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önsöz

Bakanl›¤›m›z taraf›ndan iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i kavram›n› geliﬂtirmek, bilinçlenmeyi sa¤lamak ve toplumsal duyarl›l›¤› art›rmak amac›yla çeﬂitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Bu etkinlikler çerçevesinde; gelece¤in iﬂ gücü olan
gençlerimizi iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda bilinçlendirmek amac›yla bu y›l 4-10 May›s 2006 tarihlerinde düzenlenen "20. ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Haftas›"nda gençlerimize yönelik paneller düzenlenmiﬂtir.

Bakanl›¤›m›z ve MEB Müsteﬂarlar›n›n kat›l›m› ile
15 Mart 2006 tarihinde Projenin Ulusal aç›l›ﬂ top-

Bu panellerde "E¤itimde ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inin

lant›s› yap›lm›ﬂ ve proje detayl› ﬂekilde ilgili taraf-

Yeri ve Önemi" ve "Genç Çal›ﬂanlar " konular› tüm

lara tan›t›lm›ﬂt›r.

taraflarla tart›ﬂ›lm›ﬂ ve çözüm önerileri geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Proje kapsam›nda oluﬂturulan web sayfas›nda projeyle ilgili detayl› bilgiye ulaﬂmak (http://www.

Ayr›ca Bakanl›¤›m›z ile Milli E¤itim Bakanl›¤› ara-

enetosh.net), ayr›ca ulusal düzeyde oluﬂturulan

s›nda bir protokol imzalanm›ﬂ ve bu protokol çer-

bilgi a¤›na üye olarak irtibat sa¤lamak mümkün-

çevesinde on ilde (Trabzon, Samsun, Malatya, Af-

dür. (enetosh@yahoogroups.com)

yon, ‹zmir, Adana, Mersin, Antalya, ‹stanbul, Ankara) Meslek Liseleri ve Mesleki E¤itim Merkezi ö¤-

Avrupa ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ajans› (OSHA) 2006

rencilerine yönelik e¤itim seminerleri verilmiﬂtir.

y›l›nda konu baﬂl›¤›n› "Genç Çal›ﬂanlar" konusu

amac›; gençleri hem e¤itim ald›klar› kurumlarda

taraf›ndan koordine edilerek Leonardo Da Vinci

hem de ilk ad›m›n› att›¤› günden itibaren iﬂ yerin-

projesi kapsam›nda gerçekleﬂtirilen "Avrupa ‹ﬂ

de mesleki riskler ve risklerden korunma konusun-

Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itim, Ö¤retim Bilgi A¤›-

da fark›ndal›k ve bilgilendirme sa¤layarak genç ça-

ENETOSH" Projesinde ülkemiz ile birlikte on ülke

l›ﬂanlarda risk bilinci ve risk önleme kültürünü ge-

yer almaktad›r. Proje ile Uluslararas› ‹SG E¤itimi

liﬂtirmek, böylece yar›n›n sa¤l›kl› çal›ﬂanlar›n› bu-

Bilgi A¤›n›n kurulmas› ‹SG e¤itici ve ö¤retmenleri

günden yetiﬂtirmektir.

için Avrupa standard›n›n oluﬂturulmas›, Avrupa
‹SG e¤itim ve ö¤retim stratejisinin Roma Deklaras-

Bakanl›¤›m›z OSHA iﬂ birli¤i ile 12 Aral›k 2006 gü-

yonu ile uyumlu, olmas› e¤itim uzmanlar› ile iﬂ

nü Ankara’da "Genç Çal›ﬂanlar" konulu bir Sem-

sa¤l›¤› ve güvenli¤i uzmanlar› aras›nda bilgi ve de-

pozyum düzenleyerek Avrupa ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güven-

neyim de¤iﬂiminin sa¤lanmas› hedeflenmektedir.

li¤i Ajans› (OSHA) taraf›ndan yürütülen kampan-

SAYI: 31

venli Baﬂla" slogan›yla baﬂlat›lan bu kampanyan›n

manya ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Akademisi (BGAG)

