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RĐSK GRUPLARI 

 

 

Çalışma hayatında karşılaştığı riskler nedeniyle fiziksel, biyolojik ve ruhsal etkilenme 
düzeyleri diğer çalışanlara göre yüksek olan, özel korunma altına alınması gereken çalışanlar 
vardır. Bu gruplar iş sağlığı ve güvenliğinde risk grupları olarak tanımlanmaktadır. 

Uluslararası yayınlarda risk grupları kapsamında; 

• Kadın çalışanlar, 

• Çocuk çalışanlar, 

• Özürlü çalışanlar, 

• Yaşlı çalışanlar ele alınmaktadır. 

KADIN ÇALIŞANLAR: 

Çalışma yaşamında hem ekonomik nedenlerle hem de bireysel seçimleriyle çalışan kadınların 
sayısı giderek artmaktadır.Bu durum çalışma yaşamında risk gruplarının sayısının giderek 
artması demektir (1). 

Dünya nüfusunun yarısından fazlasını, çalışan nüfusun üçte birini oluşturan kadınlar; dünya 
gelirinin onda birine, yeryüzü mal varlığının ise yüzde birine sahiptirler(2 ). 

Dünyada çalışan kadın nüfusunun büyük bir bölümü tarım alanında hizmet vermektedir 
(Afrikalı kadınların %80’i, Asyalı kadınların %73’ü ). Ayrıca tarlada  çalışan kadının çalışma 
süresi erkekten daha uzundur. 

Sanayi dalında çalışan kadınlar daha çok gelişmiş ülkelerde olup sanayide çalışan her dört 
kişiden biri kadındır. 

Dünyada en son ve güçlükle işe alınanlar, ancak en başta ve kolaylıkla işten atılanlar yine 
kadınlardır. Çünkü;  

- Kadınlar, genellikle eğitim ya da uzmanlaşma gerektirmeyen, makineler tarafından da 
yapılabilecek işlerde çalıştırılmaktadır. 

-  Kadınlar genellikle sendikalı değildir. 

-  Kadınlar genellikle geçici ya da yarı zamanlı işlerde çalışmaktadır. 

- Kadınlar çocuk doğuracakları zaman işlerini bırakmak zorunda kalmakta ve çalışabilecek 
duruma geldiklerinde yeniden iş bulamamaktadır(2). 

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı (1985) “Dünya Kadınının Durumu” raporu görünmeyen 
işlerde çalışan ya da görünmeyen iş kadınlarının yeryüzünde büyük bir çoğunlukta olduğunu 
bildrmektedir. Kadınların bu tür işleri tercih etme nedenleri: 

- Çalışma saatlerini kendilerinin  ayarlayabilmesi, 

- Ev işleri ile “dışardaki” işleri ya da “görünmeyen “işleri arasında uyum sağlayabilmeleri, 

- Bu tür işlerde çocuklarını da yanlarına alabilmeleri, 

- Bu tip işleri kendi evlerinde de yapabilmeleri, 

- Başka iş yapmaya birikimleri, eğitimleri ve koşullanmışlıklarının elverişli olmamasıdır. 
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“Çalışmayan kadın” diye tanımlanan kadın da aslında sabahın erken saatlerinden geç saatlere 
kadar çalışmakta; evinin her türlü işini, çocuklarının ve yaşlılarının bakımını sürdürmektedir. 
Sonuç olarak kadınlar erkeklerden iki misli fazla çalışmaktadır(2). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık alanında cinsiyet duyarlı bir yaklaşımı benimseyerek 
kadınları ve kadınların sağlığını izole biçimde ele alan yaklaşımların ötesine geçmekte, 
erkekle kadın arasındaki farklılıkların analizini de gündeme getirmektedir. DSÖ’nün 
yaklaşımı pratikte şu sonuçları vermektedir: 

- Kadınların sağlığını etkileyen faktörler ele alınırken, yalnızca biyolojik faktörlerle 
yetinmeyip, toplumsal ve ekonomik statüyü, kültürel, çevresel, ailesel, mesleksel ve siyasi 
faktörleri de gözeten daha kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesi, 

- Kadınların yalnızca eş ve anne olarak oynadıkları rolleri değil, bütün rollerini dikkate alan 
bir yaklaşım, 

- Bir kadının doğumdan ölüme kadar yaşamının bütününe daha fazla dikkat edilmesi (3). 

Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren kadınlar çalışma hayatı içinde yer almıştır. 
Bu yıllarda yapılan sanayi sayımında (1927) erişkin işçilerin dörtte biri kadındır. 
(Dokumacılıkta işçilerin %52’si kadındır.) Kadınların %22’sinin çalıştığı 1936 yılında 
çalışanların %36’sı kadındır.1997 yılında SSK kapsamında çalışan işçilerin %13.4’ü 
kadındır(4). 

1955 yılında kadınların işgücüne katılma oranı %77 iken bugün bu oran %31’e gerilemiştir. 
Đşgücüne katılan kadınların %67.2’si ücretsiz aile işçisi olarak, %19.1’i ücretli ve maaşlı, 
%3.3’ü mevsimlik ve yövmiyeli işlerde, %10.2’si kendi hesabına çalışmaktadır. %0.27’si ise 
işveren konumundadır(5). 

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştrması – 98 sonuçlarına göre; 

Kadınların %39’u araştırma öncesi 12 aylık dönem içinde çalıştıklarını ,%35’i ise araştırma 
tarihinde halen çalışmakta olduğunu göstermektedir. 

