 

tez danışmanının da katkılarıyla biçim ve içerik yönünden geliştirilmek üzere 
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uzman görüşüne başvurulmuş, bu kapsamda Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Işıl Ünal, Prof. Dr. Nejla 

Tural, Prof. Dr. Kasım Karakütük, Prof. Dr. Ali Balcı, Prof. Dr. Rıfat Miser, 

Doç. Dr. Hayat Boz, Doç. Dr. Yasemin Kepenekçi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet 

Bilir,  Yrd. Doç. Dr. Şakir Çınkır ve Dr. Seçkin Özsoy’un görüş ve önerileri 

doğrultusunda anket formuna son şekli verilmiştir. 

 
Verilerin Toplanması 

 

Anketlerin OSTİM Mesleki Eğitim Merkezine devam eden öğrencilere 

uygulanmasını sağlamak amacıyla ilgili makamdan gerekli izin alınmıştır. 

Uygulamanın yapılabilmesi için gerekli olan resmi izin belgesi alındıktan 

sonra araştırmanın bilgi toplama aracı 05.05.2008–09.05.2008 tarihleri 

arasında OSTİM Mesleki Eğitim Merkezine devam eden 450 öğrenciye 

uygulanmıştır. 

Araştırmacı tarafından hazırlanan anket, araştırma kapsamındaki 

OSTİM Mesleki Eğitim Merkezine gidilerek okul idaresinden gerekli izin 

alındıktan sonra ders öğretmenlerinin izni ve yardımıyla birlikte derse girilerek 

uygulanmıştır. Uygulama öncesinde anket formunun nasıl cevaplandırılacağı 

konusunda araştırmacı tarafından açıklama yapılmıştır. Uygulama sırasında 

anket formunda yer alan soruları cevaplamakta güçlük çeken çocuklara ek 

açıklamalar yapılmıştır.  

Öğrencilerden elde edilen yanıtlar bilgisayar ortamına geçirilmeden 

önce kontrol edilmiş, büyük ölçüde eksik ve geçersiz yanıtlar elenmiş ve 

değerlendirilmeye katılmamıştır. Yeterli sayıda geçerli veri elde etmek 

amacıyla veri toplama araçları toplam 450 öğrenciye uygulanmış ancak 

bunlardan 438’i geçerli veri sağlamıştır. Hedef örneklemin %97,3’üne 

ulaşıldığından çözümleme için yeterli görülmüştür.  
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Verilerin Çözümlenmesi 
 

Toplanan veriler, araştırmacı tarafından SPSS/13.0 programı kullanılarak 

bilgisayar ortamına aktarılmış ve çözümleme bu program yardımıyla 

yapılmıştır. İstatiksel analizler sonucunda frekans ve yüzde gibi betimsel 

istatistiklerden yararlanılmıştır. Ankette yer alan bazı sorular katılımcılar 

tarafından işaretlenmediği halde bütünlüğü bozmadığı için değerlendirmeye 

alınmamıştır. 
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BÖLÜM IV 
 

BULGULAR VE YORUM 

 

Bu bölümde, OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi’ne devam eden çalışan 

çocukların ilköğretim sonrası örgün eğitim dışında kalma nedenleri ve 

çalışma yaşamına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla uygulanan ankette 

toplanan verilerin analizinden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Elde edilen 

bulgular, araştırmanın alt amaçlarına göre ele alınmış ve yorumlanmıştır. 

 

Kişisel Bilgiler 
 

Çizelge 3, katılımcıların cinsiyet, yaş ve eğitim durumlarına göre dağılımlarını 

göstermektedir. Araştırmaya katılanların % 98,4’ü erkek, % 1,6’sı ise kız 

öğrencilerden oluşmaktadır. Buna göre, OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi’ne 

devam eden erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla sayı olarak daha fazla 

olması OSTİM’de yer alan küçük sanayi işletmelerinde erkek işgücüne dayalı 

işlerin daha yoğun olduğu söylenebilir. Katılımcıların yaşları dikkate 

alındığında, % 37,7’sinin 18 yaş ve üstünde olduğu, geri kalan % 62,3’ünün 

17 yaş ve altında olduğu saptanmıştır. Katılımcıların eğitim durumları 

incelendiğinde ise, % 41,7’sinin ilköğretim okulu mezunu, % 55,9’unun ise 

liseden terk olduğu görülmektedir. % 2,4’ü ise açık liseye devam edenlerden, 

lise mezunu olanlardan ve üniversitede öğrenimini tamamlayamayanlardan 

oluşmaktadır. 
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Çizelge 3. Katılımcıların Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Durumlarına Göre 
Dağılımları 

 Sayı % 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 
Toplam 

 
7 

423 
430 

 
1,6 
98,4 

100,0 
Yaş Grupları 
15–17  
18–21 
Toplam 

 
237 
143 
380 

 
62,3 
37,7 

100,0 
Eğitim Durumu 
İlköğretim Okulu Mezunu 
Liseden Terk 
Diğer 
Toplam 

 
177 
237 
10 

424 

 
41,7 
55,9 
2,4 

100,0 
 

 

 
Katılımcıların Mesleki Eğitim Merkezinde branşlarına göre 

dağılımları incelendiğinde, büyük bir çoğunluğunun (% 33,7) Motorlu Araçlar 

Teknolojisi bölümüne devam ettikleri saptanmıştır (Çizelge 4). Bunu, sırasıyla 

Makine Teknolojisi (% 22,5), Metal İşleri (% 17,3), Elektrik Elektronik 

Teknolojisi (% 10,1), Berberlik (% 8,9), Matbaa Teknolojisi (% 4,0), Yiyecek 

İçecek Hizmetleri (% 1,9), Gaz ve Tesisat Teknolojisi (% 0,5), Cilt Bakımı ve 

Güzellik (% 0,2), Reklam Tabelacılığı (% 0,2),  Satış Elemanlığı (% 0,2) takip 

etmektedir.  
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Çizelge 4. Katılımcıların Mesleki Eğitim Merkezinde Branşlarına Göre 
Dağılımı 

Branşlar Sayı % 
Berberlik 38 8,9 
Cilt Bakımı ve Güzellik 1 0,2 
Elektrik Elektronik Teknolojisi 43 10,1 
Gaz ve Tesisat Teknolojisi 2 0,5 
Makine Teknolojisi 96 22,5 
Matbaa Teknolojisi 17 4,0 
Metal İşleri 74 17,3 
Motorlu Araçlar Teknolojisi 144 33,7 
Reklam Tabelacılığı 1 0,2 
Satış Elemanlığı 1 0,2 
Yiyecek İçecek Hizmetleri 8 1,9 
Diğer 2 0,5 
Toplam 427 100,0 

 

 
Katılımcıların % 44,7’si örgün eğitime devam edememe nedeni 

olarak okulu sevmediğini belirtmiştir. % 26, 3’ü ailesinin bir meslek sahibi 

olmasını istemesi, % 24,4’ü aile bütçesine katkıda bulunmak zorunda olması, 

% 18,9’u ailesinin okulda başarılı olmadığı için gerekli görmemesi, % 11,9’u 

ise ailesinin ekonomik durumunun okul harcamalarını karşılayamaması, % 

4,8’i okulun çok uzak olması, % 3,2’si ise babasının işine devam 

edeceğinden ailesinin gerekli görmemesi gibi nedenlerden dolayı örgün 

eğitime devam edemediklerini belirtmişlerdir (Çizelge 5). 

 

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun 

örgün eğitime devam etmeme nedeni olarak okulu sevmediğini belirtmesi, 

eğitim kurumlarının öğrencilerin beklentilerine cevap veremediğini ortaya 

koymaktadır. Eğitim sisteminde gerek nicelik gerekse nitelik olarak mevcut 

olan yetersizliklerin, çocukların eğitim hakkından eşit bir biçimde 

yararlanabilmesine olanak vermediğini söylemek mümkündür. Farklı 

nedenlerden dolayı okulda başarısız olan öğrenci, ailesinin de bir meslek 
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sahibi olmasını istemesi sonucu küçük yaşta çalışma hayatına girmek 

zorunda kalabilmektedir.  

 

Katılımcıların % 36,3’ü, aile bütçesine katkıda bulunmak zorunda 

olması ve ailesinin ekonomik durumunun okul harcamalarını 

karşılayamaması sonucu örgün eğitime devam edemediklerini belirtmişlerdir. 

Bu katılımcıların, örgün eğitime devam etmek yerine, çalışmaya 

başlamalarının nedeni olarak ailelerinin gelir durumunun düşük olması 

söylenebilir. Kozcu (1988), İzmir’de 2. ve 3. sanayi sitelerinde, oto tamir ve 

makine, torna, tesviye işkollarında ücret karşılığı çalışan 12–18 yaşları 

arasındaki çocuklar üzerine yaptığı araştırmasında da, çırakların % 24’ünün 

okulda başarısız oldukları için, % 11’inin ekonomik yetersizlikten dolayı 

eğitimlerini devam ettiremediklerini ifade etmiştir.. 
 
Çizelge 5. Katılımcıların Mesleki Eğitim Merkezi Dışındaki Okullarda 

Devam Edememe Nedenlerinin Dağılımı 

Devam Etmeme Nedenleri Sayı % 
Aile Bütçesine Katkıda Bulunmak Zorunda Olması 107 24,4 
Ailesinin Bir Meslek Sahibi Olmasını İstemesi 115 26,3 
Ailesinin Okulda Başarılı Olmadığı İçin Gerekli 
Görmemesi 

83 18,9 

Babasının İşine Devam Edeceğinden Ailesinin Gerekli 
Görmemesi 

14 3,2 

Okulun Çok Uzak Olması 21 4,8 
Okulu Sevmemesi 196 44,7 
Ailenin Ekonomik Durumunun Okul Harcamalarını 
Karşılayamaması 

52 11,9 

*Katılımcılar tarafından birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
*Katılımcılar tarafından birden fazla seçenek işaretlendiği için işaretleme 
toplamı n=438 değerinden fazladır. Yüzdeler toplam deneklere oranına göre 
hesaplanmıştır. 

 

 

Katılımcılara Mesleki Eğitim Merkezine kaydolma nedenleri 

sorulduğunda; (% 77,9) meslek öğrenmenin ilk sırada yer aldığı 

görülmektedir. Yapılan bazı araştırmalar da bu sonuçlarla paralellik 

göstermektedir. Kozcu (1988) araştırmasında, çırakların % 62’sinin meslek 
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edinmek için çalıştıklarını belirtmiştir. Mangır (1992) yaptığı araştırmada, 

çocukların %69,44’ünün meslek öğrenmek için çalışmaya başladıklarını 

saptamıştır. 

