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Tarih: 16.11.2020 

Konu: Çocuk oyuncuların çalışma koşulları hakkında bilgilendirme. 

 

Sayın Fatih Aksoy, 

Fox Tv’ de yayın hayatına devam eden ve yapımcılığını üstlendiğiniz “ÇOCUKLUK” dizisinde, 15 

yaş altı çocukların “ÇOCUK OYUNCU” olarak çalıştırılması ve senaryo gereği üstlendikleri rollerin 

başrol derecesinde olması sebebiyle size bu bilgilendirmeyi yapmayı uygun  gördük. 

Oyuncular Sendikası olarak, 2011 yılında başlattığımız ve çalışmalarına hala devam ettiğimiz “Bu 

Sette Çocuk Var!” kampanyamız sonucunda, kültür-sanat ve reklam faaliyetlerinde çalıştırılan 

çocuklar için birtakım yasal düzenlemeler hayata geçmiştir. 

23 Nisan 2015 tarihinde İş Kanunu 71.Maddesine çocuk oyuncular için ilgili hüküm 

eklenerek, “Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılması Hakkında 

Yönetmelik” hazırlanmasının önü açılmıştır. Çocukların yaş gruplarına göre nasıl çalıştırılacağını 

belirleyecek yönetmelik henüz geçmemiş olsa da, İş Kanunu ilgili maddeye yapılan ekleme ile 

çocukların çalıştırılmasına ilişkin belli kurallar getirilmiş ve bu kurallar 2015 yılında yasalaşmıştır. 

Bu kapsamda özellikle,  kanunda yer alan “…sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise 

günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için 

günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir. Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden 

çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde 

iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda 

dördüncü fıkrada öngörülen süreleri aşamaz. (3)” maddesini sizlere hatırlatmak isteriz. 

Pandemi nedeniyle eğitim hayatı hem online hem de fiziki olarak devam etmektedir. Ancak eğitimin 

online veya fiziken olması Kanunun maddesinin uygulanmasında bir değişiklik yaratmamaktadır. Bu 

nedenle çocukların çalışma saatleri, eğitim-öğretim dönemine göre planlanmalıdır. 



Tüm bunların yanı sıra çocukların ruhsal ve fiziksel sağlıkları da göz önünde bulundurularak; 

çocuklara mutlaka yasal bir temsilcinin eşlik etmesi, çocuk sayısına bakılarak ihtiyacı karşılayacak 

şekilde çocuk oyuncu koçu ve pedagog bulundurulması, çocukların düzenli olarak çocuk-ergen 

psikoterapistlerinden destek alması oldukça mühimdir. Pandemi şartlarını da düşündüğümüzde, virüs 

yayılımını engelleyebilmek adına çocuklar devamlı olarak gözetim altında tutulmalıdır. Ekte, atıf 

yaptığımız Kanun maddesinin tamamını bulabilirsiniz. 

Bu doğrultuda, çocuk oyuncuların çalışma koşullarına ilişkin tarafımıza bilgi verilmesinden 

memnuniyet duyacağız. Oyuncular Sendikası olarak, çocukların en doğru ve sağlıklı koşullarda 

çalışabilmeleri için her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. 

 

Saygılarımızla. 

 

Oyuncular Sendikası 

Genel Sekreteri 

Uğur Sercan Gidişoğlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1 : İş Kanunu – Çocuk oyuncular ilgili madde. 