Çalışan kadınların %49’u tarım kesiminde çalışmaktadır. Bunlar arasında her on kadından 
altısı kendi ailesinin tarlasında çalışmaktadır. 

Kadınların mesleği yaşa göre değişmektedir.Tarım kesiminde çalışan kadınların oranı en genç 
ve en yaşlı yaş grupları için en yüksektir.(15-19 yaş grubunda %58, 45-49 yaş grubunda %65) 
El emeğine dayalı mesleklerde daha çok genç kadınlar çalışmaktadır.Serbest meslek veya 
teknik eleman olarak çalışan kadınlarda genç yaşlarda düşük olan oran , 25-29 yaş grubunda 
en yüksek düzeyine ulaşmaktadır. 

Kadının çalıştığı işin yerleşim yeri ve bölgelere göre farklılaştığı bilinmektedir. Kırsal alanda 
çalışan kadınların %84’ü tarım sektöründe çalışırken bu oran kentsel alan kadınları için 
sadece %17 dir. Bu durumun tersine kentsel alanlarda çalışan kadınların daha çok profesyonel  
mesleklerde, teknik ve idari işlerde (%36), vasıflı işçi olarak (%27), hane içi işlerde (%8) ve 
ticaret ve hizmet sektöründe (%7) istihdam edildikleri görülmektedir. 

Kadının eğitimi ile tarımsal işlerde çalışma arasında ters yönde bir ilişki bulunmaktadır. 
Eğitimsiz kadınların %77’si tarım sektöründe çalışmaktadır. 

Çalışan kadınların %49’u kazançlarının kullanımına ilişkin kararları kendisi alırken, %29’u 
kocası ile beraber almakta, %15’i ise kazancın nasıl kullanılacağına ilişkin karar sürecinde yer 
almamaktadır. 

TNSA-98 araştırması sonuçlarına göre; çalışan her dört kadından bir ya da daha fazlasının 6 
yaşından küçük çocuğu  bulunmaktadır.6 yaşından küçük çocuğu olan çalışan kadınların 
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%34’ü çalışma sırasında çocuklarına kendileri bakmaktadır. Akrabaların (%36) ve çocuğun 
ablasının (%11) en yaygın çocuk bakıcıları olduğu görülmektedir(6). 

 Kadınların aktif olarak çalıştıkları çeşitli iş kolları ile ilişkili muhtemel maruziyet örnekleri 
aşağıda sunulmuştur (7): 

1. Tarım  iş kolu: Fizik, biyolojik koşullar çeşitlidir.Yoğun çalışma saatleri, aralıklı ve 
uzamış ağır iş saatleri vardır. Kimyasallar; özellikle pestisidler, herbisidler, insektisidler, 
solventler, tozlar, tütsüler, gazlar, sıcaklık ve yüksek nem, enfeksiyonlar 
(Bakteriyel,viral,riketsiyal) ve vibrasyon maruziyeti riski vardır. 

2. Temizlik Personeli: 

A. Çamaşırcılar:Kontamine elbiseler, deterjanlar, enzimler, sabunlar, sıcaklık ve nem 
maruziyeti, 

B. Kuru temizleyiciler: Kontamine elbiseler, sıcaklık, perkloroetilen, nafta, benzen, triclor 
etilen ve diğer solventlere maruziyet riskleri vardır. 

3. Büro elemanı: Fizik stresler, kötü aydınlatma, ergonomik yetersizlikler, çeşitli 
temizleyicilere maruziyet riski vardır. 

4. Ev işçileri ( Ev, otel, motel, ofis temizlikçileri ): Alkaliler, çamaşır suyu, deterjanlar, 
soğuk, vardiyalı iş ve temizlik ajanlarında bulunan çeşitli solventlere maruziyet riski vardır. 

5. Elektronik şirketleri: Antimon, kurşun, metil etil keton, metilen klorid, kalay, tri klor 
etilen, görme stresi ve gerginlik maruziyeti vardır. 

6. Uçuş ekipleri: Uyku bozuklukları, yorgunlukları, fizik ve emosyonel stres, solunum 
irritasyonu riski vardır. 

7. Kuaför ve kozmetik işi yapanlar: Aceton, aerosoller, benzil alkol, etil alkol, saç 
spreyleri reçineleri (Polivinil prolidone), halogenli hidrokarbonlar ve diğer çeşitli solventlere 
maruziyet riski vardır. 

8. Hastane / Sağlık Personeli:  

A. Hemşire, doktor, öğrenci ve hastalar: Alkol, anestezik gazlar, etilen oksid, enfeksiyöz 
hastalıklar( Bakteriyel,viral), delici yaralanmalar ve x ışını radyasyonu riski vardır. 

B. Diş hekimleri / çalışanları: Anestezik gazlar, enfeksiyöz hastalıklar (Bakteriyel, viral), 
civa, delici yaralanmalar, ultrasonik  gürültü, vibrasyon ve x ışını radyasyonu riski vardır. 

C. Laboratuvar çalışanları (Klinik,araştırma ve hayvan lab.): Enfeksiyon hastalıkları 
(Bakteriyel,viral), delici yaralanmalar, çeşitli toksik kimyasal maddeler, karsinojenler, 
mutajenler ve teratojenler, x ışını radyasyonu ve vardiyalı çalışma riski vardır. 

9. Gözlükçüler: Kömür katranı, zift, hidrocarbonlar, demir oksid, diğer parlatıcı ve öğütücü 
toz ve solventlere maruziyet riski vardır. 