 

Çizelge 3’de görüldüğü gibi katılımcıların % 62,3’ünün 17 yaş ve 

altında olduğu düşünüldüğünde, bu yaştaki çocukların meslek edinmeyi 

istemeleri, onların ekonomik olarak geleceklerini güvence altına almak 

zorunda olduklarını ortaya koymaktadır. Katılımcıların % 35,2’si de ailesinin 

meslek sahibi olmasını istemesi sonucu Mesleki Eğitim Merkezine 

kaydolduklarını belirtmişlerdir. Araştırma sonuçları, katılımcıların büyük 

çoğunluğunun erken yaşta çalışma yaşamına itilmesinde ailelerinin de önemli 

bir rol oynadığını göstermektedir.  

 

  

Çizelge 6 Katılımcıların Mesleki Eğitim Merkezine Kaydolma 
Nedenlerinin Dağılımı 

Kaydolma Nedenleri Sayı % 
Meslek Öğrenmek istemesi 341 77,9 
Kişisel ihtiyaçlarını Karşılamak İçin 37 8,4 
Ailesinin İhtiyaçlarını Karşılamak İçin 33 7,5 
Daha Fazla Okumak İstememesi 34 7,8 
Ailesinin Meslek Sahibi Olmasını İstemesi 154 35,2 
*Katılımcılar tarafından birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
*Katılımcılar tarafından birden fazla seçenek işaretlendiği için işaretleme 
toplamı n=438 değerinden fazladır. Yüzdeler toplam deneklere oranına göre 
hesaplanmıştır. 
 

 

 

Katılımcıların % 17,6’sı Mesleki Eğitim Merkezinde öğrendiklerinin 

yaptıkları işte hiç faydalı olmadığını belirtirken, %30,5’i çok az faydalı 

olduğunu, % 33,7’si çok faydalı olduğunu, % 18,2’si ise bundan sonraki 

işlerinde faydalı olacağını belirtmişlerdir. Alınan eğitimin yaptıkları işte yararlı 

olması beklenir. Ancak öğrencilerin sadece %33,7’si çok yararlı olduğunu 
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ifade etmiştir. Bu doğrultuda, Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilen eğitimin 

öğrenciler açısından verimli olmadığını söylemek mümkündür. 

 
Çizelge 7. Katılımcıların Mesleki Eğitim Merkezinde Öğrendiklerinin 

Yaptıkları İşte Faydalı Olma Düzeyinin Dağılımı 

Faydalı Olma Durumu Sayı % 
Hiç faydalı olmuyor 76 17,6 
Çok az faydalı oluyor 132 30,5 
Çok faydalı oluyor 146 33,7 
Bundan sonraki işlerimde yararlı olacak 79 18,2 
Toplam 433 100,0 

 

 

 

Aile Bilgileri 
 
Katılımcıların ailelerinin demografik özellikleri Çizelge 8’de 

gösterilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların % 84,9’unun ailesi 

4-7 kişiden oluşmakta ve % 78,3’ünün kardeş sayısı 1-3 arasındadır. Ailede 

yaşayan birey sayısının çok olması, bu çocukların kalabalık ailelerden 

geldiğini göstermektedir. Aileleriyle birlikte yaşayanların oranı ise % 86,4’tür. 

Çocukların büyük bir çoğunluğunun ailelerinin yanında yaşaması çocuklar 

açısından olumlu bir durumdur. Ancak çocukların %13,6’sının ailesinden ayrı 

yaşamasının, onların gelişimi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceği 

söylenebilir. 
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Çizelge 8. Katılımcıların Ailelerindeki Kişi Sayısına, Kardeş Sayısına ve 
Kiminle Yaşadığına Göre Dağılımları 

 Sayı % 
Ailedeki Kişi Sayısı 
1–3 
4–7 
8-üzeri 
Toplam 

 
34 
310 
21 
365 

 
9,3 
84,9 
5,8 

100,0 
Kardeş Sayısı 
Kardeş yok 
1–3 
4-üzeri 
Toplam 

 
7 

309 
79 
395 

 
1,8 
78,3 
19,9 

100,0 
Kiminle Yaşadığı 
Ailesiyle birlikte yaşıyor 
Akrabalarının yanında yaşıyor 
Arkadaşlarıyla yaşıyor 
Tek başına yaşıyor 
İşyerinde yaşıyor 
Toplam 

 
374 
47 
6 
4 
2 

433 

 
86,4 
10,9 
1,4 
0,9 
0,4 

100,0 
 

 

Annenin eğitim durumu incelendiğinde, katılımcıların annelerinin 

büyük bir çoğunluğu (% 71,9’) ilkokul mezunu iken,  üniversite mezunu olan 

annelerin oranı sadece % 1,3’tür. Babanın eğitim durumunun da annenin 

eğitim durumundan çok farklı olduğu söylenemez. Katılımcıların babalarının 

% 76,4’ü ilköğretim mezunu iken % 3,1’i üniversite mezunudur. Elde edilen 

bulgulardan anlaşılacağı üzere, katılımcıların annelerinin % 89’unun, 

babalarının ise % 82,8’inin ortaokul ve daha alt bir eğitim düzeyinde oldukları 

görülmektedir. Buna göre, eğitim düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının 

çalışma yaşamında daha çok yer aldıkları söylenebilir.  
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Çizelge 9. Katılımcıların Anne ve Babalarının Eğitim Durumuna Göre 

Dağılımları 

 Sayı % 
Annenin Eğitim Durumu 
Okur-yazar değil 
Okur-yazar 
İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 
Üniversite mezunu 
Diğer 
Toplam 

 
42 
32 

226 
86 
40 
6 
2 

434 

 
9,7 
7,4 

52,1 
19,8 
9,2 
1,3 
0,5 

100,0 
Babanın Eğitim Durumu 
Okur-yazar değil 
Okur-yazar 
İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 
Üniversite mezunu 
Diğer 
Toplam 

 
7 
20 

208 
116 
58 
13 
2 

424 

 
1,7 
4,7 

49,1 
27,3 
13,6 
3,1 
0,5 

100,0 
 

 

Annenin çalışma durumuna bakıldığında, % 90,8’inin herhangi bir 

işte çalışmadığı, ev işleriyle meşgul olduğu saptanmıştır. Annesi memur 

olanların oranı ise % 1,2’dir. Katılımcıların baba mesleklerine bakıldığında 

ise, en büyük oranı (%33,6) işçilerin oluşturduğu görülmektedir. Daha sonra 

(% 32,8) serbest çalışanlar gelmektedir. Babası memur olanların oranı ise % 

5,7’dir. Katılımcıların % 3,7’si babalarının işsiz olduklarını belirtmişlerdir. 

 

Çizelge 11, katılımcıların aile fertlerinden kimlerin ailenin geçimine 

katkıda bulunduğuna ilişkin dağılımları göstermektedir. Elde edilen bulgulara 

göre, katılımcıların % 76,3’ü ailenin geçimine katkıda bulunduğunu ifade 

etmişlerdir. Buna göre, ailelerin çocuğun çalışarak elde edeceği gelire ihtiyaç 

duyduklarını söylemek mümkündür. 
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Çizelge 10. Katılımcıların Anne ve Babalarının Çalışma Durumuna Göre 
Dağılımları 

 Sayı % 
Annenin Çalışma Durumu 
Çalışmıyor, işsiz 
Ev işleriyle meşgul 
Gündelik işlere gidiyor 
İşçi 
Memur 
Emekli 
Diğer 
Toplam 

 
29 

357 
5 
19 
5 
8 
2 

425 

 
6,8 
84,0 
1,2 
4,5 
1,2 
1,8 
0,5 

100,0 
Babanın Çalışma Durumu 
Çalışmıyor, işsiz 
Serbest çalışıyor 
İşçi 
Esnaf 
Memur 
Emekli 
Diğer 
Toplam 

 
15 

132 
135 
47 
23 
37 
13 

402 

 
3,7 
32,8 
33,6 
11,7 
5,7 
9,2 
3,3 

100,0 
 

 

Çizelge 11. Katılımcıların Aile Fertlerinin Ailenin Geçimine Katkıda 
Bulunma Durumuna Göre Dağılımları 

Ailenin Geçimine Kimlerin Katkıda Bulunduğu Sayı % 
Baba 
Anne 
Ben 
Kardeş(ler) 

388 
47 
334 
134 

88,6 
10,7 
76,3 
30,6 

*Katılımcılar tarafından birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
*Katılımcılar tarafından birden fazla seçenek işaretlenebildiği için işaretleme 
toplamı n=438 değerinden fazladır. Yüzdeler toplam deneklere oranına göre 
hesaplanmıştır. 
 

 

Katılımcılara ücretler dışında kira, toprak, ayni yardımlar gibi başka 

bir gelirlerinin olup olmadığı sorulduğunda % 79’u bu tür gelirlerinin 

olmadıklarını ifade etmişlerdir. 
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Çizelge 12. Katılımcıların Ailelerinin Ücretler Dışındaki Gelir Durumuna 
Göre Dağılımları 

Ailenin Ücretler Dışındaki Gelir Durumu Sayı % 
Gelir var 
Gelir yok 
Toplam 

90 
339 
429 

21,0 
79,0 

100,0 
 

 

Katılımcıların ailelerinin toplam aylık gelirleri incelendiğinde, % 

13,2’sinin 500 YTL ve altında, % 43,9’unun 550-1000 YTL arasında, % 

22,8’inin 1100-1500 YTL arasında, % 11,2’sinin 1600-2000 YTL arasında ve 

son olarak % 8,9’unun 2100 YTL ve üstünde olduğu saptanmıştır. Türk-İş’in 

''Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na” göre, Mayıs 2008’de 4 kişilik bir 

ailenin açlık sınırı 720 YTL, yoksulluk sınırı ise 2 bin 346 YTL olarak 

saptanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun ailelerinin 4 ile 7 kişiden 

oluştuğuna göre, bu çocukların % 13,2’si açlık sınırının altında yaşarken % 

77,9’u yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu durum, katılımcıların 

büyük bir çoğunluğunun yoksul ailelerden geldiğini göstermektedir. Ancak 

katılımcıların yarısının (% 50) ailelerinin aylık gelirini yeterli bulmaları, onların 

yoksulluğu kabullenmiş olduklarını ortaya koymaktadır.  