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

belirlenmiﬂ ve bir kampanya düzenlenmiﬂtir. "GüAvrupa Komisyonu taraf›ndan onaylanan ve Al-
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önsöz

ya çal›ﬂmalar›, ilgililere aktar›lm›ﬂ, genç çal›-

Yukar›da bahsedilen genç çal›ﬂanlar ve ‹SG’nin

ﬂanlar›n sorunlar› ve çözüm yollar› tart›ﬂ›lm›ﬂ-

e¤itime entegrasyonu da yak›n iﬂ birli¤i içinde

t›r. Ayr›ca sempozyum s›ras›nda OSHA taraf›n-

çal›ﬂmakta oldu¤umuz Milli E¤itim Bakanl›-

dan haz›rlan›p Türkçeye çevrilmiﬂ olan dokü-

¤›’n›n "Güvenlik Kültürü"nün oluﬂturulmas›nda

manlar da¤›t›lm›ﬂt›r. Söz konusu dokümanlar

temel aktörlerden biri olarak katk› ve deste¤ini

bu dergimizin son sayfalar›nda genç çal›ﬂanla-

sürdürece¤i inanc› ile sosyal ortaklar›m›z› da bu

ra ve ilgililere ›ﬂ›k tutmas› aç›s›ndan yay›nlan-

çabaya kat›lmaya ve destek vermeye davet edi-

m›ﬂt›r.

yoruz.

Toplumsal düzeyde bir "Güvenlik Kültürü"

Sosyal diyalog sosyal geliﬂmenin en temel iki

oluﬂturmay› hedefleyen Bakanl›¤›m›z›n genç

ö¤esi olan sa¤l›k ve güvenli¤in geliﬂtirilmesinde

çal›ﬂanlar konusunda 2006 y›l›nda yürüttü¤ü

vazgeçilmez bir yöntem olacakt›r.

faaliyetleri bu y›lla s›n›rl› kalmay›p her yaﬂ grubunda periyodik olarak sürdürülecektir.

Sa¤l›k ve güvenli iﬂ yerleri, sa¤l›k ve güvenlik bilinci geliﬂmiﬂ bireylere kavuﬂmak dile¤iyle.

Erhan BATUR

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürü
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GENÇ ÇALIﬁANLARIN ‹SG AÇISINDAN
SORUNLARI

Prof. Dr. Nazmi Bilir1

Çocuk ve gençlerin çal›ﬂt›r›lmas› daha çok geliﬂmekte olan ülkelerde görülmektedir. Çal›ﬂma
alanlar› olarak da çocuk ve gençler en çok tar›m
sektöründe çal›ﬂmaktad›r. Çocuk ve gençlerin s›k
olarak çal›ﬂt›r›ld›¤› di¤er bir alan da hizmet sektörüdür. Özellikle ev hizmetlerinde k›z çocuklar›n çal›ﬂmas› oldukça yayg›nd›r. Bunun d›ﬂ›nda sokak
sat›c›l›¤›, taﬂ›mac›l›k, günlük iﬂler gibi baz› alanlarda da fazla say›da çocuk ve genç çal›ﬂan vard›r.
Sanayi iﬂ yerlerinde çocuklar›n ve gençlerin çal›ﬂt›r›lmas› yayg›n de¤ildir. Ancak ç›rakl›k okullar›nda ö¤renim gören ö¤renciler aras›nda sanayi iﬂlerinde çal›ﬂanlar da vard›r.
Say›lan alanlar›n›n ço¤unda çal›ﬂan çocuklar›n
herhangi bir sosyal güvencesi yoktur.

II – GENÇ ÇALIﬁANLARIN SORUNLARI
Genç çal›ﬂanlar çal›ﬂma hayat› bak›m›ndan özel
bir risk grubudur. Gençlerin çal›ﬂma hayat› bak›m›ndan baﬂl›ca özellikleri ile risk grubu olmas›n›n
nedenleri ﬂu baﬂl›klarda ifade edilebilir:
(a) Çocuklar›n e¤itim gereksinmesi vard›r. Çocuklar e¤itimle geliﬂirler. Hemen bütün ülkelerde "zorunlu temel e¤itim" kavram› vard›r. Bu, her çocu¤un almas› gereken en k›sa e¤itim sürecine iﬂaret
eden bir kavramd›r. Zorunlu temel e¤itimin uzunlu¤u, bir yandan çocu¤un geliﬂmesi ile ilgili oldu¤u gibi, di¤er taraftan da çocu¤un çal›ﬂma hayat›na girmesi ile ilgilidir. Daha uzun süre e¤itim alan
1. Hacettepe T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