10. Fotoğrafçılar: Bromidler, kostikler, iyodürler, demir tuzları, civa klorid, pirogallik asit ve 
gümüş nitrat. 

11. Plastik fabrikalarında çalışanlar: Asitler, akrilonitril, alkaliler, heksametilen tetramin, 
peroksidler, fenol formaldehidler, stiren, üre formaldehidler, vinil clorid, viniliden klorid, 
yüksek sıcaklık ve nem maruziyeti riski vardır. 

12. Polis: Fizik ve emosyonel travma riski vardır. 

13. Yazıcılar: Benzen, karbon tetra klorid, mürekkep dumanı, kurşun, metanol, metilen 
klorid, mikro dalga, 2-nitro propan, boyalar, iz elementler, toluen ve çeşitli solventler,  triklor 
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etilen, ultra viyole, mikro dalga ve diğer radyasyon kaynakları, gürültü ve vibrasyona 
maruziyet riski vardır. 

14. Tekstil ile ilişkili işler: 

A. Tekstil makinelerinde çalışanlar: Asbestoz, formaldehid, sıcaklık, gürültü, ham pamuk 
tozu, sentetik lif tozlarına maruziyet riski vardır. 

B. Terziler: Asbestoz, pamuk ve sentetik fiber tozlar, formaldehit, gürültü ve organik 
solventler. 

15. Nakliyeciler:  

A. Otobüs, taksi, kamyon ve diğer ağır vasıta sürücüleri: Karbon monoksid, polinükleer 
aromatikler, kurşun, gazolin maruziyeti riski vardır. 

B. Hava yolları: Yanma ürünleri, sirkadiyan disfonksiyonlar, sıcaklık, fizik stres, vardiya 
değişiklikleri, vibrasyon, gürültü maruziyet riski vardır. 

16. Hayvanat bahçesi işçileri: Tarım iş kolu riskleri, yılan ısırıkları ve diğer toxinler ve 
enfektif ajanlara (Parazit ve virüsler) maruziyet riski vardır. 

17. Hayat kadınları:Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hastalıkları, fizik ve ruhsal strese 
maruziyet riskleri vardır. 

Kadın ve erkek arasında bilinen psikolojik ve anatomik farklılıklar mesleki hastalık ve 
yaralanmalarda   önemlidir. Đşyerine ait verilerin yokluğu işyerinde kadının sağlık ve 
güvenliğinin hala gözardı edilmesine neden olmaktadır. 

Kadınların vital kapasitesi  %11, hemoglobini  %20 daha azdır. Omurilik yapısı                     
gereği gebelikte kadınlarda L5-S1 disk hernisi ihtimali artmaktadır. 20 yaşında bir kadın 
erkeğin  kaldırdığı ağırlığın   %65’ini kaldırabilir, itme-çekme kuvvetinin ise %75’i kadar 
kuvvet verebilir ve yaş arttıkça aradaki fark daha da artar. Kadınların sıcağa  tahammülleri de 
daha azdır. Çalışma ortamında uygun sıcaklık olarak erkekler için 25.5,  kadınlar için 24.4 
derece bildirilmektedir (NIOSH 1985 kriterlerine göre). Gebe kadının vücut sıcaklığı yaklaşık 
bir derece daha yüksek olup  metabolizma  hızı artmıştır. Dolayısı ile sıcaklık ve neme daha 
da duyarlıdır(7). 

Vücutlarındaki genel yağ dokusunun fazlalığı ve meme dokuları nedeniyle yağda eriyebilen 
kanserojenlere maruziyette kadınlar daha fazla risk altındadır. Bazı kanserojenlerin östrojen 
benzeri etkileri vardır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda kontrol grubunun tersine meme 
kanserli kadınlarda DDT düzeyinin arttığı gösterilmiştir (7). 

Erkeklerin  hormonları  anabolik  iken  kadınların  hormonları  anabolizmayı  inhibe etme 
eğilimindedir. Bu durum oksidatif mekanizmada farklılıklara yol açar. Bunun sonucu olarak 
aktivasyonu için oksidasyon gerektiren karsinojenler erkeklerde daha çok kanser nedeni 
olurlar. Direkt olarak aktive olan karsinojenler de kadınlarda daha etkindir. Çünkü uzun süre 
orijinal halde kalabilirler. 

Emzikli çalışanlar özel bir risk grubudurlar; çünkü sütleri aracılığı ile işyerinin bazı 
kimyasallarına olan maruziyetlerini bebeklerine taşırlar. Đşyerinde toksik maddeye maruziyet 
düzeyi, maddelerin toksik özellikleri ve kimyasal özellikleri (Yağda eriyebilme, molekül 
ağırlığı, serumda yarılanma zamanı gibi) ile çocuklara zararlı etkisinin olup olmayacağına 
karar verilir. 

Đşyerinde maruz kalınan organik kimyasallar için TLV değerlerine işyeri uyuyor ise genellikle 
çocuk da zarar görmemektedir. (Bu düzey ile çocuk da korunabilmektedir.) Ancak benzer 
korunma, metaller için geçerli değildir. Bu nedenle ya anne sütü verilmemeli ya da 
beslemeden önce süt test edilmelidir. Serumda yarılanma zamanı kısa olan ve molekül ağırlığı 
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200’ün üzerinde olan maddeler de sütte toplanabilmektedir. Süt yapımı gereği artmış kan 
akımı söz konusudur. Bu da biyolojik ajanlar açısından sütü riskli duruma getirmektedir(7). 

