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Yönetici Özeti 

Çocuk işçiler, uzun yıllardır çalışan kesimde yer alan fakat çalıştırıldıkları alanlarda 

görünmez halde var olmayı sürdürmektedirler. Mevsimlik tarım işlerinde, fabrikalarda çalıştırılan 

çocukların, çocuk işçiliği sorununda daha fazla göze çarptığı fakat sinema, televizyon ve reklam 

sektörlerinde çalıştırılan çocukların durumunun çocuk işçiliği açısından değerlendirilmediği 

görülmektedir. Bu raporun amacı, görsel ve basılı medyada çalıştırılan çocukların durumuna dikkat 

çekmek ve uzun vadede çalışma koşullarının çocuklar üzerindeki fiziksel, ruhsal ve toplumsal 

etkilerinin altını çizmektir. Bunlardan hareketle güncel durum tablosu ve çözüm önerilerinin ortaya 

koyulması amaçlanmıştır. 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) tanımına bakıldığında; aile, devlet, 

diğer kurum ve kuruluşlarca korunan, sahip çıkılan konumda olan çocukluğunu yaşayabilmesi, 

fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlayabilmesi ve eğitimle beraber geleceğin nitelikli işgücü 

konumundaki insan olarak tanımlanmaktadır (Kahramanoğlu, 1996). 

Raporda dikkat çeken başka bir unsur ise, bu alanda çalıştırılan çocuklara ilişkin istatistiksel 

verilere ulaşılamamasıdır. Bu alanda yapılan araştırmaların az ve çocuk işçiliği olarak dikkat 

çekmeyen bir alan olması gibi sebeplerden dolayı setlerde ve ajanslarda yer alan çocuk sayısı 

verilerine ulaşılamamıştır. Dizi/film/reklam sektöründe çalıştırılan çocuklar ve çalışma koşulları 

hakkında literatür yetersizdir. Bu alanda daha çok araştırma yapılmasına, veri toplanmasına, 

toplanan verilerin bilimsel bilginin gelişimine ve bunun ışığında makro boyutlarda farkındalık 

çalışmalarının artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  

Türkiye’de çalıştırılan çocukların istatistiklerine bakıldığında; 5-17 yaş arasında çalışan 

çocuk sayısının 720 bin olduğu belirtilmiştir (TÜİK, 2019). Çocukların sektörlere göre 

dağılımlarına bakıldığında; sinema, televizyon ve reklam sektöründe çalıştırılan çocuklarla ilgili 

herhangi bir veri yer almamaktadır. Ayrıca 5 yaş altı çalıştırılan çocuklarla ilgili veriler, Türkiye’de 

çalıştırılan çocuklarla ilgili TÜİK verilerine de girmemektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de çocuk işçiliği kapsamına alınan çocuk oyuncu konusu, ekranlardan 

görünenin ötesinde, zorlayıcı koşullara sahiptir. Çocuğun, gelişim dönemine göre deneyimlemesi 
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gereken yaşantıların arasında çalışmak yoktur, ancak çocuk işçiliği doğrudan bir çalışma 

misyonudur. Söz konusu alanda farkındalık çalışmaları ve hak savunuculuğu ile setlerde çalıştırılan 

çocukların biyo-psiko-sosyal iyilik hallerini en iyi şekilde sağlayabilmek başta devletlerin ve 

işveren/ajansların olmak üzere herkesin sorumluluğundadır. Dolayısıyla çocukların maddi ve 

manevi her türlü haklara sahip olabilmesi, bu hakları kullanabilmesi, çocuğun başta fiziksel sağlığı 

ve temel ihtiyaçlarının insani bir şekilde karşılanması olmak üzere psikolojik sağlığının ve 

gelişiminin desteklenmesi set ortamlarında önceliklendirilmesi gereken hususlardandır. Yapım 

şirketlerinin reyting skorlarından çok, çocuğun üstün yararını gözeterek, uzman kişilerle birlikte 

çocuk dostu alanlarda düzenleme yapmaları gerekmektedir. 2015 yılında çıkarılan kanunla beraber 

bu sektörde çalıştırılan çocuklara dair düzenlemeler ve çalıştırılma şartlarına kısıtlamalar gelmiş 

olsa da denetlemelerdeki eksiklikler ve çocukların çalışma düzeni ve saatleri işverenlerin 

inisiyatifine kalmış olması, sömürünün ve ağır şartlarda çocuk işçiliğinin devam ettiğinin bir 

göstergesidir. Çocuk işçiliğinin önüne geçmekte başta devlet politikaları olmak üzere işverenler ve 

ailelere önemli görevler düşmektedir. 
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Sinema TV Sektöründe Çalıştırılan Çocuklar 

1.Tanım 

UNICEF’in çocuk tanımına göre 18 yaşına 

kadar herkes çocuk olarak kabul edilmektedir 

(UNICEF,1999). Bu tanım aynı zamanda Türkiye’nin 

de aralarında bulunduğu Birleşmiş Milletler tarafından 

kabul edilen Çocuk Haklar Sözleşmesini ilk 

maddesidir. Türk Medeni Kanunu’na göre 18 yaşını 

tamamlamamış kişiler çocuk olarak 

adlandırılmaktadır. Türkiye İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu’nun (Türk-İş) tanımına bakıldığında; aile, devlet, diğer kurum ve kuruluşlarca 

korunan, sahip çıkılan konumda olan çocukluğunu yaşayabilmesi, fiziksel ve ruhsal gelişimini 

tamlayabilmesi ve eğitimle beraber geleceğin nitelikli işgücü konumundaki insan olarak 

tanımlanmaktadır (Kahramanoğlu, 1996). Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 4857 sayılı iş kanununun 

2004 yılındaki düzenlemesi kapsamında "Çocuk ve Genç İşçilerin çalıştırılma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik" ten yola çıkarak 18 yaş altı bütün çocuklar ‘çocuk oyuncu’ sıfatıyla kabul 

görmektedir (Kanburoğlu, 2017). 

 

Film- San Vakfı’nın hazırlamış olduğu İstanbul’da Film Sektörü ’nün Durum Analizi ve 

Sektörün Geleceği Projesi’nin analiz raporuna göre, çocuk oyuncuların çalıştırılması yaş gruplarına 

ayrılmıştır. Doğum-1.ay arasındaki çocuklar yeni doğan 2-24 ay arası süt çocuğu, 2-6 yaş arası 

oyun çocuğu, 6-11 yaş arası okul dönemi, 11-17 yaş arası ergenlik dönemi çocukları olarak 

tanımlanmıştır (Kanburoğlu, 2017).  
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2.Dünyadaki Durum  

California Çocuk İşçiliği Yasaları (California Child Labor Laws) Amerika Birleşik 

Devletleri’nde çocuk oyuncularla çalışırken çocukları ve film yapımcılarını korumak için vardır. 

California Endüstri İlişkileri Departmanının Çocuk İşçiliği Yasaları hakkında çok ayrıntılı bir 

broşürü vardır. 