‹nsanlar ilk ça¤lardan itibaren çal›ﬂma hayat› içinde olmuﬂlard›r. Ancak ilk ça¤lardaki insanlar›n çal›ﬂmalar› bugün alg›lad›¤›m›z anlamdaki çal›ﬂmadan farkl›d›r. ‹lk ça¤lardaki insanlar (beslenme,
bar›nma, giyinme vb) yaﬂamsal gereksinmelerini
karﬂ›lamak için çal›ﬂmak durumunda olmuﬂlard›r.
Bu nedenle uzunca bir zaman çal›ﬂma hayat› ve iﬂ
sa¤l›¤› ve güvenli¤i gibi kavramlar toplumlar›n
gündeminde yer almam›ﬂt›r. Ancak madencili¤in
baﬂlamas› ve madenlerin derinleﬂmesi döneminde çal›ﬂanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤i konular› gündeme gelmiﬂtir. Önceleri çal›ﬂma yaln›zca yetiﬂkin
kiﬂilerin u¤raﬂ›s› olmuﬂ, ancak özellikle sanayi
devrimini izleyen y›llarda kad›nlar ve çocuklar da
çal›ﬂma hayat›nda yer almaya baﬂlam›ﬂlard›r. Çocuklar çal›ﬂma koﬂullar›na yetiﬂkinlere göre daha
duyarl› olduklar›ndan daha fazla etkilenmiﬂler ve
sa¤l›klar› h›zla bozulmuﬂtur. Bu y›llarda uygulamaya girmiﬂ olan yasal düzenlemeler de esas olarak çocuklar›n çal›ﬂma hayat›nda korunmas› konusunda hükümler içermiﬂtir. ‹ngiltere’de 1802 y›l›nda kabul edilen yasa çocuklar›n günlük çal›ﬂma
sürelerini 12 saat ile s›n›rland›rm›ﬂ, daha sonra
1833 y›l›nda kabul edilen bir yasa da en küçük çal›ﬂma yaﬂ›n› 10 yaﬂ olarak belirlemiﬂtir. Birinci
Dünya Savaﬂ› sonras›nda 1919 y›l›nda kurulmuﬂ
olan Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü’nün (ILO;
International Labor Organization) ilk oturumunda
kabul etti¤i sözleﬂmeler aras›nda çocuklar›n çal›ﬂma hayat›nda korunmas›na yönelik düzenlemeler
yer alm›ﬂt›r. Zaman içinde çal›ﬂma yaﬂ› s›n›r› yükseltilmek suretiyle 15 yaﬂ olarak belirlenmiﬂtir.
Günümüzde ço¤u ülkede kabul gören ﬂekli ile en
küçük çal›ﬂma yaﬂ› 15 yaﬂ olmakla birlikte, gerçekte çal›ﬂma hayat›na girebilmek için kiﬂinin 18 ya-

ﬂ›nda olmas› gereklidir. Bu durumda 15 ile 18 yaﬂ
aras›ndaki kiﬂiler özel bir grup oluﬂturmuﬂlard›r.
Bu yaﬂ grubundaki çal›ﬂanlara "genç çal›ﬂan" ad›
verilmiﬂ ve çal›ﬂma hayat› ile ilgili mevzuatta bu
gruba özel önem verilmiﬂtir.

SAYI: 31

I – G‹R‹ﬁ, GENÇ ÇALIﬁAN KAVRAMI
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GENÇ ÇALIﬁANLARIN ‹SG AÇISINDAN
SORUNLARI

bir kiﬂinin daha iyi yetiﬂece¤i ve hayata daha iyi
haz›rlanaca¤› kuﬂkusuzdur. Öte yandan zorunlu
e¤itim süresinin uzun olmas›, çocu¤un çal›ﬂmaya
baﬂlayabilece¤i en küçük yaﬂ bak›m›ndan da
önemlidir. Örne¤in 7 yaﬂ›nda okula baﬂlayan ve 5
y›l zorunlu e¤itim alan bir çocuk, bu 5 y›ll›k e¤itim
süresinin sonunda, yani 12 yaﬂ›nda çal›ﬂma hayat›na girebilir. Oysa ayn› çocuk 8 y›ll›k bir e¤itimi
tamamlamak zorunda olsa, okuldan ç›kmas› ve çal›ﬂma hayat›na baﬂlayabilmesi ancak 15 yaﬂ›nda
mümkün olabilir.