 
Çizelge 13. Katılımcıların Ailelerinin Toplam Aylık Geliri ve Ailenin Aylık 

Gelirini Yeterli Bulma Durumuna Göre Dağılımları 

 Sayı % 
Ailenin Toplam Aylık Geliri 
500 YTL ve altı 
550–1000 YTL 
1100–1500 YTL 
1600–2000 YTL 
2100 ve üstü 
Toplam 

 
48 

161 
83 
41 
33 

366 

 
13,2 
43,9 
22,8 
11,2 
8,9 

100,0 
Ailenin Aylık Gelirini Yeterli Bulma Durumu 
Yeterli buluyorum 
Yeterli bulmuyorum 
Toplam 

 
208 
208 
416 

 
50,0 
50,0 
100,0 
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Katılımcıların % 49,9’unun ailesi tarafından herhangi kötü bir 

davranışa maruz kalmadığı saptanırken, % 50,2’sinin değişik sıklıklarla ailesi 

tarafından kötü davranışlara maruz kaldığı belirlenmiştir. 

 

Çizelge 14. Katılımcıların Ailesi Tarafından Kötü Bir Davranışa Maruz 
Kalma Durumu 

Kötü Davranışa Maruz Kalma Durumu Sayı % 
Hiçbir zaman 213 49,9 
Bazen 198 46,4 
Sıkça 5 1,2 
Her zaman 11 2,6 
Toplam 427 100,0 

 
 

Çizelge 15, katılımcıların aile fertlerinden kimler tarafından ne tür 

kötü davranışlara maruz kaldığını göstermektedir. Babaları tarafından kötü 

davranışa maruz kalan katılımcıların % 93,6’sı azar işittiklerini, % 2,9’u dayak 

yediklerini, % 3,5’i ise her ikisine de maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. 

Anneleri tarafından kötü davranışa maruz kalan katılımcıların % 97,5’i azar 

işittiklerini, % 2,5’i ise dayak yediklerini ifade etmişlerdir. Hem anne hem de 

babası tarafından kötü davranışa maruz kalan katılımcıların % 96,2’si azar 

işittiklerini, % 1,3’ü dayak yediklerini ve % 2,5’i ise her ikisine de maruz 

kaldıklarını belirtmişlerdir. Kardeş(ler)i tarafında kötü davranışa maruz kalan 

katılımcıların ise %92,7’si azar işittiklerini, % 4,9’u dayak yediklerini ve % 

2,4’ü ise her ikisine de maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Ergenlik döneminde 

olan bu çocukların, aileleri tarafından azardan dayağa kadar kötü 

davranışlara maruz kalmaları onların ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde 

etkileyebilir. 
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Çizelge 15. Katılımcıların Aile Üyelerinin Gösterdiği Kötü Davranışların 

Türleri Ve Kötü Davranışları Gösteren Aile Üyelerine Göre 
Dağılımı 

Baba Anne Hem Anne 
Hem Baba 

Kardeş(ler)  

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
Azar 162 93,6 78 97,5 76 96,2 38 92,7 
Dayak 5 2,9 2 2,5 1 1,3 2 4,9 
Her ikiside 6 3,5 - - 2 2,5 1 2,4 
Toplam 173 100 80 100 79 100 41 100,0 

  

 

Çizelge 16 incelendiğinde, katılımcıların % 57,4’ünün oturmakta 

olduğu evin mülkiyeti aile fertlerinden birisine aittir. Kiracı olanların oranı ise 

% 41,5’tir. Katılımcıların oturdukları evin türüne göre dağılımlarına 

bakıldığında % 16,3’ünün sobalı apartman dairesinde, % 39,4’ünün kaloriferli 

apartman dairesinde, % 6,1’inin müstakil evde ve son olarak % 37,1’inin 

gecekonduda oturduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 16. Katılımcıların Oturdukları Evin Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu 
Ve Oturdukları Evin Türüne Göre Dağılımı 

 Sayı % 
Oturdukları Evin Mülkiyetinin Kime Ait Olduğu   
Aile fertlerinden birisine ait 249 57,4 
Kiracı olarak oturuyoruz 180 41,5 
Diğer 5 1,1 
Toplam 434 100,0 
Oturdukları Evin Türü   
Sobalı apartman dairesi 70 16,3 
Kaloriferli apartman dairesi 169 39,4 
Müstakil ev/dubleks 26 6,1 
Gecekondu 159 37,1 
Diğer 5 1,1 
Toplam 429 100,0 
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Çalışma Bilgileri 

 

Çizelge 17, çocukların çalışmaya başlama yaşlarına göre dağılımlarını 

göstermektedir. Elde edilen veriler, pek çok yasada yer verilen 14 yaşını 

doldurmamış ve ilköğretim çağında olan çocukların çalıştırılmasını 

yasaklamasına rağmen katılımcıların % 24,9’unun 14 yaş ve altında 

çalışmaya başladıklarını ortaya koymaktadır. 15–17 yaşları arasında 

çalışmaya başlayan katılımcıların oranı (%73,7) ise oldukça yüksektir. 

Katılımcılara ne tür işlerde çalıştıkları sorulduğunda ise, araba tamirciliği, 

berberlik, demir doğrama, garsonluk, hırdavatçılık, kaynakçılık, döşemecilik, 

oto yıkama, oto elektrik, pazarcılık, torna, tesviye, metal işleri gibi ağır işlerde 

ve kıraathane, gece kulübü, bilardo salonu gibi yerlerde çalıştıklarını ifade 

etmişlerdir.  Avrupa Sosyal Şartı’nın 7. maddesine göre çocukların sağlık, 

ahlak ve eğitimleri için zararlı olmayacağı belirlenen hafif işlerde 

çalıştırılmaları durumu dışında asgari çalışma yaşının 15 olmasına, tehlikeli 

veya sağlığa zararlı olduğu öngörülen işlerde, asgari çalışma yaşının ise 18 

olmasına karar verilmiştir. Ancak katılımcıların çalıştıkları iş türlerine 

bakıldığında, bu işlerin çocukların fiziksel, ruhsal ve ahlaki gelişimlerine 

uygun olmadığı kolayca anlaşılabilmektedir. Katılımcıların sadece % 1,4’ü 

yasal çalışma yaşına uygun olarak çalışmaya başlamışlardır.  

 

 
Çizelge 17. Katılımcıların Çalışmaya Başlama Yaşları Durumuna Göre 

Dağılımları 

Çalışmaya Başlama Yaşı Sayı % 
14 yaş ve altı 108 24,9 
15–17 320 73,7 
18 yaş ve üzeri 6 1,4 
Toplam 434 100,0 
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Örneklememizde yer alan çocukların günlük çalışma saatlerine 

bakıldığında, çırakların % 85,3’ünün günde 9 saat ve üzerinde çalıştığı 

görülmektedir. Özellikle günde ortalama 9–12 saat arasında çalışan 

katılımcıların oranı oldukça yüksektir. 4857 sayılı İş Kanununa göre, temel 

eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi 

ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. Ancak, onbeş yaşını tamamlamış 

çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir. Bu 

durumda, katılımcıların % 85,3’ünün çıraklar için öngörülen günlük çalışma 

süresi olan 8 saatin üzerinde çalıştırıldıkları görülmektedir. Buna karşılık 

yasal çalışma süresi içerisinde çalıştırılan çırakların oranı yalnızca % 14,7’dir. 

Yapılan bazı araştırmalarda da, günlük çalışma saatlerinin yasalara uygun 

olarak düzenlenmediği ve çırakların günlük çalışma sürelerinin uzun olduğu 

bulunmuştur. Atauz (1988), araştırmasında, çırakların % 80’inin günde 8 

saatin üzerinde çalıştığını saptamıştır. Kozcu (1988), yaptığı araştırmasında, 

çırakların % 70’inin günde 9 saatin üzerinde çalıştığını bulmuştur.  Duyar ve 

Özener (2003) araştırmalarında, çırakların % 69,9’unun günde 10–12 saat 

çalıştıklarını belirtmişlerdir.  

 

Çizelge 18. Katılımcıların Günlük Çalışma Saatine Göre Dağılımları 

Günlük Çalışma Saati Sayı % 
8 saat ve altı 
9–12 saat 
13–16 saat 
17 saat ve üzeri 

62 
278 
67 
14 

14,7 
66,1 
16,0 
3,2 

Toplam 421 100,0 
 

 

Katılımcılara yıllık izinlerini tam olarak kullanıp kullanamadıkları 

sorulduğunda, % 34’ünün tam olarak, % 25,4’ünün kısmen, % 40,6’sının ise 

kullanamadıkları saptanmıştır. Oysa 4857 sayılı İş Kanunun 53. maddesine 

göre “onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 

yirmi günden az olamaz” ifadesine yer verilmiştir. Buna göre katılımcıların % 

66’sı (yıllık iznini hiç kullanamayan ve kısmen kullanabilen) kendilerine 
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verilen bu haktan tam olarak yararlanamamaktadır. Atauz (1988), 

araştırmasında, çırakların % 78’inin yıllık izin kullanmadan çalıştıklarını 

belirtmiştir. 

 

Çizelge 19. Katılımcıların Yıllık İznini Kullanabilme Durumuna Göre 
Dağılımları 

Yıllık İznini Kullanma Sayı % 
Kullanabiliyorum 
Kısmen kullanabiliyorum 
Kullanamıyorum 

145 
108 
173 

34,0 
25,4 
40,6 

Toplam 426 100,0 
 

 

Katılımcıların büyük bir bölümü (% 67,3) aylık ücret alırken % 24,6’sı 

haftalık ücret almaktadır. % 6,5’ine ücretleri günlük olarak ödenmektedir. 

Katılımcıların % 83,7’si ücretini düzenli olarak alabilirken % 16,3’ü düzenli 

olarak ücretlerini alamadıklarını belirtmişlerdir. 

 
Çizelge 20. Katılımcıların Ücretinin Ödenme Şekli ve Ücretini Düzenli 

Olarak Alabilme Durumuna Göre Dağılımları 

 Sayı % 
Ücretinin Ödenme Şekli 
Günlük 
Haftalık 
Aylık 
Parça-başı 
Diğer 
Toplam 

 
28 
106 
290 
6 
1 

431 

 
6,5 

24,6 
67,3 
1,4 
0,2 

100,0 
Ücretini Düzenli Olarak Alabilme Durumu 
Alabiliyorum 
Alamıyorum 
Toplam 

 
364 
71 
435 

 
83,7 
16,3 
100,0 
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Çizelge 21’de katılımcıların aldıkları ücretlerini nasıl harcadıkları 

görülmektedir. Elde edilen verilere göre, katılımcıların % 69,6’sı aldığı ücreti 

ailesine verdiğini, % 52,7’si ücretinin bir kısmını cep harçlığı yaptığını, % 

35,4’ü yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşıladığı, % 22,1’i ailesinin borçlarını 

ödediğini ve % 8,7’si okul masraflarını karşılamada kullandığını 

belirtmişlerdir. Katılımcılar elde ettikleri gelir ile hem aile bütçesine katkıda 

bulunmakta hem de kendi ihtiyaçlarını karşılayarak ailesinin ekonomik 

yükünü azaltmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun aldığı ücreti 

ailesine vermesi, bu çocukların yoksul ailelerden geldiğinin bir göstergesidir. 