Menstrüel siklus da kadınlar için fizik ve ruhsal olarak özel bir dönemdir. Menstrüel kanama 
süresince kadınların iş kapasitesi % 10 oranında azalır. Çalışma yaşındaki kadınların %40’ı 
çalışırken gebelik ve doğum geçirmektedirler. Gebe kadının son 6-8 haftada iş kapasitesi 
belirgin olarak azalmaktadır.Yine aynı dönemde sırt ve bel ağrıları artmaktadır. Bu nedenle 
gebeliğinin son aylarında çalışan kadının iş yükü %20-25 azaltılmalıdır.Germe, çekme, itme 
gibi fizik kuvvet gerektiren işlerde gebenin kapasitesi aydan aya azalmaktadır.  

Pamuk tarımında çalışan kadın işçilerde yapılan bir araştırmada; evlenmiş ve gebelik geçirmiş 
kadınların %73’ü gebeliğin sonuna kadar çalışmış ve  doğuran kadınların %86.7’si doğumdan 
sonraki ilk bir ay içinde çalışmaya başlamıştır.Yapılan fizik muayenelerinde %60 oranında 
patoloji ve %80’inde hemoglobin düzeyleri 12gr/dl.’nin altında bulunmuştur(9). 

Gebelikte bazı maddelerin  plasentada birikme riski vardır. Kalsiyum’a benzer ajanlar kurşun 
gibi birikebilirler ve gecikerek de olsa bebekte olumsuz etkileri görülebilir.Plesentaya geçen 
maddelerin çoğu pasif diffuzyonla geçmektedir.Yağda çözünebilenler maddeler ve değişmiş 
moleküller değişmemişlerden daha fazla geçmektedir.Molekül büyüklüğü 1000 ve üzeri ise 
plasentaya geçememektedir(7). 

Doğum defektleri açısından; gebeliğin 15 – 40’ıncı  günleri arası etkilenim açısından en 
duyarlı günlerdir.Defektlerin %20’si genetik,  %10’u ise çevresel etki ile oluşmaktadır.Kalan 
%70’inin nedeni bilinmemektedir.  

Đyonizan radyasyon için izin verilen bir mazuriyet dozu yoktur.Radyasyon işcileri için yılda 5 
rem’e izin verilmektedir.Gelişmekte olan çocuk için bu düzey 9 ayda 0.5 rem’dir. 
Hastanelerin radyoloji bölümünde çalışanlar en fazla radyasyona maruz kalan kişilerdir. 

Akut Radyasyonun Etkileri: 

50  rem üzerinde akut maruziyet ve 700 rem altında in utero etkileri şunlardır;  

-Düşükle sonlanır. 

-20 haftaya kadar merkezi sinir sistemi hasarı ve mikrosefalji gibi sonuçlar olur. 

-20 haftadan sonra cilt ve kan üreten organlarda minör değişiklikler olur. 

Noniyonizan radyasyon; Mikrodalga ve düşük frekanslı dalganın in utero etkileri vardır.Hücre 
bölünmesine olumsuz etkileri olabilir. Bu konuda daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Gürültü ve vibrasyon yönünden uterusun sesi azaltıcı etkisi bebeği gürültünün olumsuz 
etkilerinden korumaktadır.Vibrasyon barsak ve idrar kesesinde boşalma ve hematüriye sebep 
olabilir.Gebelik mevcut ise düşük ile sonlanma riski vardır.  

 Organik solventler; Etanolü erkek midesi metabolize edebilirken kadın midesi edemediği için 
kadınlar daha çabuk sarhoş olmaktadır. Kadınlarda spesifik etkisi bilinen tek pestisid DDT’dir 
ve Di Etil Stilbesterol (DES)  gibi etkileri vardır.(Transplasental karsinojenik etkisi sonucu 
olgun yaşa gelen kız çocuklarda vagen ve uterus “clear cell” karsinomasına neden 
olmaktadır.) 

Fetal ölüme yol açan sigara içiminin ayrıca düşük doğum ağırlıklı doğum ve prematüriteye 
neden olabileceği bilinmektedir(7). 

Sağlık çalışanları günlük çalışma ortamında, hastalardan bulaşabilecek birçok enfeksiyon 
hastalığı açısından risk altında bulunmaktadır.Bu enfeksiyonlar içerisinde kanla bulaşanlar 
çok önemli bir yer tutmaktadır.Kan ya da kanla bulaşık vücut sıvıları ile karşlaşma sonucu 
bulaşması olası olan viral hastalıklar arasında; AIDS, hepatit B, hepatit C, hepatit D 
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sayılabilir(10). Hamile sağlık çalışanları açısından kızamık, kızamıkçık, kabakulak, su çiçeği, 
influenza gibi enfeksiyon riskleri söz konusudur(11). 

1993 yılında ülkemizdeki sağlık çalışanlarının gebelik sırasındaki çalışma koşulları ile ilgili 
olarak yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre: Hekimlerin %70’i, hemşirelerin ise %80’i 
gebelikleri boyunca gece nöbeti tutmuştur ve aylık nöbet sayısı ortalamaları sırasıyla 5.8 ve 
6.8’dir(12). Ameliyathaneler yağda eriyen anestezik maddeler için bir kaynaktır.Kadın 
anestezistlerde düşük doğum ağırlıklı doğum ve konjenital malformasyonlar anestezist 
olmayanlara göre daha yüksektir.Laboratuvarlarda, yer döşemeleri ve havalandırmalar 
kötüdür ve soluma seviyesine doğru zararlı buharlar çıkmaktadır.Hastaneler sağlık ve 
güvenlik açısından zayıftır.Ancak son yıllarda kontrol önlemleri alınmaya başlamıştır. 