Hollywood’daki eğlence endüstrisinin büyük varlığı nedeniyle, California eyaleti çocuk 

oyuncuları koruyan en açık kanunlardan bazılarına sahiptir. Reşit olmayan bir çocuk oyuncu, 

herhangi bir ücretli performans işini kabul etmeden önce bir eğlence çalışma izni 

almalıdır. Zorunlu eğitim kanunları, çocuk oyuncunun devlet okuluna, özel okula ve hatta ev 

okuluna kayıtlı olmasına bakılmaksızın, çocuk çalışırken çocuk oyuncunun eğitiminin kesintiye 

uğramamasını şart koşar. Çocuk okul ödevlerini sette bir stüdyo öğretmeni gözetiminde yapar 

(https://en.wikipedia.org). 

Birleşik Krallık’ta çocuk oyuncu, okuldan ayrılma yaşının altındaki biri olarak tanımlanır. 

Bir çocuk çalışmadan önce, Yerel Eğitim Otoritesinden bir performans lisansının yanı sıra lisanslı 

bir refakatçiye ihtiyaç duyar; bir ebeveyn, ruhsatlı bir refakatçi olmadıkça sadece kendi çocuğuna 

refakat edebilir ve bir refakatçinin görevleri arasında işyerine varış ve ayrılış zamanını, bir çocuğun 

çalıştığı süreyi, molalarını ve ders miktarını kaydetmeyi içerir. Bir çocuğun günde en az üç saat 

derse ihtiyacı vardır ve toplamda sayılabilmesi için bir ders en az 30 dakika olmalıdır, ileri 

eğitimdeki 16 ve 17 yaşındakilerle ilgili olarak çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapılır. 

18 yaşın altındaki tüm aktörleri korumaya yönelik düzenlemeler ve rehberlik vardır; 

OFCOM (The Office of Communications) rehberliği, bir çocuğun sağlığı ve güvenliği, refahı ve 

refahının televizyon yapımında çok önemli olduğunu ve yaşları, olgunlukları ve yaşam deneyimleri 

gibi faktörlerin performanslarını etkileyebileceğini belirtir. OFCOM ayrıca yayıncıların risk 

değerlendirmeleri yapmalarını, uzman tavsiyesi almayı düşünmelerini ve en iyi uygulamaları takip 

etmelerini tavsiye eder (https://en.wikipedia.org). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Child_actor
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_actor
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Aynı zamanda BBC’nin In-House Guidance for the Licensing of Children in Productions 

adında açıkça ve net bilgiler veren bir rehberlik raporu da bulunmaktadır. Bu raporda sorgu 

durumları, ihlaller, okuldan ayrılma yaşı tanımı, lisede öğrenim gören çocuklar, ruhsat süreci, 

ruhsatı verecek otoritenin belirlenmesi, özel hususlar; yatılı okullardaki çocuklar ve normalde 

yurtdışında ikamet eden çocuklar (a child does not live in Great Britain), ajanslar, yurtdışında film 

çekimi, film çekimi-yasal gereksinimler ve kısıtlamalar; seyahat gereksinimleri, lojmanlar, oteller, 

gösteri yerleri düzenlemeler, eğitim, "Eğitim Kursu" öğrenim süresinin tanımı, kayıt tutma, lisans, 

saat kaydı, denetim hakkı, refakatçiler, gece çalışması, bebeklerin ruhsatlandırılması; çalışma 

saatleri, dinlenme ve yemek araları gibi başlıklara detaylı bir şekilde yer verilmiştir.  

Lisans, ruhsat verildikten sonra, 

orijinal lisansın çekim veya performans 

yerinde çocuktan sorumlu olan kişide 

olması gerekir. Lisansın bir kopyası 

yeterli olmayacaktır. Ruhsatta koşullar 

varsa, yani gece çalışması, yer veya tarih 

değişikliği varsa, lisansı, çocuğun 

çalışmayı bitirmesinden sonra altı aya 

kadar anlaşma kanıtı olarak 

saklanmalıdır. Denetimler, yerel bir 

otorite tarafından herhangi bir zamanda 

ve uyarı yapılmaksızın 

gerçekleştirilebilir. 

Refakatçinin Rolü: BBC, mümkün olan her yerde profesyonel refakatçi tutmayı tercih 

etmektedir. Özellikle çocuk oldukça küçükse ebeveyn de mevcut olabilir, ancak sorumluluk 

refakatçide olacaktır. Çocuklarla ilgili kuralları içten dışa bilen iyi bir refakatçi kullanmak hayati 

önem taşır. 
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Refakatçilerin Görevleri 

(1) Refakatçinin birincil görevi çocuğu her zaman görebilmelerini sağlamaktır. 

(2) Bir refakatçi, çalışma ekibiyle müzakere edebilir ve kendisinden çocuğun sağlığına, iyiliğine 

ve / veya eğitimine aykırı veya zararlı, bir çocuğun izin verilen saatlerden / sürelerden daha uzun 

süre çalışması talep edildiğinde bunlara reddedebilir. 

(3) İşveren, varış ve ayrılış gibi belirli faaliyetlerin kayıtlarını tutmaktan yasal olarak sorumludur. 

Refakatçi şunları yapar: Çocuğun sette olduğu ve prova ve performans sergilediği 

zamanları kaydetmek, (Yönetmelikler uyarınca izin verilen süreler aşılmamaktadır); çocuğun 

dinlenme ve yemek için gerekli sayıda ara vermesini sağlamak; çocuğun rekreasyonel faaliyetler 

için uygun imkanlara sahip olmasını ve stresten korunmasını sağlamak (gerginlik, kötü hava 

koşulları ve ona zarar verebilecek diğer koşullar). 

Acil bir durumda, bir refakatçi, bir çocuğun İngiltere'de fazladan bir saat veya Birleşik 

Krallık'ın geri kalanında 30 dakika çalışmasına izin verebilir. Ancak bu tamamen kendi takdirine 

bağlıdır ve çocuğun yüksek yararına olmalıdır. Ayrıca, maksimum saat sayısı olmadığı sürece 

yemek molasının 30 dakikaya indirilmesine de izin verebilirler. Sete gitmeden önce bir çocuğun 

gardıropta geçirdiği veya makyaj yaptığı zaman iş olarak sayılır. Bir çocuk set alanına geldiği anda 

saat işlemeye başlar.  

Gece Çalışması için, bir ruhsat otoritesi, bir çocuğun bir performansa en erken ve en geç 

zamanlardan sonra katılmasına izin verebilir. Bir ruhsat verme otoritesi, bir çocuğun bir 

performansa en erken ve en geç aşağıda belirtilen saatlerden sonra bir performansa katılmasına izin 

verirse; 

(a) Çocuğun bir performans veya provaya katılabileceği maksimum saat sayısı hesaplanırken, 

çocuğun en geç ve en erken saatler arasında bir performansa katıldığı saatler dahil edilmelidir. 
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(b) Çocuğun performanstaki rolünün sona ermesinin üzerinden en az on altı saat geçene kadar 

çocuk başka bir performans veya provaya katılmamalıdır; 

(c) Çocuğun art arda iki gün içinde en geç ve en erken saatler arasında bir performansa katılması 

durumunda, ruhsat verme makamı, o iki günün hemen ardından çocuğun yedi gün boyunca en geç 

ve en erken saatler arasındaki saatlerde başka bir performansa katılmasına izin vermemelidir.  