Araştırma verilerinin de ortaya koyduğu gibi, katılımcıların büyük bir 

çoğunluğunun çalışarak doğrudan ailenin geçimine katkıda bulunması, 

onların örgün eğitime devam edememelerinin en önemli nedenidir. Kozcu 

(1988), araştırmasında, çırakların % 70’inin gelirini ailesine verdiğini 

belirtmiştir. Yıldız (2003), Diyarbakır Sanayi Sitesinde çalışan çırakların 

sosyo-ekonomik ve mesleksel durumları üzerine yaptığı araştırmasında, 

çırakların % 86’sının elde ettiği geliri ailesine verdiğini, % 8’inin kendisi için 

harcadığını ve % 6’sının birikim yaptığını saptamıştır.  

 
Çizelge 21. Katılımcıların Aldıkları Ücreti Harcama Şekillerine Göre 

Dağılımı 

Harcama Şekli Sayı % 
Okul Masraflarını Karşılamada Kullanması 38 8,7 
Ailesine Vermesi 305 69,6
Bir Kısmını Cep Harçlığı Yapması 231 52,7
Ailesinin Borçlarını Ödemede Kullanması 97 22,1
Yiyecek ve Giyecek İhtiyaçlarını Karşılamada 
Kullanması 

155 35,4

*Katılımcılar tarafından birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
*Katılımcılar tarafından birden fazla seçenek işaretlendiği için işaretleme 
toplamı n=438 değerinden fazladır. Yüzdeler toplam deneklere oranına göre 
hesaplanmıştır. 
 

 

Katılımcılara çalıştıkları işyerinde onları ne tür şeylerin rahatsız ettiği 

sorulduğunda, % 54,8’i işyerinde kendilerini rahatsız eden herhangi bir şeyin 
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olmadığını belirtmiştir. Buna karşın % 55,7’sinin farklı nedenlerden dolayı 

işyerinde rahatsız oldukları saptanmıştır. % 19,4’ünün rahatsız eden 

nedenler arasında işin ağır olmasını dile getirmesi, bu çocukların ağır 

çalışma koşulları altında çalıştığının bir göstergesidir. Katılımcıların % 

19,4’ünün işyerinin kirli ve gürültülü olduğunu belirtmesi, çalışma ortamının 

onların sağlığını olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. %14,4’ü ise işverenin 

ve çalışma arkadaşlarının tutumlarından rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir. 

Bulundukları işyerinde çırak statüsünde olmaları ve yaşça küçük olmaları 

nedeniyle, bu çocukların işverenler veya ustabaşılar tarafından kötü 

muameleye maruz kaldıkları söylenebilir. Bu durum ise onların ruhsal 

gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Köksal (1992), Ankara Siteler 

Çıraklık Eğitim Merkezi’ne devam eden ve etmeyen çocukların çalışma 

koşulları ve sorunlarının karşılaştırılması amacıyla yaptığı araştırmasında, 

Çıraklık Eğitim Merkezi’ne devam eden çocukların % 33,75’inin ücretin düşük 

olması, % 15’inin işin ağır olması, % 13,75’inin işin kirli ve pis olması, 

%3,75’inin işin tehlikeli olması, %3,75’inin işten çıkarılma korkusu, %1,25’inin 

işe geç geldiğinde ustanın kızması ve son olarak %11,25’inin bu sorunların 

hepsiyle karşılaştıklarını saptamıştır. 

 

 
Çizelge 22. Katılımcıları İşyerinde Rahatsız Eden Şeylerin Dağılımı 

Rahatsız Eden Şeyler Sayı % 
İşyerinde Beni Rahatsız Eden Bir Şey Yok 240 54,8 
İşyerinin Kirli Olması 37 8,4 
İşverenin Tutumu 31 7,1 
Çalışma Arkadaşlarının Tutumu 32 7,3 
İşyerinin Gürültülü Olması 48 11,0 
İşin Ağır Olması 85 19,4 
Becerilerine Uygun Olmaması 11 2,5 
*Katılımcılar tarafından birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
*Katılımcılar tarafından birden fazla seçenek işaretlendiği için işaretleme 
toplamı n=438 değerinden fazladır. Yüzdeler toplam deneklere oranına göre 
hesaplanmıştır. 
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Katılımcılara çalışma ortamının sağlığını olumsuz yönde etkileyip 

etkilemediği sorulduğunda, % 60,3’ü olumsuz yönde etkilemediğini 

belirtmiştir. Çalışma ortamının sağlığı açısından uygun olmadığını 

söyleyenlerin oranı ise % 39,7’dir. Katılımcıların % 65’i her türlü 

rahatsızlığında işvereninden izin veya sevk alabildiğini belirtmiştir. Buna 

karşılık % 17,9’u sadece işvereninin önemli gördüğü rahatsızlıklarda, % 9,8’i 

acil müdahale gerektiren durumlara izin alabildiğini belirtirken, % 7,3’ü hiç izin 

alamadıklarını söylemişlerdir. Bu durumda, katılımcıların % 35’inin 

hastalandığında izin alabilmesi tamamen işverenin inisiyatifindedir. Bu tür 

durumlarda işvereninden izin alamayan çocukların hasta bir şekilde 

çalıştırıldıklarını söylemek mümkündür.  

 

Çizelge 23. Katılımcıların Çalışma Ortamının Sağlığını Olumsuz Yönde 
Etkileme Durumuna ve Hastalandığında Hangi Durumlarda 
İşvereninden Sevk/İzin Alabilme Durumuna Göre Dağılımları 

 Sayı % 
Çalışma Ortamının Sağlığını Olumsuz Yönde 
Etkileme Durumu 

 

Olumsuz etkiliyor 169 39,7 
Olumsuz etkilemiyor 257 60,3 
Toplam 426 100,0 
İşvereninden Sevk/İzin Alabilme Durumu  
Her türlü rahatsızlığımda 273 65,0 
Sadece işverenin önemli gördüğü rahatsızlıklarda 75 17,9 
Acil müdahale gerektiren yaralanma vb. durumlarda 41 9,8 
Hiçbir zaman 31 7,3 
Toplam 420 100,0 

 

 

Çizelge 24, katılımcıların işverenleri tarafından kötü davranışa maruz 

kalma durumuna, gösterilen kötü davranışın gerekçelerine ve türlerine göre 

dağılımlarını göstermektedir. Katılımcıların % 49,1’i işverenleri tarafından 

herhangi bir kötü davranışa maruz kalmadıklarını belirtirken, % 50,9’unun 

değişik sıklıklarla kötü davranışa maruz kaldıklarını ifade etmeleri dikkat 

çekicidir.  İşveren tarafından gösterilen kötü davranışlara maruz kalan 

katılımcıların % 12,6’sı işi gerektiği şekilde becerememesi, % 9,4’ü işe geç 
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gelmesi, % 5,3’ü işe gelmemesi, % 4,8’i işi aksatması, % 4,6’sı maddi hasara 

yol açması, % 10,5’i ise emirlere uymaması gibi gerekçeler belirtmişlerdir. Bu 

gerekçelerden dolayı, % 55,7’si işveren tarafından azar, % 4,8’i dayak, % 

9,4’ü küfür ve % 6,6’sı ücret kesintisi gibi ceza davranışlarına maruz 

kalmaktadır. Nedeni ne olursa olsun, işveren tarafından bu çocuklara hem 

fiziksel, hem duygusal hem de ekonomik şiddet uygulanması kabul edilemez. 

Çizelge 14’e tekrar göz atıldığında, katılımcıların çoğunluğun aile içinde de 

kötü davranışlara maruz kaldıkları görülmektedir. Hem ailesi tarafından hem 

de işvereni tarafından bu çocuklara farklı şiddet türlerinin uygulanması, 

onların bedensel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkilemekte, hem 

kendisine hem de çevresindekilere güven duymayan bireyler olmasına neden 

olmaktadır. Daha sonra ise şiddeti bir çözüm yolu olarak benimseyerek 

gelecekte kendi ailesine veya çalışanlarına şiddet uygulama yoluna 

gidebilmektedir. Atauz (1988), Ankara, OSTİM Küçük Sanayi Bölgesi ve 

Siteler’de çalışan çocuklarla ilgili yaptığı araştırmasında da, çırakların, işlerini 

yapmadıkları veya eksik yaptıklarında, uyarıdan-dövülmeye kadar değişen bir 

davranışla karşılaştıklarını belirtmiştir. 
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Çizelge 24. Katılımcıların İşveren Tarafından Kötü Davranışa Maruz 
Kalma Durumuna, Gösterilen Kötü Davranışların 
Gerekçelerine ve Türlerine Göre Dağılımı 

 Sayı % 
İşveren Tarafından Kötü Davranışa Maruz Kalma 
Durumu 
Hiç olmuyor 209 49,1 
Bazen oluyor 197 46,4 
Sıkça oluyor 19 4,5 
Toplam 425 100,0 
İşveren Tarafından Gösterilen Kötü Davranışların 
Gerekçeleri 
İşi gerektiği şekilde becerememesi 55 12,6 
İşe geç gelmesi 41 9,4 
İşe gelmemesi 23 5,3 
İşi aksatması 21 4,8 
Maddi hasara yol açması 20 4,6 
Emirlere uymaması 46 10,5 
*Katılımcılar tarafından birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
İşveren Tarafından Gösterilen Kötü Davranışların Türleri 
Azar 244 55,7 
Dayak 21 4,8 
Küfür 41 9,4 
Ücret kesintisi 29 6,6 
*Katılımcılar tarafından birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 

  
 

Katılımcıların Çalışmaya İlişkin Düşünceleri ve Gelecek Beklentileri 
 

Katılımcıların ailelerinin çalışmaya mı yoksa eğitime mi daha çok değer 

verdikleri incelendiğinde  % 47,3’ü ailesinin eğitime daha çok değer verdiğini 

belirtmiştir. Bu sonuçlar katılımcıların ailelerinin aslında çocuklarının bir örgün 

eğitim kurumuna devam etmelerini istediklerini göstermektedir. Ancak farklı 

nedenlerden dolayı bu çocuklar çalışmak zorunda kalmışlardır. Çizelge 21’e 

göz atıldığında, katılımcıların % 69,6’sının aldığı ücreti ailesine vermesi, bu 
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ailelerin çocuğun elde edeceği gelire ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle 

çocuğunu çalıştırma eğiliminde olduklarını ortaya koymaktadır.  