Sosyal ve Kültürel Faktörler;  

Çalışmanın kadın üzerinde olumlu sosyo kültürel etkileri de olmuştur. 20 yüzyıla girerken 
kadın; başbakan, genel müdür, pilot veya üst düzey hükümet görevlerine 
atanabilmektedir.Amerika’da hukuk fakültesine giren öğrencilerin yarısı kadındır. Tıp 
fakültesinde üçte biri kadındır. Bütün bunlara rağmen kadının iş koşulları ve ücreti iş düzeyi 
kadar gelişmemiştir. Đngiltere’de üniversite  profesörlerinin %4.9’u kadındır ancak aldıkları 
ücret meslekdaşı olan erkeklerden daha düşüktür.Birçok ülkede halen kadınlar oy 
kullanamamaktadır.Đsviçre’de bu hak kadınlara ancak 1980 yılında verilmiştir(7). 

Hall “Kadının Đşi” konusunda yapmış olduğu çalışmada; çalışma yaşamınn mental ve fizik 
sağlığa olan etkilerini incelemiştir. Kadının çalışma hayatındaki stres kaynakları erkeklere 
göre çok daha yaygın  ve çeşitlidir(7,13). 

Ülkemizde sigortasız çalışanların büyük kısmının kadın işçiler olduğu, çocuk yaşta işe 
başladıkları, emeklilik dönemine gelmeden çok önce işlerini terk ettkleri, düşük ücretli 
emeğin kullanıldığı sektörlerde istihdam edildikleri, sigortalı olanların sendikalaşma 
oranlarının düşüklüğü, annelik durumunda hakları, haklarını kullanabilme olanakları, iş 
güvencesinin yokluğu kadın işçi sorununun yalnızca  genel çerçevesidir (14). 

Dünya geneline baktığımızda; kadın ve erkek çalışma yaşamında beraber çalışsa da hala daha 
az kazanmakta, geliştirilme şansı daha düşük olup, sağlıkla ilgili zararlara daha fazla maruz 
kalmaktadır(7). 

ÇOCUK ÇALIŞANLAR: 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, çok sayıda çocuk ve genç, sağlıksız ve korunmasız 
koşullarda çalışma yaşamında görülmektedir.  

Çalişan Çocuk ve Genç Tanımları 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde 18 yaşından küçükler, çocuk olarak tanımlanmıştır. 
Sözleşmenin 32. Maddesinde, çocuğun “ekonomik sömürüye karşı korunması, riskli ya da 
eğitimini engelleyecek, sağlığına veya bedensel, akılsal, ruhsal, ahlaksal, toplumsal gelişimine 
zarar verecek işlerde çalıştırılmaması”, bir temel hak olarak belirlenmiştir.  

ILO’nun 1973 Tarihli 138 sayılı Sözleşmesi’nde ise, “mesleki statüsü ne olursa olsun (ücretli, 
bağımsız çalışan, ücretsiz aile işçisi) ekonomik amaçlı mal ve hizmet üretimine katılan 15 
yaşından küçük kişiler” çalışan çocuk olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de son çıkan Kanun ve 
ilgili pek çok düzenlemede de aynı yaş kabul edilmektedir. 16-17 yaş grubunda olanların 
çalışanların da genç işçi olarak kabul edilmesi, genel kabul gören yaklaşımdır.  
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Çocuk ve Genç Đşgücü Đstihdamı 

Devlet Đstatistik Enstitüsü’nün 1999'da yaptığı çocuk işgücü sayımına göre, Türkiye’de 
nüfusun % 25.4'ü 6-17 yaş kümesindedir. Bu çocuk ve gençlerin %10.2'si ekonomik işlerde 
istihdam edilmiştir. Đstihdama katılma oranı 6-9  yaş grubunda % 0.8, 10-11 yaş grubunda % 
2.1, 12-13 yaş grubunda %6.6 olmasına karşın, yaşla birlikte hızla artarak, 14 yaş grubunda 
%18’e, 15-17 yaş grubunda da, %28'e yükselmektedir. 

Đstihdama katılan çocuk ve gençlerin ekonomik sektörlere göre dağılımına bakıldığında, % 
5.9' unun tarımda, %2,2'sinin sanayide, % 1.1'inin hizmetlerde, %1'inin de ticarette istihdam 
edildiği görülür. Doğası gereği küçük ölçekli üretimi seçmek zorunda olması, bu işgücünü,  
üretim için uygun altyapısı bulunmayan binalarda, eski ve koruyucusuz makinalar, el aletleri 
ve zararlı maddelerle, ilkel üretim teknikleri ve geleneksel üretim ilişkileriyle sürdürülen, 
pazara bağımlı, emek yoğun üretimle buluşturur. 

Bu çocuk ve gençler, çoğunlukla çok çocuklu, eğitimsiz, iş bulabilen tüm bireylerini 
istihdama katmasına karşın yoksulluktan kurtulamayan ailelerin, temel eğitimi sırasında 
yoksulluk nedeniyle çalışmaya başlayan ve temel eğitim sonrasında, yoksulluk nedeniyle 
eğitimini sürdüremeyerek tam gün işgücüne katılan erkek çocuklarıdır. 