Bebeklerin Ruhsatlandırılması: Yasa bebekler için herhangi bir muafiyet tanımıyor. 

Çocukların reklam filmlerinde sevimli ya da muhtaç varlıklar olarak gösterilmesi, çocuk 

istismarının zararsızmış gibi görünen yüzünü oluşturmaktadır. Çocuğa yönelik bu bakış açısı, 

çocuğu seyirlik nesne haline getirirken çocuğun gerçek ihtiyaç ve sorunlarının görmezden 

gelinmesine neden olur. Yetişkinlerin kullandığı ürünlerde sıkça çocuk imgesi ile 

karşılaşılmaktadır. Yasalar ile düzenlenmiş, sınırlandırılmış olmasına rağmen, reklamlarda çocuk 

oyuncu kullanımı devam etmektedir. Çünkü çocuklar yetişkinlerin duygularını harekete geçiren, 

sömürebilen, kullanılmaya, 

istismara açık, savunmasız bir 

araç, aracı, nesne olarak 

kullanılmaya devam 

edilmektedir. Birçok ülkede 

reklam ve çocuk konusunda 

çocukların korunabilmesi için 

yasal, kısıtlayıcı düzenlemeler 

yapılmıştır. Amerika’dan sonra 

en fazla denetimin ve 

düzenleme Avrupa kıtasında uygulanmaktadır. İngiltere’de Reklam Standartları Otoritesi 

(Advertising Standarts Authoity / ASA), Fransa’da Görsel İşitsel Yüksek Konseyi (Consil 

Superieur de I’Audiovisuel / CSA) reklamlara ilişkin kurallar düzeni geliştirmişlerdir. (Özen, 1997: 

30). Fransa’da TV kanallarında reklam kuşaklarının satışından sorumlu Fransız Reklam Kurumu 

çocukların ticari bir rolde gösterilmemelerini sözleşme koşulu olarak koyar. Finlandiya’da 

çocuklar yalnızca sağlık ve eğitim konulu bir reklamın içerisinde rol alabilmektedir. Hollanda’da  
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ise çocukların şekerleme reklamında oynayabilmesi için 14 yaşından büyük olması şartı 

aranmaktadır (Kapferer, 1991: 90-91). Kanada’da Quebec Tüketici Koruma Yasası 13 yaşından 

küçük bireylere yönelik ticari reklamı yasaklamıştır. “Asya ülkelerinden Hindistan’da da 

reklamın çocuklar üzerindeki etkileri, reklamda kullanılan çocuklar, çocuklara yönelik reklamlar 

gibi konularda çeşitli araştırmalar yapılmakta ve reklamcılar araştırmacılar ve bilim adamlarınca 

geniş platformlarda tartışılmaktadır” (Özen, 1997: 10). 

Medyanın iletilerinin doğru kullanıldığında çocuklar için faydalı olabileceği ön kabulü ile 

1999 yılında Norveç’in başkenti Oslo’da medyanın dünya çapında çocuk haklarının gelişmesinde 

oynayabileceği rol beş başlık altında toplamıştır: 1- Çocukların yeni medya da dahil olmak üzere, 

medyaya erişim hakkı.       2- Çocukların medya eğitimine ve okuryazarlığına erişim hakkı. 3- 

Çocukların medyaya katılım hakkı.    4- Çocukların medyadan ve ekrandaki şiddetten korunma 

hakkı 5- Medyanın çocuk haklarını koruma ve tanıtmadaki rolü. Çocuk Hakları Sözleşmesi 

(ÇHS)’nin ana maddelerinden bazıları da medya ve çocuklarla ilgilidir. Çocuk Hakları Komitesi’ne 

göre; üzerinde düşünülmesi gereken üç temel alan;     1- Medyada haber yapma aracılığıyla çocuğun 

imajını iyileştirme. 2- Çocukların aktif bir şekilde medyaya katılımlarını teşvik etme. 3- Çocukların 

medyanın zararlı etkilerinden korunmasıdır (UNICEF, 2007).  

 

Türkiye’de de Radyo ve 

Televizyon Kuruluş ve Yayınları 

Hakkında Kanun düzenlenen 4. Maddeye 

göre; “ğ) Çocuklara, güçsüzlere ve 

engellilere karşı istismar içeremez ve 

şiddeti teşvik edemez” (Resmi Gazete, 

2014). 89/552/EEC sayılı Sınır 

Tanımayan Televizyon Direktifi’nin 

97/36/EC sayılı 30 Haziran 1997 tarihinde yapılan değişikliğe göre de (16. Madde) televizyon 

reklamının, çocuklarda ahlaki ve fiziksel zarara sebebiyet verecek şekilde yapılmaması ve nedenle 

çocukların korunabilmesi için dört kriter belirlemiştir: • Reklam çocukların deneyimsizliğini ve 
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saflığını kullanarak bir ürünü veya hizmeti satın almalarına doğrudan teşvik edemez. Çocuklar, 

reklamı yapılan bir malın veya hizmetin satın alınması için ebeveynlerini ve başkalarını ikna 

etmeleri için teşvik edemez. • Reklam, çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine ve diğer kişilere 

duyduğu güveni kötüye kullanamaz. • Reklam çocukları belli bir sebebi olmadan tehlikeli 

durumlarda ve alkollü içecekleri tüketirken gösteremez. Uluslararası Reklam Uygulama 

Esasları’nın 18. Maddesine göre; “Pazarlama iletişiminde, çocuklarda veya gençlerde zihnen, 

ahlaken ya da bedenen zararlı bir etki yaratabilecek herhangi bir beyanda bulunulamaz veya görsel 

sunum kullanılamaz.” Ayrıca, 6112 sayılı RTÜK Kanunu’nun 9. maddesi reklamların çocukların 

fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar veremeyeceği ve deneyimsizliklerini veya saflıklarını 

istismar edemeyeceğini açıkça ifade etmektedir (Reklam Özdenetim Kurumu, 2014). 

3.Türkiye’deki Durum  

Türkiye’de çalıştırılan çocukların 

istatistiklerine bakıldığında 5-17 yaş arasında 

çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğu belirtilmiştir 

(TÜİK, 2019). Çocukların sektörlere göre 

dağılımlarına bakıldığında sinema TV ve reklam 

sektöründe çalıştırılan çocuklarla ilgili herhangi bir 

veri yer almamaktadır. Ayrıca 5 yaş altı çalıştırılan 

çocuklarla ilgili veriler Türkiye’de çalıştırılan 

çocuklarla ilgili TÜİK verilerine de girmemektedir.  