 
Çizelge 25. Katılımcıların Ailelerinin Çalışmaya Veya Eğitime Değer 

Verme Durumuna Göre Dağılımı 

 Sayı % 
Hiçbirine 18 4,2 
Eğitime 201 47,3 
Çalışmaya 57 13,4 
Her İkisine 149 35,1 
Toplam 425 100,0 

 

 

Çizelge 26, kendi yaş grubundaki çocukların çalışması konusunda 

katılımcıların ne düşündüklerini göstermektedir. Elde edilen verilere göre, 

katılımcıların % 25,1’i kendi yaş grubundaki çocukların çalışması gerektiğini 

düşünmektedir. Katılımcılar, “erken yaşta meslek öğrenmeliler, ailesine 

maddi konularda yardımcı olmalılar, hayatın zorluklarını anlamalılar, 

gelecekte daha iyi bir yaşam için çalışmalılar, okuyamayacaksa meslek 

sahibi olmalılar, serseri olmamak için çalışmalılar” gibi gerekçeler ileri 

sürmüşlerdir.  Bu katılımcıların bazıları ise “okuyan ne olmuş ki, okuyanlar 

açıkta kalıyor, okuyanlar da bir şey olmuyor, okuyup da ne olacak, üniversite 

okuyanlar da işsiz” gibi ifadelerle eğitim sistemine olan güvensizliklerini dile 

getirmektedirler. 

  

Katılımcıların % 40,7’si ise kendi yaş grubundaki çocukların 

çalışmamaları gerektiğini belirtmişlerdir. Bu çocuklar neden olarak, 

çalışmanın çok zor olduğunu, eğitimin daha önemli olduğunu, kendi 

yaşındaki çocukların çalışmalarını doğru bulmadıklarını, okumanın sanayide 

çalışmaktan daha iyi olduğunu, ailesinin maddi durumu iyiyse okuması 

gerektiğini, onların kendileri gibi sanayide sürünmemelerini, daha iyi bir 

gelecek için okumaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu soruyu nedeniyle 

birlikte yanıtlayan 128 katılımcının 85’i kendi yaş grubundaki çocukların 

okumaları gerektiğini belirtmişlerdir. Bu sonuçlardan çocukların okumaya 
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özlem duydukları açıkça ortadadır. Bunun yanında yaptıkları işe karşı istekli 

olmadıklarını, çalışma koşullarının ağır olduğunu, ailelerinin ekonomik 

durumlarının iyi olmadığını da söylemek mümkündür. 

 

Çizelge 26. Katılımcıların Kendi Yaş Grubundaki Çocukların Çalışması 
Gerektiği Durumuna Göre Dağılımı 

 Sayı % 
Çalışmalı 104 25,1 
Çalışmamalı 169 40,7 
Fikrim yok, düşünmedim 142 34,2 
Toplam 415 100,0 

 

  

Katılımcılara işe başlama yaşının kaç olması gerektiği sorulduğunda, 

% 44,5’i 15–17 yaş olması gerektiğini ifade ederken, % 39,6’sı 18 yaş ve 

üstünde olmasını belirtmişlerdir.  

 
Çizelge 27. Katılımcıların İşe Başlama Yaşının Kaç Olması Gerektiği 

Durumuna Göre Dağılımı 

 Sayı % 
11 yaş ve altı 9 2,1 
12–14 yaş 58 13,8 
15–17 yaş 187 44,5 
18 yaş ve üstü 166 39,6 
Toplam 420 100,0 

 

 

Çizelge 28’e göre, katılımcıların sadece % 12,2’si gelecekte kendi 

çocuğunun çalışmasını isterken % 87,8’i çocuğunun okumasını istemektedir. 

Çocuğunun çalışmasını isteyen katılımcılar, “küçük yaşta meslek öğrenmeli, 

kendi ayakları üstünde durmayı öğrenmeli, okuyamazsa çalışmalı, okumakla 

bir şey olunmuyor, sanayide üniversite mezunu oldukça fazla, para lazım 

olacak” gibi nedenlerden dolayı çocuklarını çalıştırma eğilimindedirler. Buna 

karşın, çocuğunun okumasını isteyen katılımcılar ise “ ben okuyamadım o 

okusun, ben küçük yaşta başladım onun çalışmasını istemem, ben 
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okuyamadım hata ettim onun hata yapmasını istemem, benim çektiğim 

zorlukları çekmesini istemem, benim gibi amele olmasın, benim gibi sanayi 

köşelerinde sürünmesin, çocuğum okusun güzel ve temiz işlerde çalışsın, 

çalışmak zor, okusun ezilmesin, daha iyi bir geleceğe sahip olmalı” gibi 

nedenlerden dolayı çocuklarını okutmak istediklerini belirtmişlerdir. Elde 

edilen veriler, bu çocukların okuyamadıkları için pişmanlık duyduklarını, 

çalışma koşullarının ağır olduğunu, çocuklarının kendileri gibi ezilmemelerini 

dile getirirken kendilerine yeterince saygı gösterilmediğini ve kötü muameleye 

maruz kaldıklarını ortaya koymaktadır. 

 
Çizelge 28. Katılımcının Gelecekte Kendi Çocuğunun Okumak Yerine 

Çalışmasını İsteme Durumuna Göre Dağılımı 

 Sayı % 
Çalışmasını isterim 49 12,2 
Okumasını isterim 353 87,8 
Toplam 402 100,0 

 

 

Katılımcıların % 87,6’sı yaptıkları işin onlara iyi bir gelecek 

sağlayacağını belirtirken, % 12,4’ü iyi bir gelecek sağlamayacağını ifade 

etmişlerdir. Büyük bir çoğunluğunun olumlu düşünmesi, onların geleceğe 

umutla bakabildiklerini göstermektedir. 

 
Çizelge 29. Katılımcıların Yaptıkları İşin Onlara İleride İyi Bir Gelecek 

Sağlama Durumuna Göre Dağılımı 

 Sayı % 
İyi bir gelecek sağlayacak 373 87,6 
İyi bir gelecek sağlamayacak 53 12,4 
Toplam 426 100,0 

 

 

Katılımcıların % 79,7’si meslek öğrenmek için işini sürdürmek 

istemektedir. Bu yaştaki çocukların meslek öğrenmek için çalışmak 

istemelerinin altında yatan en büyük neden ise çocuğun okulda başarılı 
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olamadığı için bir meslek öğrenmeyi çözüm yolu olarak düşünmesidir. Eğitim 

sisteminden kaynaklanan yetersizliklerden dolayı, başarılı olamayan 

öğrencinin kolayca sistem dışına itilmesi veya eleme yoluyla ilköğretimin 

üstündeki bazı eğitim kademelerine (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu 

Öğretmen Liseleri gibi) sınav yoluyla öğrencilerin seçilerek alınması, bütün 

öğrencilerin eğitim hakkından eşit olarak yararlanamadığını göstermektedir. 

Bunun yanında eğitim kurumlarından yüksek düzeyde yararlanmada çocuğun 

ailesinin gelir durumu da belirleyicidir. Çocuğunun okul masraflarını 

karşılamada güçlük çeken ailelerin birçoğu, çocuğunu okutmak yerine 

çalıştırmayı tercih etmektedir.   

 

Aile bütçesine katkıda bulunabilmek için işini sürdürmeyi 

düşünenlerin oranı ise % 40’tır. Buna göre, aile bütçesine katkıda 

bulunabilmek için işini sürdürmeyi düşünen katılımcıların ailelerinin gelir 

düzeylerinin düşük olduğunu ve çocuğunun elde edeceği gelire ihtiyaç 

duyduğunu söylemek mümkündür. % 35,4’ü ise geçim parası kazanabilmek 

için işini sürdürmenin önemli olduğunu ifade etmiştir. Bu durum, yine, 

katılımcıların ekonomik nedenlerden dolayı çalışmak zorunda kaldıklarını 

göstermektedir. 

 
Çizelge 30. Katılımcıların İşlerini Sürdürmede Önemli Olduğunu 

Düşündükleri Nedenlere Göre Dağılımı 

 Sayı % 
Aile bütçesine katkıda bulunabilme 175 40,0 
Meslek öğrenme 349 79,7 
Geçinmek için para kazanabilme 155 35,4 
*Katılımcılar tarafından birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
*Katılımcılar tarafından birden fazla seçenek işaretlendiği için işaretleme 
toplamı n=438 değerinden fazladır. Yüzdeler toplam deneklere oranına göre 
hesaplanmıştır. 
 

 

Çizelge 31’e göre, katılımcıların % 22,7’si çalışmak yerine örgün 

eğitim verilen bir okulda olmayı hiç istemezken, % 74,3’ü okumayı tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun 
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kendi istekleriyle çalışmaya başlamadıklarını ve okumaya duydukları özlemi 

göstermektedir.  Yapılan bazı araştırmalar bu sonuçları desteklemektedir. 

Kozcu (1988), yaptığı araştırmasında, çırakların yarısından fazlasının şimdi 

fırsat verilse okumayı, % 40’ının ise çalışmayı tercih ettiklerini saptamıştır. 

Mangır (1992) ise araştırmasında, çırakların % 66,67’sinin okumayı tercih 

ederken % 33,33’ünün çalışmayı tercih ettiklerini bulmuştur. 

 

Çizelge 31. Katılımcıların Çalışmak Yerine Örgün Eğitim Verilen Bir 
Okulda (Genel Lise, Meslek Lisesi vb.) Olmayı İstemeleri 
Durumuna Göre Dağılımları 

 Sayı % 
Hiç istemezdim 92 22,7 
Çok az isterdim 101 25,0 
Çok fazla isterdim 199 49,3 
Diğer 12 3,0 
Toplam 404 100,0 

 

 

Katılımcılara geleceğe ilişkin mesleki hedeflerinin neler olduğu 

sorulduğunda, % 43,1’i kendi işyerini açmak, %15,3’ü mesleğini en iyi şekilde 

öğrenerek iyi bir usta olmak, % 14,8’i şu an yaptığı işe devam etmek 

istediğini belirtirken % 14,4’ü geleceğe ilişkin herhangi bir hedefinin 

olmadığını dile getirmiştir. Bunların dışında, katılımcıların 9’unun mühendis, 

doktor, öğretmen, savcı, polis ve pilot gibi yüksek öğrenim gerektiren bir 

meslek sahibi olmak istediklerini belirtmeleri dikkat çekicidir. Diğer katılımcılar 

ise ülkesine yararlı bir vatandaş olmak, meslek lisesi diploması almak, zengin 

olmak, şoför, esnaf, özel güvenlik görevlisi olmak, fabrikada çalışmak, 

futbolcu olmak, sanatçı olmak gibi hedeflerinin olduğunu belirtmişlerdir. Fişek 

(1991), araştırmasında, kentlerde tam zamanlı olarak çalışan çırakların 

yarıdan fazlasının gelecekte kendi işyerlerini kurmayı istediklerini belirtmiştir. 

