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ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜKLERDE ÇALIŞMA 

 
Onatlı yaşını doldurmuş kişilerin, tehlike sınıfı 3.5 olan bir üretim yerinde çalışması, 

yasalar yönünden mümkün olmakla birlikte bazı koşullara tabidir. Şöyle ki; 
 
 
506 Sayılı Yasaya göre sigortalı olma zorunluluğu: 
 
506 Sayılı Yasanın 6. cı maddesinde; “çalıştırılanlar işe alınmalarıyla kendiliğinden 

sigortalı olurlar” hükmü mevcuttur. Bu hükme göre, çalışan işçiler işe alındıkları tarihten 
itibaren kendiliğinden sigortalı olurlar.  

 
Madde 60/G  de; “Bu maddenin uygulanmasında; 18 yaşından önce Malullük, Yaşlılık ve 
Ölüm Sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış 
kabul edilir”.  Hükmü mevcuttur. Bu hükme göre 18 yaşından küçüklerin sigortalılıkları 
emeklilik yönünden hizmet süresinden sayılmayacaktır. 
 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası da sigortalılığın başlangıç tarihi olarak 18 yaşını esas 
almıştır.  
 

 Ağır ve tehlikeli işler 
 

MADDE 85. - Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılamaz.  

Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat 
onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri 
Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak 
bir yönetmelikte gösterilir. 

 
Ağır ve tehlikeli işlerde rapor 
 
MADDE 86. - Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı 

süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi 
sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar  
Kurumu,  sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene 
raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. Sosyal 
Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz. 

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar 
Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir.  

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır.  
Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. 

     Onsekiz yaşından küçük işçiler için rapor 
 



 

 

MADDE 87. - Ondört yaşından onsekiz yaşına kadar (onsekiz dahil) çocuk ve genç 
işçilerin işe alınmalarından önce işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı 
yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye 
hekimlerine muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı 
olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların onsekiz yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir 
defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarına bir 
sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde saklanarak yetkili 
memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur. Sosyal Sigortalar Kurumu işe 
ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz. 

Birinci fıkrada yazılı hekimlerce verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal 
Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir.  

Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.  
 

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre 
çocuk ve genç işçiler;  

1- 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece dönemine rastlayan 
sürelerde yapılan işler, 

2. Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltında veya 
su altında çalışılacak işler, 

3. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde 18 yaşını doldurmamış kişilerin çalışmasının 
yasaklandığı işler, 

4. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği kapsamındaki işler, 
5. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması 

Gereken İşler Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işler, 
6. Alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işleri, 
7. Parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile 

bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali 
bulunan her türlü işler, 

8. Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler, 
9. Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler ile sağlığa zararlı ve meslek 

hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işler, 
10. Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler, 
11. Müteharrik makineler kullanılarak yapılan işler, 
12. Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işler, 
13. Parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işler, 
14. Para taşıma ve tahsilât işleri, 
15. İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine olanak sağlamayan işler (eğitim 

amaçlı işler hariç), 
16. Meslek eğitim programı gereği staj nedeni ile yapılan çalışmalar hariç, güzellik 

salonlarında yapılan yüz, vücut bakımı ve estetiği, epilasyon ve masaj işleri, 
17. Açık bir şekilde veya uzman hekim raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin 

üzerinde olan işler, 
18. Toksit, Kanserojen, nesil takip eden genler zararlı veya doğmamış çocuğa zararlı 

veya herhangi bir şekilde insan sağlığını etkileyen zararlı maddelerle ilgili işler, 
19. Eğitim, deney eksikliği güvenlik konusunda dikkat eksikliğine bağlı olarak gençlerin 

maruz kalabileceği kaçınılması veya fark edilmesi mümkün olmadığına inanılan iş kazası 
riski taşıyan, 

 



 

 

İşlerde çalışamazlar. 
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