2014 yılında yapılan bir çalışmada tek bir reklam ajansına kaydettirilen çocukların 

verilerine ulaşılmıştır, Değirmencioğlu’nun tek bir reklam ajansından aldığı verilere göre 2010 

yılında 23 bin çocuk aileleri tarafından reklam ajansına kaydettirilmiştir (Yılmaz, 2014). Bu 

rakamın günümüzde çok daha fazla olduğu düşünülmektedir. 

Setlerde yetişkinlerle aynı şartlarda çalıştırılan çocuk oyuncuların durumlarına dikkat 

çekmek hem de çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına Oyuncular Sendikası 2011 yılında Bu 

Sette Çocuk Var! Kampanyasını başlatmıştır. Kampanya kapsamında çocukların çalışma 

koşullarının yaş ve gelişim düzeylerini temel alacak şekilde özel bir yasa/yönetmelik ile 
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iyileştirilmesi amaçlanmıştır. ILO, UNICEF ve Oyuncular Sendikası’nın iş birliği ile ‘Sanatsal 

Aktivitelerde Çocuk İşçiliği Projesi’ düzenlenmiştir.  Proje kapsamında çocuk oyuncuların 

aileleriyle görüşülmüş, pedagog ve psikologların yasa taslağı geliştirilmesinde görüşleri alınmıştır. 

Çocuklarla ilgili hükümlerin olduğu uluslararası sözleşmeler incelenmiş ve yabancı ülkelerdeki 

çocuk oyuncuların çalıştırılma standartları değerlendirilerek asgari koşulları sağlayan bir yasa 

önerisi oluşturulmuştur. 2015 yılında yasal düzenlemeye ilişkin madde resmi gazetede 

yayınlanmıştır. 

2019 yılında Oyuncular Sendikası ve Dünya Çocukları Derneği iş birliğiyle Çocuk Oyuncu 

Hakları etkinliği düzenlemiştir. Etkinlik kapsamında Uzman Klinik Psikolog Aslı Çelikler çocuk 

psikoterapisti olarak Çocuk Hakları Sözleşmesinin 3. Maddesi olan çocuğun yüksek yararını 

gözetme ilkesinin altını çizerek, set ortamlarının ve saatlerinin çocuk oyunculara göre 

düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Set ortamları hem yetişkin çalışanlar (oyuncu, set çalışanları, diğer tüm çalışanla) hem de 

özellikle setlerde çalışan çocuklar 

için zorlayıcı koşullara sahiptir. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığı, 2017 teftiş 

faaliyetlerinde sektördeki çalışma 

hayatıyla ilgili en önemli ve 

öncelikli konunun uzun çalışma 

süreleri olduğu ayrıca, sektörde; ücretlerin zamanında ödenmediği, gerçek ücretlerinin kayıtlara 

yansıtılmadığı, çalışanlar ile iş sözleşmesi yerine “devir sözleşmesi”, “eser sözleşmesi” adı altında 

sözleşmeler yapılarak çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu kapsamından çıkarılmak istendiği, çocuk 

oyuncuların yaşlarına uygun şekilde çalıştırılmadığı gibi mevzuat aykırılıklarının da bulunduğu 

anlaşılmıştır. Bu itibarla, söz konusu programlı teftişin konuları olarak; Ücretlerin sözleşmelerde 

belirtilen şekilde, tam ve zamanında ödenmemesi, • Kayıtdışılık, • İzinsiz yabancı işçi çalıştırma, 

• Yasal sınırın üzerinde fazla çalışmalar yaptırılması, ücretlerinin ödenmemesi/eksik ödenmesi, • 

Çalışılan ulusal bayram ve genel tatil günü ücretlerinin ödenmemesi, • Günlük dinlenme, haftalık 
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ve yıllık izin sürelerinin ihlali, • Yasaya aykırı gece çalıştırılması, • Yasaya aykırı çocuk işçi 

çalıştırılması, • İş ilişkisinin türünün belirlenmesi, • 4857/7’inci madde kapsamında geçici iş 

ilişkisi, belirlenmiş ve bu başlıklar başta olmak üzere iş mevzuatı yönünden yapımcı firmalarda 

incelemeler yapılmıştır (AÇSH Bakanlığı, 2018). 

4. Hukuksal Durum 

a) Uluslararası Düzenlemeler 

         Uluslararası düzenlemelere bakıldığında, çocuk oyuncuları kapsayan 1989 yılında Türkiye 

tarafından da kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edilmiştir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) ‘nun 138 sayılı Asgari yaş sözleşmesi’ne göre 8.maddesi gereği 

“Yetkili makamların varsa ilgili işçi ve işveren örgütlerinin de görüşünü alarak çalışma 

yasaklarına sanatsal faaliyetlere katılmak gibi amaçlar için münferit çalışma izni verilmek 

suretiyle istisnalar getirebilir.” İbaresi yer almaktadır. Belli koşullar altında çocuğu yüksek yararı 

düşünülerek sağlıklı koşullar sağlandığında çocuğun sanat faaliyetlerinde yer alabileceğinin altı 

çizilmiştir (Gün, 2014). 

b) Ulusal Düzenlemeler  

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 32. Maddesine göre; ‘Taraf Devletler, 

çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da 

sağlığına veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek 

nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler.’ (Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989)  

Bu Sette Çocuk Var Kampanyası sayesinde, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ve Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen kampanya ile çocuk hakları sözleşmesinden yola 

çıkılarak sinema, sanat ve reklam alanında çocukların çalıştırılmasına yönelik düzenlemeler 

yapılmıştır. 2015 yılına kadar Türkiye’de çocuk oyuncuların çalıştırılmasını ya da çocukların 

kültür, sanat ve reklam alanlarında çalıştırılmalarına yönelik yasal bir düzenleme 

bulunmamaktaydı. Hala doğrudan bir kanun hükmü olmamakla beraber yasal eksiklikler 

giderilmeye çalışılmıştır. 23 Nisan 2015 yılında 29335 sayılı kanunun 38. Maddesi gereğince 15 

yaşını doldurmamış çocukların çalışması yasak olarak belirtilmiştir. Fakat 14 yaşını tamamlamış 
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ve 4+4+4 sisteminden önce sekiz yıl zorunlu ilköğretimi tamamlamış olan çocukların bedensel, 

zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel 

olmayacak şekilde hafif işlerde çalıştırılabileceklerdir.  

Yasal düzenlemede yer alan maddenin detaylarına bakıldığında; 

• ‘14 yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve 

eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam 

faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla 

çalıştırılabilirler.” 

• “Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların 

çalışma saatleri günde 7 ve haftada 35 saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde 

çalışanların ise günde 5 ve haftada 30 fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış 

çocuklar için günde 8 ve haftada 40 kadar artırılabilir.” 