Yıldız (2003) ise, yaptığı araştırmasında, çırakların % 70’inin gelecekte kendi 

alanıyla ilgili işyeri açmayı en büyük amaç olarak gördüklerini saptamıştır. 

Belirtilen araştırmaların sonuçları ile bu araştırma sonuçları arasında önemli 

bir paralellik gözlenmiştir. 
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Çizelge 32. Katılımcıların Geleceğe İlişkin Mesleki Hedefleri 

Mesleki Hedefler Sayı % 
Kendi işyerini açmak 132 43,1 
İşini en iyi şekilde öğrenip iyi bir usta olmak 47 15,3 
Şu an yaptığı işe devam etmek 45 14,8 
Hedefim yok 44 14,4 
Diğer 38 12,4 
Toplam 306 100,0 

 

Çizelge 33, katılımcıların devam ettikleri mesleki eğitim 

programından beklentileri göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre, 

katılımcıların % 26,9’u mesleğini daha iyi öğrenebilmek için bilgi sahibi olmak 

istediğini, % 21,8’i çıraklık, kalfalık veya ustalık belgesi alabilmeyi istediğini 

belirtmiştir. % 37,4’ü ise devam ettikleri mesleki eğitim programından 

herhangi bir beklentilerinin olmadığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların % 

13,9’unun beklentileri ise çeşitlilik göstermektedir. Bunlar; “ders saatlerinin 

kısaltılması”, “okulda öğrencilere karşı daha iyi ve dürüst davranılması”, 

“öğrencilere küfür edilmemesi”, “teorik bilgilerin yanında uygulamaya da 

ağırlık verilmesi”, “atölyede daha çok ders işlenilmesi”, “meslek derslerine 

daha çok ağırlık verilmesi”, “diğer okullarla futbol turnuvalarının yapılması”, 

“okulun daha düzenli olması ve öğrencilerin daha düzgün olması”dır. 

 
Çizelge 33. Katılımcıların Devam Ettikleri Mesleki Eğitim Programından 

Beklentileri 

Programdan Beklentileri Sayı % 
Mesleğini daha iyi öğrenebilmek  48 26,9 
Çıraklık, Kalfalık veya Ustalık belgesi alabilmek 39 21,8 
Beklentim yok 67 37,4 
Diğer 25 13,9 
Toplam 179 100,0 
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BÖLÜM V 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda ulaşılan sonuçlara ve bu 

sonuçlara bağlı olarak geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 

 

Sonuçlar 
Araştırmanın alt problemleriyle ilişkili olarak araştırmada elde edilen sonuçlar 

şunlardır: 

 

1. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu erkek 

öğrencilerden oluşmakta ve yine büyük bir çoğunluğu 17 yaş ve altındadır. 

 

2. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu örgün 

eğitime devam edememe nedeni olarak okulu sevmediğini ifade etmektedir. 

Aile bütçesine katkıda bulunmak zorunda olması ve ailesinin ekonomik 

durumunun okul harcamalarını karşılayamaması gibi nedenler de 

katılımcıların örgün eğitime devam edememelerinde önemli bir rol 

oynamaktadır. 

 

3. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu meslek öğrenmek için 

Mesleki Eğitim Merkezine kaydolduklarını belirtmişlerdir. 

 

4. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmının Mesleki 

Eğitim Merkezinde öğrendiklerinin yaptıkları işte faydalı olduğunu 
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belirtmesine rağmen önemli bir kısmının Mesleki Eğitim merkezinden tam 

olarak yararlanamadığı saptanmıştır. 

 

5. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun ailesi 

4–7 kişiden oluşmaktadır. Buna göre, öğrencilerin kalabalık ailelerden geldiği 

söylenebilir. 

 

6. Araştırmaya katılan OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi 

öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun ailesinin (anne-baba) eğitim düzeyi 

düşüktür.  

 

7. Katılımcıların ailelerinin ekonomik kökenleri de önemli ölçüde 

düşük gelir grubunu yansıtmaktadır. Annelerinin önemli bir oranı her hangi bir 

işte çalışmamakta, ev işleriyle meşgul olmaktadır. Öğrencilerin büyük bir 

çoğunluğunun ailenin geçimine katkıda bulunduğu saptanmıştır. 

 

8.  Katılımcıların yarısının değişik sıklıklarla ailesi tarafından kötü 

davranışa maruz kaldığı saptanmıştır. Bunların çok büyük bir oranı azara 

maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. 

 

9. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yarıdan fazlasının 

oturmakta oldukları evin mülkiyeti aile fertlerinden birisine aitken önemli bir 

oranının da gecekonduda oturduğu görülmektedir. 

 

10. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 15–

17 yaşlarında çalışmaya başlamışlardır. Buna karşın, çok küçük bir oranı 18 

yaş ve üzerinde çalışmaya başladıklarını ifade etmişlerdir. 
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11. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun 9 saat ve üzerinde 

çalıştığı saptanmıştır. Bu durumda öğrenciler yasalarda öngörülen günlük 

çalışma süresinin üzerinde çalışmaktadır. Bunun yanında, Mesleki Eğitim 

Merkezine devam eden öğrencilerin yıllık ücretli izin kullanma hakkına sahip 

olmasına rağmen büyük bir oranı bu izinlerinin ya hiç kullanamadıklarını ya 

da kısmen kullanabildiklerini ifade etmiştir. 

 

12. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu aylık ücret almakta ve aldığı 

ücreti ailesine vermektedir. Buna göre, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 

çalışarak ailenin geçimine katkıda bulunmaktadır. 

 

13. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin büyük bir bölümü farklı 

nedenlerden dolayı işyerinde rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Bu 

nedenlerin en önemlisi işin ağır olmasıdır.  

 

14. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun çalışma ortamının 

sağlığını olumsuz yönde etkilemediğini ifade etmesine karşın, çalışma 

ortamının sağlığı açısından uygun olmadığını söyleyenler azımsanmayacak 

orandadır.  

 

15. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yarıdan fazlası değişik 

sıklıklarla işverenleri tarafından işi gerektiği şekilde becerememesi, emirlere 

uymaması, işe geç gelmesi gibi gerekçelerden dolayı kötü davranışa maruz 

kalmaktadır. Bu gerekçelerden dolayı, öğrenciler, işveren tarafından sırasıyla 

azar, küfür, ücret kesintisi ve dayak gibi ceza davranışlarına maruz 

kalmaktadır. 

 

16. Katılımcıların ailelerinin büyük bir çoğunluğunun çalışmak 

yerine eğitime daha çok değer verdikleri saptanmıştır. 
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17. Öğrencilere “kendi yaşınızdaki çocuklar çalışmalı mı?” 

sorusuna çalışmamalı diyenlerin oranı çalışmalı diyenlere göre daha fazladır. 

Öğrencilerin % 44,5’i işe başlama yaşının 15–17 yaş olması gerektiğini ifade 

ederken, % 39,6’sı 18 yaş ve üstünde olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

18. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu gelecekte 

kendi çocuğunun çalışmak yerine okumasını istemektedir. 

 

19. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin büyük bir oranı yaptıkları 

işin onlara iyi bir gelecek sağlayacağını ifade etmişlerdir. 

 

20. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun çalışmak yerine örgün 

eğitim verilen bir okulda olmayı istedikleri görülmektedir. 

 

21. Öğrencilerin geleceğe ilişkin mesleki hedefleri arasında kendi 

işyerini kurmak ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırasıyla mesleğini en iyi 

şekilde öğrenip iyi bir usta olmak, şu an yaptığı işe devam etmek 

izlemektedir. 

 

22. Öğrencilerin devam ettikleri mesleki eğitim programından 

beklentileri arasında ilk sırada mesleğini daha iyi öğrenebilmek için bilgi 

sahibi olmak yer almaktadır. Çıraklık, kalfalık veya ustalık belgesi almak ikinci 

sırada gelmektedir. Bunların dışında, araştırmaya katılan öğrencilerin mesleki 

eğitim programından beklentileri arasında ders saatlerinin kısaltılması, okulda 

öğrencilere karşı daha iyi ve dürüst davranılması, öğrencilere küfür 

edilmemesi, teorik bilgilerin yanında uygulamaya da ağırlık verilmesi, 

atölyede daha çok ders işlenilmesi, meslek derslerine daha çok ağırlık 
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verilmesi, diğer okullarla futbol turnuvalarının yapılması, okulun daha düzenli 

olması ve öğrencilerin daha düzgün olması yer almaktadır. 

 

23. Öğrencilerin geleceğe ilişkin mesleki hedefleri arasında ilk 

sırada kendi işyerini kurmak yer almaktadır. Daha sonra sırasıyla, mesleğini 

en iyi şekilde öğrenip iyi bir usta olmak, şu an yaptığı işe devam etmek 

öğrencilerin geleceğe ilişkin mesleki hedefleri arasındadır. 

 

 

 
 

Öneriler 
  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre geliştirilen öneriler şunlardır: 

 

1. Çalışma yaşının 18 yaş ve üstü olması gerektiği dikkate 

alınarak zorunlu temel eğitim 12 yıla çıkarılmalı ve bu konuda denetim 

mekanizmasındaki aksaklıkların giderilerek her çocuğun temel eğitimi 

tamamlaması sağlanmalıdır. Bütün çocuklar her yönden eşit, nitelikli eğitim 

kurumlarına kavuşturulmalıdır. 

 

2. Öğrencilere ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda hem bir 

meslek kazanma hem de bir üst öğrenime hazırlanma imkanı tanıyan çok 

amaçlı okul modeli uygulamasına geçilmelidir.  