Çalişan Çocuk ve Gençleri Etkileyen Riskler 

Çalışan çocuk ve gençler yer aldıkları yaş grubu nedeniyle önemli bir risk grubudur. 
Đstihdama katılma yaşı küçüldükçe, risklerden daha kolay, hızlı ve ağır etkilendikleri bilindiği 
halde, çalıştırılmaları yasak sayıldığı için yasal ve kurumsal korumadan da yararlanamazlar.  

Çalışan çocuk ve gençlerin yaşama koşuları da risk etmenidir: çoğunluğu sanayi bölgelerine 
yakın, altyapısı olmayan, sağlıksız konutlarda barınır, yoksulluk ve çalışma koşulları 
nedeniyle sağlıklı beslenemezler. Đşe genellikle yürüyerek gidip geldikleri için doğa ve iklim 
koşullarına karşı korunmasızdırlar. Đşte çok yorulurlar, ama uzun çalışma süreleri ve barınma 
koşulları nedeniyle dinlenecek zaman ve ortam bulamazlar. Toplumsal etkinliklere zaman 
ayıramazlar, ayırsalar da katılabilecekleri toplumsal etkinlikler sınırlıdır. 

Çalışma ortamı insanın üretim etkinliğini gerçekleştirdiği ortamdır. Çocuk veya genç üretime 
katılma düzeyine ve yürüttüğü işe bağlı olarak, çalışma ortamında oluşan, birikim özelliği 
olan ve aralarında etkileşen bir ya da birden çok riskten etkilenir.  

Küçük ölçekli üretim genellikle üretim amacına uygun olmayan binalarda sürdürüldüğü için 
sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılamaz. Đşyeri ortamında bulundukları ve asıl işle ilgili 
yardımcı işleri ya da temizlik ve getir-götür işlerini yaptıkları için, çalışan çocuk ve gençler 
üretimde kullanılan ve önemli sağlık sorunları yaratan zararlı maddelerden ve atıklardan 
etkilenirler.  

Risklerin ekonomik ve teknik nedenlerle önlenemediği küçük ölçekli işyerlerinde, riski 
önlemeyi veya riskten korumayı amaçlayan önlemler de, çok yetersizdir. Kişisel korunma 
araçları da, ya verilmemekte veya antropometrik uygunsuzluk nedeniyle kullanılmamaktadır. 

Çocuk ve gençlerin istihdam edildikleri işkolları arasında en riskli olanlar soğuk ve sıcak 
metal işleri; oto motor bakım, onarım ve boya işleri; polyester; kumaş ve deri giysi üretimi; 
doğrama, mobilya, döşeme işleridir. Bu işlerde risklerden daha kolay, hızlı ve ağır etkilenen 
ve çalışmaları yasak sayıldığı için yasal ve kurumsal korumadan yararlanamayan çocuk ve 
gençlerin risklerden etkilenme oranı (%44.8),  yetişkinlerden (%43.3)  yüksektir.  

Çocuk ve gençler için risk oluşturan iki etmen de çalışma süresi ve süre örgütlenmesi ile ücret 
ve ödeme sistemleridir. Bunlar, risklerden etkilenmeyi kolaylaştırırken, korunmayı güçleştirir. 
Araştırmalara göre çocuk ve gençlerin en az yarısı, yetişkinler kadar veya daha uzun süre 
çalışırlar.  
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Yetişkinlere göre daha düşük ücret alan çocuk ve gençlerin dörtte üçe yakını ücretinin tümünü 
ailesine verirken; dörtte biri, ücretiyle kendi gereksinimlerini karşılar, kalanını biriktirir. 
Böylece, ücret doğrudan veya dolaylı olarak aile gelirine katılır. 

Çocuk ve gençlerin yaklaşık yarısı sigortalıdır. Bunların çoğunluğunu Çıraklık ve Mesleki 
Eğitim Kanunu’ndan yararlanan ve hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı primleri devlet 
tarafından ödenen çocuklar oluşturur. 

Sonuçta, çocuklar küçük işyerlerinde aşağıdaki nitelikleri için çalıştırılırlar: 

• Niteliksiz işlerin, niteliksiz işgücü kaynağıdırlar; 

• Çalışmaları yasaklandığı için çok düşük ücretle, hatta ücretsiz çalıştırılabilirler; 

• Aynı nedenle, yasal ve kurumsal güvenceleri yoktur, hak ve yetkileri belirsizdir, yasal 
sorumluluk yüklemezler; 

• Korunmasız, güvencesiz, yalıtılmış, örgütsüz, dolayısıyla  tam  bağımlı  ve uysaldırlar. 
Sorun yaratmazlar, direnmezler, direnirlerse, kolayca bastırılır veya işten atılabilirler. 

• Esnek işgücüdürler. Đşe alınıp, işten atılmayı; istenilen işi, istenilen saatte ve yerde; çok 
düşük ücretle, hata ücretsiz yapmayı meslek öğrenmenin gereği gibi görüp, kabullenirler. 

• Bedensel ve ruhsal özellikleri, bedensel incelik ve esneklik, el becerisi ve sabır gerektiren, 
sıradan, tekdüze, yineleyici iş türlerine  uygundur. Büyüyüp bu özelliklerini yitirince ya da 
çalışırken tükendiklerinde kolayca işten çıkartılabilirler.  