• “Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara 

çalışma izni verilmesi, yaş grupları ve faaliyet türlerine göre çalışma ve dinlenme süreleri 

ile çalışma ortamı ve şartları, ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî 

Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri alınarak Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” 

Yaş gruplarına göre belirlenen çalışma süreleri:  

• 36 aylıktan küçük çocuklar çalıştırılamaz 

• 3 ve 4 yaşındaki çocuklar 10:00-18:00 saatleri 

arasında olmak şartıyla günde 2 saatten fazla 

çalıştırılamaz 

• 5-9 yaş aralığındaki çocuklar 10:00-20:00 

saatleri arasında ve eğitim saatlerini 

kapsamamak şartıyla okul günlerinde günde 2 

saatten fazla çalıştırılamaz 
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• 10-15 yaş aralığındaki çocuklar 10:00-21:00 saatleri arasında ve eğitim saatlerini 

kapsamamak şartıyla okul günlerinde günde 2 saatten fazla çalıştırılamaz. 

Faaliyet alanında geçirilecek, yemek molası ve çocuğun talebi ile verilmiş dinlenme saatleri 

ile yolda geçen sürelerin dışındaki her türlü süre çalışma süresine dahildir. Kostüm, makyaj, ses, 

ışık ve sair teknik ayrıntıların hazır edilmesi için çocuk faaliyet alanında bekletilmemelidir. 

 

Çalışma ortam ve koşulları: 

“Çocuklar ancak fiziksel, zihinsel, psikolojik ve ahlaki gelişimlerine zarar vermeyen, 

eğitimlerini aksatmayacak, sağlık ve güvenlik açısından risk içermeyen ortam ve koşullarda 

çalıştırılabilir.” 

 

• Çocuğun yaşına ve gelişimine 

uygun çocuğa özel dinlenme, oyun 

ve çalışma alanları olmalıdır. 

• Çocuklar, yanlarında yasal 

temsilcileri olmaksızın çalıştırılmamalı 

ve yasal temsilciler, çocuğun her daim 

görebileceği ve ulaşabileceği şekilde 

faaliyet alanında bulunmalıdır. 
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• Çocuğun çalışma ortamında çocuk psikoloğu veya çocuk gelişim uzmanı ile çocuk oyuncu 

koçu bulundurulmalıdır. 

• Çocuklara kapalı mekanlarda ayrı bir oda, açık mekanlarda ise çalışma koşullarına 

uygun olarak bir kabin ya da karavan tahsis edilmelidir. 

• Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi için tehdit içeren sahnelerde çocuk, çekim yerinde 

bulunmamalıdır 

• Hiçbir çocuk sigara ve tütün mamulü dumanına maruz bırakılmamalıdır. 

• Hiçbir çocuk yetişkinlerle birlikte giyinip soyundurulmamalıdır. 

• Hiçbir çocuğa kişisel hijyenini tehdit eden kıyafetler giydirilmemelidir. 

• 10 yaşından küçük çocuklar üzerinde hiçbir şekilde kozmetik malzeme kullanılmamalıdır. 

• Çocuğun yaşına ve gelişimine uygun bir beslenme düzeni sağlanmalıdır. 

 

 5. İlgili Kurumlar ve Kurumsal Hizmetler  

Oyuncular Sendikası’nın Bu Sette Çocuk Var 

kampanyası ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 

ilgili çalışmaları görülmektedir fakat Çocuk Oyuncularla 

doğrudan ilgilenen kurum kuruluşlar bulunmamaktadır. 

Bu nedenle kurumsal hizmetlere dair bilgiye 

ulaşılamamıştır. 
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6.Araştırma 

a) Amaç 

Bu çalışmanın amacı, çalıştırılan çocuklar denince mevsimlik tarım işçisi ya da sokakta 

çalıştırılan çocukların durumları kadar üzerine düşülmemiş bir alan olan görsel ve basılı medyada 

çalışılan çocukların durumlarına dikkat çekmek ve uzun vadede çalışma koşullarının çocuklar  

üzerindeki fiziksel, ruhsal ve toplumsal etkilerinin altını çizmektir. Bunlardan hareketle güncel 

durumun tablosu ve çözüm için neler yapılabileceğinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. 

 

b) Yöntem 

Bu çalışmada ikincil araştırma metodu kullanılmıştır. Sinema, Televizyon ve Reklam 

sektöründe çalıştırılan çocuklarla ilgili yapılmış araştırmalar incelenmiş ve araştırmalardaki 

bulgulardan hareketle bu sektörde çalıştırılan çocukların maruz kaldıkları durumlara dair detaylı 

bir analiz yapılmıştır. Çalıştırılan Çocukların güncel durumu ve maruz kaldıkları durumlar ışığında 

neler yapılabileceğine dair öneriler sunulmuştur. 

 

c) Bulgular 

1. Çocuk Oyuncu Kavramının Ortaya Çıkışı 

Reklam sektöründeki şirketlerin araştırmalarına göre ünlü kişilerin reklamlarda yer alması demek 

maddi olarak büyük tutarların mahal edilmesi demektir. Bu duruma kıyasla çocukların reklamlarda 

yer alması ucuz ve etkili bir yöntem olarak görülmüştür (Değirmencioğlu, 2010). Çocukların 

sesleri, yüzleri ve mimikleri toplumda sempati uyandırdığı ve söylediklerine kolay güvenmesine 

neden olduğu için pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır (Değirmencioğlu, 2010). 

Çocuğun emeği ucuz iş gücü adı altında sömürülmekte ve dizi, film yapımcılarının, reklam 

şirketlerinin kazanç aracı haline gelmektedir. Çocuklarının bu anlamda sömürülmelerini göz ardı 

eden ailelerde çocuklarıyla beraber sömürülmekte hem de bu işe ortak olmaktadır. 
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1991 yılında yapılan bir çalışmada yetişkinlere, çocuk yüzü ya da sesinin reklamlarda 

baştan çıkarıcı bir öge olup olmadığı sorulmuştur. Çalışmaya katılan anne ve babaların %60’ı evet 

yanıtını vermiştir (Kapferer, 1991). Yanı sıra çocuk oyuncular çocuk izleyicilerin de dikkatini 

çekmektedir ve bir ürünün pazarlanmasında yer alan çocuk oyuncu ürünün çocuk izleyici üzerinden 

satılmasını sağlamaktadır. Medya üzerinden çocukların manipüle edilmesinin daha kolay olduğu 

Yılmaz tarafından altı çizilen noktalar arasındadır (Yılmaz, 2014). 

2. Görsel Sektörde Çalıştırılan Çocukların Genel Durumu ve Çocuk Hakları Sözleşmesi 

   Sinema Televizyon ve Reklam sektöründe çalıştırılan çocuklar, içinde bulundukları 

sektörünün aldatıcı ve şöhret vaat eden tarafı nedeniyle ne aileler tarafından ne de toplum 

tarafından çocuk işçiliği ve sömürünün var olduğu bir alan olarak görülmemektedir.  