 

3. Çeşitli ulusal ve uluslararası belgelerde yer alan, çalışan 

çocukların çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, günlük çalışma sürelerinin 

kısaltılması, işin hafif veya tehlikeli oluşuna göre çalışma yaşının belirlenmesi 

gibi düzenlemeler çocuk işçiliğini meşrulaştırmaya yönelik girişimlerdir. Bu 

nedenle, çocuklar için zararlı olan işlerde çocuk çalıştırılmasının önlenmesi 

veya çalışma şartlarının iyileştirilmesi gibi politikalar yerine çocuk işçiliğini 

tamamen ortadan kaldıran politikalar benimsenmelidir. 
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4. Piyasa ve kazanç temelli işlerde çalışma yaşı 18 olarak 

belirlenmeli, buna uymayan işverenlere ve çocuğun ailesine ciddi yaptırımlar 

uygulanmalıdır. 

 

5. Yoksulluk çocuk işçiliğinin en önemli nedenlerinden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle dengeli ve adil bir gelir dağılımı 

sağlanarak yoksul ailelerin, çocukların çalışarak elde ettiği gelire duydukları 

gereksinim ortadan kaldırılmalıdır.  

 

6. “Çalışan çocuk” kavramının tamamen ortadan kaldırılabilmesi 

amacıyla sivil toplum örgütleri, üniversiteler, basın, sendikalar çocuk hakları 

ve çocukların eğitiminin önemi konusunda toplumu bilgilendirme görevini 

üstlenmelidir. 

 

7. Araştırma kapsamındaki çocukların gerek aileleri gerekse 

işverenleri tarafından azardan-dayağa farklı şekillerde kötü davranışlara 

maruz kaldıkları saptanmıştır. Bu çocukların her yönden sağlıklı, mutlu, 

geleceğe güvenle bakan, sosyal ve kültürel açıdan yetkin bireyler olarak 

yetişebilmesi için bu tür davranış gösteren aileler ve işverenlere yaptırımlar 

uygulanmalı, bu davranışların bilişsel nedenleri üzerinde durulmalı ve 

çocuklar hakları konusunda bilinçlendirilmelidir. 

 

Araştırmacılar İçin Öneriler 
 

1. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu örgün 

eğitime devam etmeme nedeni olarak okulu sevmediğini belirtmiştir. 

Çocukların okulu sevmeme nedenleri detaylı bir şekilde araştırılabilir. 

 

2. İşverenlerin çalışan çocuklarla ilgili görüşlerini saptamak 

amacıyla araştırmalar yapılabilir. 
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3. Çalışan çocukların anne babalarının görüşlerini saptamak 

amacıyla araştırmalar yapılabilir. 

 

4. Çalışan çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal sağlığı ile sosyal 

ve kişisel gelişimlerinin çalışma koşullarından nasıl etkilendiğine ilişkin 

araştırmalar yapılabilir. 

 

5. Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilen eğitimin öğrencilerin 

ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap verebildiği, öğrencilerin karşılaştığı sorunlar ve 

u eğitimden beklentileri daha detaylı bir şekilde araştırılabilir. 
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Ek–1. Öğrenci Anketi 

 
Ek–2. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne 

Anketlerin Uygulanmasına İlişkin Olarak İzin Yazısı. 
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EK–1 Öğrenci Anketi 
 

 

 

 Değerli Öğrenci,  

 Bu anket, OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi’ne devam eden çalışan 

çocukların ilköğretim sonrası örgün eğitim dışında kalma nedenleri ve 

çalışma yaşamına ilişkin görüşleri konusunda yapılan araştırmaya veri 

toplamak amacıyla geliştirilmiştir.  

  

 Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için sizden ankette yer alan 

tüm soruları samimiyetle yanıtlamanız beklenmektedir. Sorulara verilen 

yanıtlar sadece bilimsel amaçla kullanılacak, başka bir amaçla hiçbir kişi ya 

da kuruluşa verilmeyecektir. Veriler topluca değerlendirileceği için isminizi 

yazmanıza gerek bulunmamaktadır. İşbirliği ve yardımlarınız için şimdiden 

teşekkür ederim.  

 

 

 

 

 

 

 Ummahan ÖZEN 

İletişim:  Ankara Üniversitesi 

Ankara Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 

06590 Cebeci/ANKARA Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

Öğrencisi 
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BÖLÜM I 
 

KİŞİSEL BİLGİLER 
 
Açıklama: Aşağıda sizinle ilgili sorular yer almaktadır. Lütfen kendinizle 
ilgili sorularda size uygun seçenekleri ilgili parantezlerin içine ( X ) 
işareti koyarak ya da boşluklara yazarak belirtiniz. 
 
1. Cinsiyetiniz: (  ) 1. Kadın  (  ) 2. Erkek 
2. Yaşınız: ........................... 
3. Eğitim Durumunuz: 
(  ) 1. İlköğretim okulundan terk 
(  ) 2. İlköğretim Okulu mezunu 
(  ) 3. Liseden terk 
(  ) 4. Diğer, (belirtiniz) 
....................................................................................... 
4. Mesleki Eğitim Merkezinde branşınız aşağıdakilerden hangisidir? 
(  ) 1. Ağaç İşleri    (  ) 19. İnşaat Teknolojisi 
(  ) 2. Ahşap Karoserciliği   (  ) 20. Kağıt Teknolojisi 
(  ) 3. Anahtarcılık ve Çilingirlik  (  ) 21. Konaklama Hizmetleri 
(  ) 4. Avize İmalatçılığı   (  ) 22. Kuru Temizlemecilik 
(  ) 5. Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi (  ) 23. Kuyumculuk Teknolojisi 
(  ) 6. Berberlik    (  ) 24. Makine Teknolojisi 
(  ) 7. Cam Teknolojisi   (  ) 25. Matbaa Teknolojisi 
(  ) 8. Cilt Bakımı ve Güzellik  (  ) 26. Mermercilik ve Süsleme 
Taşçılığı 
(  ) 9. Çiçekçilik    (  ) 27. Metal İşleri 
(  ) 10. Dericilik    ( ) 28. Motorlu Araçlar Teknolojisi 
(  ) 11. Döküm Teknolojisi   (  ) 29. Plastikçilik 
(  ) 12. Döşemecilik    (  ) 30. Reklam Tabelacılığı 
(  ) 13. Elektrik Elektronik Teknolojisi (  ) 31. Saatçilik 
(  ) 14. El Dokuma    (  ) 32. Satış Elemanlığı 
(  ) 15. Fotoğrafçılık    (  ) 33 Seramik 
(  ) 16. Gaz ve Tesisat Teknolojisi (  ) 34 Soğutma ve İklimlendirme 
(  ) 17. Gemi Yapımı   (  ) 35. Tekstil 
(  ) 18. Giyim Üretimi Teknolojisi  (  ) 36.Yiyecek İçecek Hizmetleri 
(  ) Diğer (belirtiniz) 
............................................................................................  
5. Eğitiminize Mesleki Eğitim Merkezi dışındaki okullarda devam 
edememenizin nedenleri nelerdir? (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz). 
(  ) 1. Aile bütçesine katkıda bulunmam gerekiyordu. 
(  ) 2. Ailem bir meslek sahibi olmamı istediği için göndermedi 
(  ) 3. Ailem okulda başarısız olduğum için gerekli görmedi. 
(  ) 4. Babamın işine devam edeceğim için ailem gerekli görmedi. 
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(  ) 5. Okul çok uzaktı.  
(  ) 6. Okulu sevmiyordum. 
(  ) 7. Ailemin ekonomik durumu okul harcamalarını karşılayamadığı için. 

6. Mesleki Eğitim Merkezine hangi nedenlerden dolayı kaydoldunuz? 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz). 
(  ) 1. Meslek öğrenmek istediğim için 
(  ) 2. Kişisel ihtiyaçlarımı karşılamak için 
(  ) 3. Ailemin ihtiyaçlarını karşılamak için 
(  ) 4. Daha fazla okumak istemediğim için 
(  ) 5. Ailem meslek sahibi olmamı istediği için 
(  ) 6. Diğer, (belirtiniz) 
....................................................................................... 
7. Bu işyerinde çalışmaya kaç yaşında başladınız? 
........................................................................................................................... 
8. Mesleki Eğitim Merkezinde öğrendikleriniz halen yaptığınız işte size 
faydalı oluyor mu? 
(  ) 1. Hiç faydalı olmuyor. 
(  ) 2. Çok az faydalı oluyor. 
(  ) 3. Çok faydalı oluyor. 
(  ) 4. Bundan sonraki işlerimde yararlı olacak. 
 

BÖLÜM II 
 

AİLE BİLGİLERİ 
 
9. Sizinle birlikte ailenizde kaç kişi yaşıyor? 
................................................. 
10. Kaç kardeşsiniz? 
(  ) 1. Kardeşim yok. 
(  ) 2. ............ kardeşim var. 
11. Kardeşiniz varsa, 18 yaşında veya daha küçük kardeşlerinizin 
çalışma ve eğitim durumu aşağıdaki seçeneklerden hangisine 
uygundur? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz). 
(  ) 1. ........... kardeşim eğitimine devam ediyor. 
(  ) 2. ........... kardeşim çalışıyor. 
(  ) 3. ........... kardeşim çalışmıyor ve eğitimine devam etmiyor. 
(  ) 4. Diğer, (belirtiniz) ................................................................................... 
12. Ailenizle birlikte mi yaşıyorsunuz? 
(  ) 1. Evet 
(  ) 2. Hayır (Ailenizle birlikte yaşamıyorsanız, kiminle yaşıyorsunuz? Lütfen 
belirtiniz.) 
 (  ) 1. Akrabalarımın yanında yaşıyorum. 
 (  ) 2. Arkadaşlarımla yaşıyorum. 



 

 

102

 (  ) 3. Tek başıma yaşıyorum. 
 (  ) 4. İşyerinde yaşıyorum. 
 (  ) 5. Diğer, (belirtiniz) ..................................................................... 
13. Anne ve babanız yaşıyor mu? 
1. Anne         (  ) Sağ             (  ) Sağ Değil 
2. Baba         (  ) Sağ             (  ) Sağ Değil 
14. Anne ve babanız öz mü üvey mi? 
1. Anne         (  ) Öz              (  ) Üvey 
2. Baba         (  ) Öz              (  ) Üvey 

15. Anne ve babanız birlikte mi yaşıyor? 
(  ) 1. Evet 
(  ) 2. Hayır 

16. Anne ve babanızın eğitim durumu nedir? 
Anne     Baba 

(  ) 1. Okur-yazar değil   (  ) 1. Okur-yazar değil 
(  ) 2. Okur-yazar    (  ) 2. Okur-yazar 
(  ) 3. İlkokul mezunu   (  ) 3. İlkokul mezunu 
(  ) 4. Ortaokul mezunu   (  ) 4. Ortaokul mezunu 
(  ) 5. Lise mezunu    (  ) 5. Lise mezunu 
(  ) 6. Üniversite mezunu   (  ) 6. Üniversite mezunu 
(  ) 7. Diğer, (belirtiniz) ..........................  (  ) 7. Diğer, (belirtiniz) .................... 