Bu çalışma karşılığında çocuklar: 

• Kişisel gereksinimlerini karşılayıp, aile gelirine katkıda bulunabilirler; bunu başardıkları 
ölçüde aile ve arkadaş çevresinde tanınır ve saygınlık kazanırlar; 

• Geleneksel üretim teknikleri ve ilişkileri kapsamında da kalsa, meslek öğrenebilir; ileride 
bu mesleği kendi işyerinde sürdürmelerini sağlayacak işletme deneyimi kazanabilirler; 

ÖZÜRLÜ ÇALIŞANLAR: 

Tanım: 

Özürlü; doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, 
ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal 
yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan bireye denir. 

Özür Grupları: 

• Ortopedik 

• Zihinsel 

• Görme 

• Đşitme 

• Dil ve Konuşma 

• Ruhsal veya Duygusal 

• Kronik Hastalık 

Dünya nüfusunun yaklaşık %10’unu oluşturan özürlülerin ekonomik ve sosyal yaşama 
katılmaları tüm ülkelerde üzerinde durulan bir husustur.  

 



 9 

Ülkemizde de çeşitli yasal düzenlemeler özürlülerin istihdamını sağlamaya yöneliktir. 
Türkiye’de de “çalışma hakkı” Anayasada yer almış olup, 50 nci maddesinde “Bedenî ve ruhî 
yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunacağı” öngörülmüştür. 
Ayrıca, 61 inci maddesinde de “Devletin sakatları koruyacağı ve toplum hayatına intibaklarını 
sağlayıcı tedbirleri alacağı ve bu amaçla gerekli teşkilat ve tesisleri kuracağı” öngörülmüştür. 

4857 sayılı Đş Kanunu’nun 30 uncu maddesinde 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin 
%3 oranında özürlüyü istihdam etmekle yükümlü olduğu hükmü yer almaktadır.4857 sayılı 
Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü 
çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve 
çalıştırmadığı her ay için 750 milyon lira para cezası öngörülmüştür. Kamu kuruluşlarının da 
bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Toplanan para cezalarının, özürlülerin meslekî eğitim ve meslekî rehabilitasyonu, kendi işini 
kurma gibi projelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu düzenlemenin amacı, toplumda 
özürlülerin istihdam edilerek topluma kazandırılması ve Anayasada yer alan sosyal devlet 
ilkesini işletmektir. 

Đş Yasasında özürlülerin istihdamını artırmak amacıyla ceza uygulaması yanında işverenleri 
teşvik edici hükümler de bulunmaktadır. 4857 sayılı Đş Yasasına göre bu teşvikler; 

• Yasal yükümlülüğünde fazla özürlü çalıştıran işverenler, 

• Çalışma gücünün %80’inden fazlasını kaybetmiş özürlüleri çalıştıran işverenler, 

• Çalıştırma yükümlülüğü olmadığı halde özürlü çalıştıran işverenlerin, 

yukarıdaki kriterler çerçevesinde çalıştırdıkları her bir özürlü için 506 sayılı SSK Kanununa 
göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin %50’sinin hazine tarafından 
ödenmesi hükme bağlanmıştır. 

Kamuda istihdam edilen özürlülerin % 45.7 lik bir oran ile ortaöğretim mezunları, % 80.4’lük 
oranla % 40-60 özür derecesinde ve % 52’lik oranla ortopedik özürlülerde yoğunlaştığı 
görülmektedir. 

Özürlülere yönelik politikalara bakıldığında üç aşamalı yaklaşım görülmektedir:  

I.  Özürlüler sağlamlar üzerinde bir yük oluşturmaktadırlar, ancak bu yüke katlanmak da 
vicdani bir sorumluluktur. Đşyerlerinde üretime katkı yapmaları beklenmeksizin özürlüler için 
kontenjan ayrılması bu yaklaşımın vicdanları rahatlatmaktan başka bir işe yaramayan, kolaycı 
ve işe alınan özürlü için de onur kırıcı ilk aşamasıdır.  

II.  Özürlüleri harcamalarını sağlamların karşılaması gereken bir tüketici kitle gibi görerek, bu 
harcamayı kabullenen ikinci aşama ise, özürlü çalıştırmak yerine ceza ödenmesini benimser. 
Bu yaklaşım ödenen cezanın özürlüye katkısını asla sorgulamaz. Bu yaklaşımı güdüleyen 
geleneklerdir, dini ve kültürel değerlerdir. Özürlünün aile içinde koruma altına alınarak eve  
kapatılması ve sonuçta  toplumsal yaşamdan soyutlanması da bu anlayışın ürünüdür. 
Özürlülerle ilgili gerçek verilere ulaşılmasının önündeki en büyük engel de bu yaklaşımdır.  

III. Üçüncü aşamada, özürlüden ilk iki aşamayı yeterli görmesi ve kabullenmesi, hatta  
benimsemesi istenir. Bu aşama sorunu çözmeyi değil, bir yazgı olarak kabullenmeyi amaçlar. 
Özürlülerin çalışma yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayam etkinliklerin önündeki en 
büyük engel de bu aşamadır. 

Özürlülerle ilgili sorunların çözülmesinde öncelikli amaç üretime katılımın sağlanmasıdır. Bu 
amaçla özürlülerin üretime katılmasını amaçlayan bir eğitim modeli 
geliştirilmelidir.Teknolojik gelişmeler ve özelikle de bilgisayarın üretim araçlarıyla 
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eklemlenmesi özürlülerin üretime katılmasını kolaylaştırmıştır. Özürlünün kısıtlılığı ile uygun 
işin ve makinanın uzlaştırılması olanaklıdır.  