    Çocukların fiziksel, ruhsal ihtiyaçları istismar edilmeye açık olduğu için Türkiye’nin de 

aralarında bulunduğu çocuk hakları sözleşmesindeki maddelerin bu alanda ihlal edildiği 

görülmektedir.  Çocuk Hakları Sözleşmesinin Madde 1 gereğince Her insan 18 yaşına kadar 

çocuk olarak kabul edilmektedir. Oysa 

bu sektörde çalıştırılan çocukların 

ihtiyaçları göz ardı edilerek bir 

yetişkinle aynı koşullarda ve saat 

sürelerinde çalışmaları 

beklenmektedir. 2014 yılında yapılan 

bir çalışmada çocuk oyuncu 

anneleriyle görüşmeler yapılmıştır ve 

görüşmelerde çocukların çekimler 

nedeniyle 15-16 saat setlerde kalmak 

zorunda olduğu ve set saatlerinin 

başrol oyuncularına göre 

belirlendiğinin altı çizilmiştir (Yılmaz, 2014). Çocuk Hakları Sözleşmesinde Madde 3 gereğince 

çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi maddesi yer 

almaktadır. Madde 4 ve 5 gereğince çocuğun sosyal ve kültürel haklarının sağlanması, çocuğun 
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gelişimi için gerekli ortamın yaratılmasında aile ve taraf devletlerin sorumlu olduğunu belirtir. 

Madde 18 ve 27 kapsamında çocuğun yetiştirilmesinden anne babanın sorumlu olduğu ve çocuğun 

yüksek yararı gözetilerek bu ortamın yaratılmasının önemini belirtir. Bu maddeler kapsamında 

değerlendirildiğinde ailelerin çocuklarının isteklerini ve ihtiyaçlarını gözetmeden şöhret ve para 

için ‘çocuk kariyeri ’planladıkları görülmektedir (Değirmencioğlu, 2010). Çocukların emeklerinin 

karşılığı ün ve parayla verilmeye çalışılsa da ailenin ön ayak olmasıyla çocuğun zamanının ve 

enerjisinin büyük bir kısmının sömürüldüğü, herhangi bir kısıtlamanın olmadığı sert set 

koşullarında emeğinin sömürüldüğü bir ortam hem aile tarafından hem işveren tarafından ve bütün 

olanları denetlemeyen devlet tarafından yaratılmış olmaktadır.   

   Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası örgütlenme uzmanı Zafer Ayden, set ortamında 

çalıştırılan çocukların çekimler nedeniyle okullarından geri kaldığı ve sosyal güvencelerinin 

sağlanmadığı belirtilmiştir (Ürüt, 2008). Çocuk Oyuncu anneleriyle görüşmeler yapılan bir 

çalışmada 15 saat süren çekimler karşılığında çocukların 500 lira aldıkları belirtilmiştir (Yılmaz, 

2014). Bu annelerin çocuklarının yasal olarak günde kaç saat çalıştırılabileceklerine dair bir 

bilgilerinin olmadığı çalışmada altı çizilen 

noktalardan biridir. Aynı çalışmada yapılan 

başka bir görüşmede ise anne çekimlerin 

kısa sürdüğü gerekçesiyle çocuğunu yoracak 

nitelikte bir işin içinde yer almadığını 

belirtmiştir. Çekimlerdeki standartların bu 

kadar değişken olması çocukların ihmal ve 

istismar edilmesinin de önünü açmaktadır. 

Pedagog Sevil Gümüş, bu süreçte çocukların ‘seçilmiş çocuk’ olmak için birbirleriyle yarıştırıldığı 

ve bu yarışın sonucu gelen ün ve şöhretin kısa süreli oluşunun çocuklar üzerindeki olumsuz 

psikolojik etkilerinin altını çizmiştir. Çocukların emekleri üzerinden ajansların, ailelerin ve 

işverenlerin çıkar elde ettiği bir düzende bu durum çocuk istismarı olarak adlandırılmaktadır 

(Gümüş, 2010). Bu tablo ışığında aşağıda belirtilen Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilgili 

maddelerinin çiğnendiği görülmektedir. Madde 26, 31, 32, 34, 36, 39 Çocuk Hakları 

Sözleşmesinden alıntı yapılarak eklenmiştir.  
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Madde 26 gereğince ‘her çocuğun, sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlikten yararlanma 

hakkını tanır ve bu hakkın tam olarak gerçekleşmesini sağlamak için ulusal hukuklarına uygun, 

gerekli önlemleri alırlar.  

Madde 31 ‘Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve 

yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma 

hakkını tanırlar.’ 

Madde 32 ‘Taraf Devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da 

eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal 

gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler.’  

1. Taraf Devletler, bu maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal, idari, 

toplumsal ve eğitsel her önlemi alırlar. Bu amaçlar ve öteki uluslararası belgelerin ilgili 

hükümleri göz önünde tutularak, Taraf Devletler özellikle şu önlemleri alırlar: 

• İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sınırı tespit ederler; 

• Çalışmanın saat olarak süresi ve koşullarına ilişkin uygun düzenlemeleri yaparlar. 

• Bu maddenin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak için ceza veya başka uygun 

yaptırımlar öngörürler. 

Madde 34, Taraf Devletler, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karşı 

koruma güvencesi verirler.  

Madde 36, Taraf Devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka her 

türlü sömürüye karşı çocuğu korurlar. 

Madde 39, Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, işkence ya da her türlü 

zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulaması ya da silahlı çatışma 

mağduru olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden kavuşması ve yeniden 

toplumla bütünleşebilmesini temin için uygun olan tüm önlemleri alırlar. Bu tür sağlığa kavuşturma 
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ve toplumla bütünleştirme, çocuğun sağlığını, özgüvenini ve saygınlığını geliştirici bir ortamda 

gerçekleştirilir. 

3. Çocuk Oyuncuların Fiziksel ve Psikolojik Durumu 

   Bu alanda çalıştırılan çocukların, çocuk oyuncu olarak uymak zorunda kaldıkları çalışma 

şartlarına bakıldığında Hardt ve Negri’nin yeni emek biçimine rastlanmaktadır. Bu yeni emek 

biçimine göre esnek; gelen farklı görevlere uyumluluk zorunluluğu, hareketli; sık ve zorunlu 

mekan değişiklikleri ve güvencesiz; işin kısa süreli ve çalıştırılan çocuğu koruyan sözleşmelerin 

var olmaması şeklinde tanımlanmaktadır (Yılmaz,2014; Hardt &Negri,2004). Bu şartlar altında 

çalıştırılan çocuğun, stabil ve güvenli bir 

ortamda gelişimiyle uyumlu saatler içinde 

uyku ve yemek düzeninin bozulmadığı rutinin 

olması beklenemez. Bu nedenle çocuğun kısa 

vadede kazandığı ün ve şöhretin bedeli uzun 

vadede daha büyük kayıpları beraberinde 

getirmektedir. 