17. Anne ve babanızın çalışma durumu nedir? 
Anne     Baba 

(  ) 1. Çalışmıyor, işsiz   (  ) 1. Çalışmıyor, işsiz 
(  ) 2. Ev işleriyle meşgul   (  ) 2. Serbest çalışıyor 
(  ) 3. Gündelik işlere gidiyor  (  ) 3. İşçi 
(  ) 4. İşçi      (  ) 4. Esnaf 
(  ) 5. Memur     (  ) 5. Memur 
(  ) 6. Emekli     (  ) 6. Emekli 
(  ) 7. Diğer, (belirtiniz) .........................  (  ) 7. Diğer, (belirtiniz) .....................   

18. Oturduğunuz evin mülkiyeti kime ait? 
(  ) 1. Aile fertlerinden birisine ait. 
(  ) 2. Kiracı olarak oturuyoruz. 
(  ) 3. Diğer, (belirtiniz) ...................................................................................... 

19. Nasıl bir evde oturuyorsunuz? 
(  ) 1. Sobalı apartman dairesi 
(  ) 2. Kaloriferli apartman dairesi 
(  ) 3. Müstakil ev 
(  ) 4. Gecekondu 
(  ) 5. Diğer, (belirtiniz) ................................................................................... 



 

 

103

20. Ailenizin geçimini kimler katkı sağlıyor? (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz) 
(  ) 1. Babam  
(  ) 2. Annem 
(  ) 3. Ben sağlıyorum. 
(  ) 4. Kardeşim (veya kardeşlerim) 
(  ) 5. Diğer, (belirtiniz) ................................................................................... 
21. Ailenizin ücretler dışında başka bir geliri var mı? 
(  ) 1. Hayır 
(  ) 2. Evet (Lütfen aşağıdaki gelir türlerinden uygun olanları işaretleyiniz). 
   (  ) 1. Kira 
   (  ) 2. Toprak (tarla vb.) 
   (  ) 3. Ayni yardımlar (kömür, gıda, vb.) 
   (  ) 4. Diğer, (belirtiniz) ...................................................... 
22. Ailenizin toplam aylık geliri ne kadardır? Lütfen yazınız. ………. YTL 
23. Ailenizin aylık gelirini yeterli buluyor musunuz? 
(  ) 1. Evet 
(  ) 2. Hayır 
24. Aileniz tarafından herhangi bir şiddete (azarlama, dayak, vb.) maruz 
kaldığınız oluyor mu?  
(  ) 1. Hiçbir zaman olmuyor. 
(  ) 2. Bazen oluyor. 
(  ) 3. Sıkça oluyor. 
(  ) 4. Her zaman oluyor. 
25. Şiddet ile karşılaştığınız oluyorsa, aile fertlerinizden daha çok kim 
tarafından böyle bir şiddete maruz kalıyorsunuz? (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz). 

  Azarlama   Dayak 
1. Babam   (  )   (  ) 
2. Annem      (  )   (  ) 
3. Hem annem hem babam  (  )   (  ) 
4. Kardeşlerim    (  )   (  ) 
5. Diğer kişiler, (belirtiniz) ............................................................................. 
 

 
BÖLÜM III 

 
ÇALIŞMA BİLGİLERİ 

 
26. Çalışmaya kaç yaşında başladınız? ………………… yaşında 
başladım. 
27. Çalışmaya kendi isteğinizle mi başladınız? 
(  ) 1. Evet 
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(  ) 2. Hayır (Lütfen kimin/kimlerin isteğiyle çalışmaya başladığınızı belirtiniz. 
Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
   (  ) 1. Baba 
   (  ) 2. Anne 
    (  ) 3. Diğer aile üyeleri 
   (  ) 4. Diğer, (belirtiniz) ..................................................... 
28. Şu an çalıştığınız işten önce herhangi bir işte çalıştınız mı? 
(  ) 1. Hayır 
(  ) 2. Evet (Lütfen ne tür bir iş olduğunu belirtiniz) ........................................... 
29. Günde ortalama kaç saat çalışıyorsunuz? ............................................. 
30. Yıllık izninizi tam olarak kullanabiliyor musunuz? 
(  ) 1. Evet 
(  ) 2. Kısmen 
(  ) 3. Hayır 
31. Ücretiniz nasıl ödeniyor? 
(  ) 1. Günlük 
(  ) 2. Haftalık 
(  ) 3. Aylık 
(  ) 4. Parça-başı 
(  ) 5. Diğer, (belirtiniz) ................................................................................... 
32. Ücretinizi düzenli olarak alabiliyor musunuz? 
(  ) 1. Evet 
(  ) 2. Hayır 
33. Aldığınız ücreti nasıl harcıyorsunuz? (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz) 
(  ) 1. Okul masraflarını karşılamada kullanıyorum. 
(  ) 2. Aileme veriyorum. 
(  ) 3. Bir kısmını cep harçlığı yapıyorum. 
(  ) 4. Ailemin borçlarını ödemede kullanıyorum. 
(  ) 5. Yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarımı karşılıyorum. 
(  ) 6. Diğer, (belirtiniz)  ................................................................................ 
34. Yaptığınız işi sürekli yapmayı düşünüyor musunuz? 
(  ) 1. Evet 
(  ) 2. Hayır 
(  ) 3. Diğer, (belirtiniz) ................................................................................... 
35. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri sizi işyerinizde rahatsız eden 
şeyler arasındadır? 
(  ) 1. İşyerinde beni rahatsız eden bir şey yok. 
(  ) 2. İşyerinin kirli olması 
(  ) 3. İşverenin tutumu 
(  ) 4. Çalışma arkadaşlarımın tutumu 
(  ) 5. Gürültü 
(  ) 6. İşin ağır olması 
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(  ) 7. Becerilerime uygun olmaması 
(  ) 8. Diğer, (belirtiniz) ................................................................................. 
36. Çalışma ortamınız sağlığınızı olumsuz yönde etkiliyor mu? 
(  ) 1. Evet  
(  ) 2. Hayır 
37. Hastalandığınızda hangi durumlarda işverenden rapor 
alabiliyorsunuz? 
(  ) 1. Her türlü rahatsızlığımda 
(  ) 2. Sadece işverenin önemli gördüğü rahatsızlıklarda 
(  ) 3. Acil müdahale gerektiren yaralanma vb. durumlarda 
(  ) 4. Hiçbir zaman 
38. İşvereniniz tarafından kötü davranışlara maruz kaldığınız oluyor 
mu? 
(  ) 1. Hiç olmuyor. 
(  ) 2. Bazen oluyor. 
(  ) 3. Sıkça oluyor. 
39. Şiddete maruz kalıyorsanız genellikle hangi gerekçelerle bu 
gerçekleşiyor? 
(  ) 1. İşi gerektiği şekilde beceremediğim için. 
(  ) 2. İşe geç geldiğim için 
(  ) 3. İşe gelmediğim için 
(  ) 4. İşi aksattığım için 
(  ) 5. Maddi bir hasara yol açtığım için. 
(  ) 6. Emirlere uymadığım için 
(  ) 7. Diğer, (belirtiniz) ..................................................................................... 
40. İşyerlerinizde aşağıdaki ceza davranışlarının hangi türlerine maruz 
kaldınız? 
(  ) 1. Azar 
(  ) 2. Dayak 
(  ) 3. Küfür 
(  ) 4. Ücret kesintisi 
(  ) 5. Diğer, (belirtiniz) ................................................................................. 

 
 

BÖLÜM IV 
 

ÇALIŞMAYA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER VE GELECEK BEKLENTİLERİ 
 
41. Ailenizde çalışmaya mı eğitime mi daha çok değer verilmektedir? 
(  ) 1. Hiçbirine 
(  ) 2. Eğitime 
(  ) 3. Çalışmaya 
(  ) 4. Her ikisine de 
42. Sizce kendi yaşınızdaki çocuklar çalışmalı mı? Lütfen nedenini 
belirtiniz. 
(  ) 1. Evet, çünkü ........................................................................................... 
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(  ) 2. Hayır, çünkü .......................................................................................... 
43. İşe başlama yaşının kaç olması gerektiğini düşünüyorsunuz? 
(  ) 1. 11 ve daha az yaş 
(  ) 2. 12–14 yaş 
(  ) 3. 15–17 yaş 
(  ) 4. 18 ve yukarı yaş 
44. Gelecekte kendi çocuğunuzun da okumak yerine çalışmasını ister 
misiniz? Lütfen nedeninizi belirtiniz. 
(  ) 1. Evet, çünkü ............................................................................................. 
(  ) 2. Hayır, çünkü  ........................................................................................... 
 
45. Yaptığınız işin size ileride iyi bir gelecek sağlayacağını düşünüyor 
musunuz? 
(  ) 1. Evet 
(  ) 2. Hayır 
46. İşinizi sürdürmenizde önemli olduğunu düşündüğünüz nedenler 
aşağıdakilerden hangileridir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz). 
(  ) 1. Aile bütçesine katkıda bulunabiliyorum. 
(  ) 2. Meslek öğreniyorum. 
(  ) 3. Geçinmek için para kazanabiliyorum. 
(  ) 4. Diğer, (belirtiniz) ..................................................................................... 
47. Mümkün olsaydı, çalışmak yerine örgün eğitim verilen bir okulda 
(genel lise, meslek lisesi vb)  olmayı ister miydiniz? 
(  ) 1. Hiç istemezdim. 
(  ) 2. Çok az isterdim. 
(  ) 3. Çok fazla isterdim. 
(  ) 4. Diğer, (Lütfen belirtiniz) ........................................................................... 
48. Geleceğe ilişkin mesleki hedefleriniz varsa nelerdir? 
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
49. Katıldığınız mesleki eğitim programından beklentileriniz nelerdir, 
lütfen belirtiniz. 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
50. Bu ankette üzerinde durulan konularda size sorulmayan ancak 
belirtmek istediğiniz şeyler var mı? Lütfen belirtiniz. 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ANKET TAMAMLANMIŞTIR. 
KATILIMINIZ İÇİN TEKRAR TEŞEKKÜR EDERİM. 
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EK–2 Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne 
Anketlerin Uygulanmasına İlişkin Olarak İzin Yazısı 
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