Hangi özürlü grubunun hangi işyerlerinde, işlerde, işlemlerde ve hangi makina ve aletlerle 
çalıştırılabileceği saptanmalıdır. Ancak bu noktada sadece özürlü çalışanların bulunduğu 
“özürlü çiftlikleri” yaratmaktan kaçınılmalı, özürlülerle birlikte üretmenin koşulları 
yaratılmalıdır.  

Özürlülerin çalışabilecekleri alanlarda daha üretken olabilmeleri için hangi niteliklerle 
donatılması gerektiği saptanmalı ve bu nitelikleri onlara kazandıracak, üretime yönelik bir 
eğitim programı oluşturulmalıdır. 

Bu süreç bu konuya odaklanmış kararlı, tutarlı ve sürekli bir politikanın ve sürekli bir eylemin 
başlatılması ile kalıcı işbirliği ve eşgüdüm sonucu başarıya ulaşacaktır. 

YAŞLI ÇALIŞANLAR: 

Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de, doğumda beklenen yaşam süresi ve yaşlıların toplam 
nüfus içindeki payı artmaktadır. Toplumsal ve ekonomik gelişmeler ve sağlık alanında 
sağlanan ilerlemeler düşünüldüğünde, bu artışlar öngörülebilir artışlardır. 

Günümüzde gelişmiş kentlerin altyapısı ve  sosyal hizmet örgütlenmeleriyle risk gruplarına ve 
yaşlılara sağlıklı yaşama koşulları sağlayacağı umulurken, ülkemizde sağlıksız kentleşme 
sürecinde bu beklenti gerçekleşmemiş; kentte yaşıyor olmak diğer yaş kümeleriyle birlikte 
yaşlılar için de bir sorunlar yumağına dönüşmüştür. 

Genel Bilgiler 

Yaş grubu olarak irdelendiğinde, yaşlılar da çocuklar gibi korunması gereken bir nüfus 
grubudur. Đki grup arasında benzerlikler ve farklılılar vardır: her iki grup da çevrelerini 
etkilemekten çok, o çevreden etkilenirler: çünkü çevresel etmenler karşısında güçsüz, 
dayanıksız ve korunmasızdırlar. Çevre  çocuğun ve yaşlının yaşamını sürdürme yeteneğini 
zorlayacak bir biçimde örgütlenmişse, bu etkilenim daha da güçlenir. Ama, her yaşlının 
çevreye tümüyle bağımlı olduğunu düşünmek de, yanlıştır. Pek çok yaşlı genç kuşaklara ve 
çevreye bağımlı olmak yerine, üretken kalarak, onlara katkı yapmayı  başarıyla 
sürdürebilmektedir.   

Sonuç ve Öneriler 1990 verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %10’unu oluşturan yarım 
milyar insan 60 yaşını aşmıştır. 2030 yılında, bu sayının  1.5 milyara yaklaşması 
beklenmektedir. Nüfusun gelişmiş ülkelerden sonra, gelişmekte olan ülkelerde de yaşlanmaya 
başlaması, bu artışın geçmişte gelişmiş ülkelerde yaşanandan daha hızlı bir ivmeyle 
gerçekleşeceğini göstermektedir. Nüfus yaşlandıkça, sağlık ve sosyal güvenlik hizmeti 
istemiyle birlikte, bu hizmetlere yapılan harcamalar da önlenemez bir biçimde artmıştır.   

“Risk Grupları”nın sorunlarının bir bütün içinde ele alınması, iş sağlığı ve iş güvenliği 
açısından özel risklerinin gözönüne alınarak fizik, mental ve sosyal açıdan sağlığının 
geliştirilmesi, korunması ve sürdürülmesi bir ülkeyi sağlıklı toplum, aile ve çocuklar ile 
21.yüzyıl sağlık hedeflerine ulaştıracaktır. Ülkemizde bu sonuca ulaşmak için gerekli olan 
yasal düzenleme, iyileştirme ve uygulamalara ihtiyaç vardır. 

Sonuç ve Öneriler: 

Đstihdama katılmada asgari yaşın belirlenmesi, işin risk gruplarının bedensel, ruhsal ve 
duygulanımsal özelliklerine ve gereksinimlerine göre uyarlanması, çalışma çevresinin bu 
gereksinimleri karşılayacak biçimde zenginleştirilmesi, çalışma ve dinlenme sürelerinin 
çocuğun fiziksel özelliklerine göre ve eğitimini aksatmayacak biçimde düzenlenmesi, risk 
gruplarına yönelen ayrımların önlenmesi gibi yaşamsal önemde olan düzenleyici sosyal 
politikalar hemen uygulanmaya başlanmalıdır. 
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Risk grupları ile ilgili Türk iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki düzenlemeler: 

• Gebe Ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım 
Yurtlarına Dair Tüzük (Yeni Yönetmelik hazırlanmış olup yayınlanma aşamasındadır.) 

• Postalar Halinde Đşçi Çalıştırılarak Yürütülen Đşlerde Çalışmalara Đlişkin  

Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (07.04.2004 Tarihli Ve 25426 Sayılı Resmi 
Gazete'de Yayımlanmıştır.)  

• Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması 
Gereken Đşler Hakkında Yönetmelik (15 Nisan 2004 Tarihli Ve 25434 Sayılı Resmi Gazetede 
Yayımlanmıştır.)  

• Đş Kanununa Đlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 

(06.04.2004 Tarihli, 25425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) (8). 