3.1. ‘Seçilen ve Seçilemeyen’ Çocuk Olma 

      Deneme çekimlerine çağırılan çocukların üst üste reddedilmeleri özgüvenlerinde 

kırılmaya neden olabileceği gibi çocuğun yaşadığı durumu yorumlayamayacak ve hissettiklerini 

dile dökebilecek yaşta olmaması sebebiyle erken çocukluk döneminde yaşadığı bu deneyimler 

ileriki yaşlarda çocuğun kendisine dair öz yeterliliğini ve şefkatini olumsuz yönde etkileyebilecek 

deneyimler haline gelebilme ihtimali taşımaktadır. ‘Beğenilmeyen’ ve ‘Seçilmeyen’ çocuk 

(Yılmaz, 2014) olmanın etkileri ileriki yaşamında seçilmek ve beğenilmek için arayışta olan 

yetişkin bireylere dönüşmelerinin önünü açmaktadır. 
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     Bunun yanı sıra ‘Seçilen Çocuk’ olan oyuncuları da başka riskler beklemektedir. Yetişkin 

oyuncularda yaşanan öznel kimliği ile 

oynadığı rolün kimliğindeki çatışmalar 

benlik yarılmasına neden olabilmektedir. 

Henüz benliklerinin gelişimi 

tamamlanmamış çocuklarda ise kimlik 

karmaşasının sonuçları çok ağır 

olabilmektedir (Yılmaz, 2014). Kapferer, 

2 yaşından büyük çocuklar için 

birbirinden farklı rollere girmelerinin 

kişilik kaybına neden olabileceğinin altını 

çizmiştir (Yılmaz,2014;Kapferer 1991).   

 

Çocukların yer aldığı dizi ve filmlerin içeriklerine bakıldığında, senaryonun çocuk için 

uygunluğunun gözetilmediği görülmektedir. Çocuk izleyicileri televizyonda yayınlanan şiddet 

içerikli dizi ve filmlerden korumaya çalışırken çocuk oyuncuların oynadığı film ve dizilerde bu 

içeriklerin de çokça yer aldığı görülmektedir. Oynadıkları trajik sahnelerde çocuklardan bir 

yetişkin gibi rol yapmaları ve giyinmeleri beklenirken (Yılmaz, 2014), çocuğun içinde bulunduğu 

durumu nasıl algıladığı ve etkilendiğine dair çalışılması set koşullarına ve yapımcıların sete 

pedagog desteği sağlamalarına verdikleri önemin insafına kalmıştır. 

 3.2. Ailelerin ve Kurumların Çocuk Oyunculara Yaklaşımı   

     Ailelerin küçük yaşlarda çocuklarını ajanslara kayıt ettirdiği bilinmektedir. Bu süreçte 

ajanslar gelen roller için başlatılan seçmeleri ailelere haber vermekte ve çocuklar bir seçmeden 

ötekine götürülmektedir. Çocukluğunu yaşayamayan çocuklar yaşları ilerledikçe aileleri ve okul 

tarafından da mazur görülerek okuldan da geri kalmaktadır. Yılmaz’ın 2014 yılında yapılan 

çalışmasında görüşme yapılan annelerden biri çocuğu için röportajlar ayarladığını belirtmiştir. 

Çekimler için okula devam edemediğinde çocuk okul yönetimi tarafından maruz görülmekte hatta 

ayrıcalıklı muamele edildiği belirtilmiştir. Çocuğun ününe göre okuduğu okulun reklamını yapması 
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karşılığında okuldan sanat bursu aldığı da belirtilmiştir. Çocuğunun özel okulda eğitimine devam 

edebilmesi, çocuğun rol aldığı yapımlarda okulunun reklamını yapmasına bağlı olmaktadır. Aileler 

bu noktada çocuklarının gelecekleri için bir şeyler yapmaya çalışırken çocuklarını bir nesne olarak 

kullanılmalarının da önünü açmaktadır. Küçük yaşta çocuk ailenin sağlaması gereken eğitim 

şartlarını kendi kendisine sağlamakla yükümlü olmakta ve aynı zamanda kendi yeteneğinden 

bağımsız sebeplerden rol alamadığında eğitimine de devam edememe riskiyle karşı karşıya 

kalmaktadır.  

  Çocuk hem ailesi hem de çalıştığı kapitalist düzenin içinde seçmeleri kazandıkça hem okul 

hem de ailesi tarafından ’ünlü ve değerli çocuk’ mesajıyla yüz yüze gelmektedir. Oyuncu olarak 

çalıştırılan çocuklara dair asal düzenlemelerdeki yetersizlikler ve denetimsizlikler sebebiyle 

çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığı işverenin ve ailenin inisiyatifine terk edilmiştir.   

3.3. Sosyal Medyada Çocuk İşçiliği 

    İnternet ve sosyal medya kullanımının arttığı son dönemlerde, ürün pazarlamanın da açısı 

genişlemiş oldu. Sosyal medya, özellikle de Instagram ürün pazarlama araçları haline gelmiştir. 

Sosyal medyadaki ‘çocuk 

fenomen’ ailelerinin idare ettiği 

hesaplarda ya da Instagram 

annelerinin kendi çocuklarını 

paylaştıkları hesaplarda ürünlerin 

reklamı için çocukların çeşitli 

pozlarının paylaşıldığı 

görülmektedir.  
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  2020 yılında yapılan bir araştırmada #çocukgiyim etiketiyle Instagram üzerinden paylaşımlar 

incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, 

incelenen 500 paylaşımdan 74’ünde (14.8) çocuk 

görüntüsü olduğu belirtilmiştir. Bu görüntülerden 

%93,2’sinde çocuğun yüzünün de göründüğü ifade 

edilmişti. Araştırmacıların altını çizdiği nokta, 

çocukların oyun dinlenme ya da eğitim gibi farklı 

etkinliklerle değerlendirebilecekleri zamanları 

ebeveynleri tarafından ürünlerin tanıtımına adanmakta 

ve bu durum çocuk işçiliği olarak değerlendirilmekte, 

çocuk hakları ihlali olmaktadır (Küçükali & 

Serçemeli, 2020).  

 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)’nun çocuk işçiliği tanımına bakıldığında; çocukların 

farklı alanlarda hem eğlenceli hem öğretici faaliyetlerle geçirebilecekleri zamanlarının video ve 

fotoğraf çekimiyle kullanılması zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin olumsuz yönde etkileyebileceği 

belirtilmiştir. Maddi kaygı güden bu sosyal medya paylaşımları çocuk işçiliği olarak 

değerlendirilmektedir (Küçükali & Serçemeli,2020). Çocuğun içinde bulunduğu duruma 

bakıldığında, içinde kendisinin olduğu gönderilerin beğenilme oranı takipçi sayılarındaki artışın 

reklamlardan alacağı parayı etkiliyor oluşu endişesiyle yaşar hale gelmektedir, çalıştırılan çocuk 

olmaktadırlar (Atalay, 2019).  

Yapılan paylaşımların çocuklar için zararlı olabileceği başka bir boyut ise yapılan 

paylaşımları içeriğinin çocuğun kimlik ve mahremiyet algısını bozabilecek nitelikte olmasıdır 

(Özay, 2020). Çocuğun her anının sosyal medyada paylaşılması ailenin koruması gereken çocuğun 

özel yaşamını takipçilerine sunmaktadır. 
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d) Sonuç 

Sinema Televizyon, Reklam ve yeni bir alan olan sosyal medyada çalıştırılan çocuklar, 

içinde bulundukları sektörün izleyenlerde ve takipçilerinde sempati yaratması ve pırıltılı bir hayat 

göstermesi sebebi ile çocukların yapmakla yükümlü oldukları işleri çocuk işçiliği olarak 

nitelendirmemektedir. Sokakta çalıştırılan çocuklar, mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan 

çocuklar ya da fabrikalarda çalıştırılan çocuklar kadar ‘yıldız olarak görülen çocukların’ da 

çalıştırılan çocuklar olduğu gerçeğini göz ardı etmememiz gerekmektedir (Ürüt, 2008). Bu 

sektörde çalıştırılan çocuklar diğer sektörlerde olduğu gibi sömürülüyor ya da sömürülmeye açık 

hale geliyorlar (Yılmaz, 2014). UNICEF’in çocuk işçiliği olarak nitelendirdiği işlerin özelliklerine 

bakıldığında sinema TV, reklam ve sosyal medyada çalıştırılan çocukların şartlarıyla benzerlik 

taşıdığı söylenebilir. Şartlara bakıldığında; küçük yaşta tam gün ve hatta uzun saatler çalıştırılma, 

düşük yetersiz işlerde aşırı fiziksel, psikolojik ve toplumsal stres yaratan işlerde çalıştırılma, 

yaşının çok üzerinde bir sorumluluk verilmesi ve eğitimlerini engelleyici işlerde çalıştırılmaları 

(Yılmaz, 2014).  

Bu çalışmada dikkat çeken başka bir unsur ise bu alanda çalıştırılan çocuklara ilişkin 

istatistiksel verilere ulaşılamamıştır. Bu alanda araştırmaların yeni yapılıyor olması ve çocuk 

işçiliği olarak dikkat çekmeyen bir alan olması gibi sebeplerden setlerde ve ajanslarda yer alan 

çocuk sayısı verilerine ulaşılamamıştır. 

  2015 yılında çıkarılan kanunla beraber bu sektörde çalıştırılan çocuklara dair 

düzenlemeler ve çalıştırılma şartlarında kısıtlamalar gelmiş olsa da denetlemelerdeki eksiklikler ve 

çocukların çalışma düzen ve saatlerin işverenlerin inisiyatifine kalmış olması sömürünün ve ağır 

şartlarda çocuk işçiliğinin devam ettiğinin bir göstergesidir. Çocuk işçiliğinin önüne geçmekte 

başta devlet politikaları olmak üzere işverenler ve ailelere önemli görevler düşmektedir. 
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7.Öneriler  

• Çocuk Oyuncuların çalışma koşullarının yasal ve hukuksal düzenlemelerle iyileştirmeler 

yapılması 

• Çocuk oyuncuların okul hayatları göz önünde bulundurularak set saatlerinin planlanması, 

çalışma saatlerinin ve sette geçirilen zamanın minimumda tutulması 

• Pedagojik Destek; setlerde zorunlu olarak pedagogların çalıştırılması 

 

• Çocuk oyuncular için oyuncu koçları; çocuğun gelişim düzeyine uygun bir şekilde oyuncu 

eğitmenlerle destekli çalışması 

• Ailelerin bilinçlendirilmesi; sektörün çocuk üzerindeki etkilerine dair ailelerin 

bilinçlendirilip, çocuklarının yüksek yararını gözetmeleri yönünde destek sağlanması 

• Setlerin Denetlenmesi 

• Ücret, ödeme ve sigortaya ilişkin düzenlemelerin yapılması 

• Çocukların çalıştırıldığı her alana dair yasal ve çocuk haklarına uygun düzenlemelerin 

devlet politikalarına dahil edilmesi ve bu alanda bir yasa çıkarılması  

• Çocukların güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Çocuğun fiziksel, psikososyal sağlığı 

öncelikli olmalı ve gereken tüm tedbirler alınmalıdır.  

• Beslenme, uyku gibi temel ihtiyaçların zamanında ve yeterli olarak karşılanması 

 

• Çocuğun benlik saygısını zedeleyebilecek söylem ve davranışlardan uzak durmak, çocuk 

ile uygun şekilde iletişim kurmak 
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8.Sonuç 

Bazı Hollywood filmlerinde çocuk oyuncularla ilgili kesin kurallar belirlenmiştir. Harry 

Potter filmlerinin oyuncularının, aktör olarak devam edebilmeleri için akademik notlarını 

yükseltmek zorunda olmaları, Miley Cyrus güneş ışığı eksikliği çektiğinden depresyona girdiğinde 

uzun saatler çalışmaya zorlanması, Matilda’nın çekimleri, on yaşındaki çocuk oyuncu Mara 

Wilson’un annesi öldükten sonra da devam etmesi, çocuk oyuncuların kendi sosyal medya 

hesaplarını yönetmesine izin verilmemesi gibi kurallar uygulanmıştır (thethings.com). Elbette bu 

kurallar zamanla göre değişiklik göstermiştir ve çocuğun üstün yararı ilkesi daha çok gündeme 

gelmeye başlamıştır. 

Dünyada ve Türkiye’de çocuk işçiliği kapsamına alınan çocuk oyuncu konusu, ekranlardan 

görünenin ötesinde, zorlayıcı koşullara sahiptir. Çocuğun, gelişim dönemine göre deneyimlemesi 

gereken yaşantıların arasında çalışmak yoktur, ancak çocuk işçiliği doğrudan bir çalışma 

misyonudur. Geçmişte koşullar çocuklar için daha da zorlayıcı olsa da farkındalık çalışmaları ve 

hak savunuculuğu ile setlerde çalışan çocukların biyo-psiko-sosyal iyilik hallerini en iyi şekilde 

sağlayabilmek başta devletlerin ve işveren/ajansların olmak üzere herkesin sorumluluğundadır. 

Dolayısıyla çocukların maddi ve manevi her türlü haklara sahip olabilmesi, bu hakları 

kullanabilmesi, çocuğun başta fiziksel sağlığı ve temel ihtiyaçlarının insani bir şekilde karşılanması 

olmak üzere psikolojik sağlığının ve gelişiminin desteklenmesi set ortamlarında 

önceliklendirilmesi gereken hususlardandır. Yapım şirketlerinin reyting skorlarından çok çocuğun 
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üstün yararını gözeterek, uzman kişilerle birlikte çocuk dostu alanlarda düzenleme yapmaları 

gerekmektedir.  

Dizi/film/reklam sektöründe çalışan çocuklar ve çalışma koşulları hakkında literatür 

yetersizdir. Bu alanda daha çok araştırma yapılması, veri toplanması, toplanan verilerin bilimsel 

bilginin gelişimine ve bunun ışığında makro boyutlarda farkındalık çalışmalarının artırılması 

gerekmektedir. 
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