çal›ﬂmalar› karﬂ›l›¤›nda neyi talep edeceklerini de
bilemezler. Böylece çocuk eme¤inin istismar edilmesi söz konusu olmaktad›r. Bu istismar kimi durumlarda çocu¤un ve gencin cinsel anlamda istismar› ﬂeklinde de olabilmektedir.
(c) ‹ﬂ yerlerindeki düzenlemeler yetiﬂkinler için yap›lm›ﬂt›r. ‹ﬂleri yetiﬂkinler yapt›¤› için iﬂ yerlerindeki düzenlemeler, alet ve makineler yetiﬂkinlerin
fiziksel özelliklerine uygun olacak ﬂekilde planlanm›ﬂt›r. Çocuklar ve gençler bu ortam koﬂullar›na
adapte olmakta güçlük çekerler. Bu durum onlar›n
olumsuz etkilenmesine yol açar, kazaya
u¤rama olas›l›¤› artar.
(d) Gençlerin fizik güçleri yetiﬂkine göre
daha azd›r. Gençler kas gücü bak›m›ndan
yetiﬂkinlere göre daha güçsüzdür. Özellikle kas gücü gerektiren a¤›rl›k kald›rma ve
taﬂ›ma iﬂlerinde gençler daha fazla zarar
görürler.

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

(e) Gençlerin zihinsel geliﬂmesi tamamlanmam›ﬂt›r, soyut düﬂünme kavram› yerleﬂmemiﬂtir. Bu durum yap›lan iﬂlemlerin
sonuçlar› konusunda do¤ru de¤erlendirme olana¤› bak›m›ndan sorun oluﬂturur.
Bunun sonucu olarak güvenli çal›ﬂma kurallar›na uyum konusunda güçlükler yaﬂanabilir.
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(b) Çocuklar›n eme¤i ucuzdur. Sanayileﬂmenin ilk
dönemlerinden beri çocuk iﬂgücü "ucuz iﬂgücü"
olarak de¤erlendirilmiﬂ, bu nedenle de baz› çal›ﬂma alanlar› için tercih edilmiﬂtir. Özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde çocuklar›n ve gençlerin çal›ﬂt›r›lmas›n›n bir nedeni de çocu¤un meslek edinmesidir. Meslek ö¤renme karﬂ›l›¤›nda kimi zaman
çocuklar ve gençler ücret karﬂ›l›¤› olmaks›z›n da
çal›ﬂabilmektedir. Ayr›ca çocuklar haklar›n›n ne oldu¤unu da tam olarak de¤erlendiremedikleri için,

(f) Gençler çal›ﬂma hayat› bak›m›ndan deneyimsizdir. Yetiﬂkin çal›ﬂanlar zaman içinde yapt›klar› iﬂte
deneyim sahibi olur, ustalaﬂ›rlar. Gençlerin bu anlamda deneyim sahibi olmalar› söz konusu de¤ildir. Deneyimsizlik özellikle kazaya u¤rama bak›m›ndan risk oluﬂturur.
(g) Gençlerde risk bilinci tam olarak geliﬂmemiﬂtir.
Yap›lan bir davran›ﬂ›n olas› sonuçlar› hakk›nda
do¤ru yorum yapamazlar. Bunun sonucu olarak

GENÇ ÇALIﬁANLARIN ‹SG AÇISINDAN
SORUNLARI

(i) Gençler oyun oynama hevesindedir. Oyun oynamak çocuklar›n ve gençlerin geliﬂmesi bak›m›ndan gereklidir. Çocuklar ve gençler oyun oynayarak
geliﬂirler. Oyun oynama iste¤i iﬂ yeri için de geçerlidir, çocuklar ve genç çal›ﬂanlar iﬂ yerindeki aletleri ve makineleri oyun amac› ile kullanabilirler.

(j) Gençler merakl›d›r. Merak nedeni ile iﬂ yerinde
bulunan çeﬂitli alet ve makineleri inceleme, ö¤renmeye çal›ﬂma iste¤i vard›r. Risk bilinci de yeterince geliﬂmiﬂ olmad›¤› için bu incelemeler s›ras›nda kazaya u¤rama olas›l›¤› artar.
(k) Gençler çal›ﬂma hayat›nda horlan›r. Gençler
iﬂyerlerinde fazla önemsenen ve de¤er verilen kiﬂiler de¤ildir. Bu durum özellikle çocuk ve genç çal›ﬂanlar›n ruhsal ve sosyal sa¤l›klar› bak›m›ndan
olumsuz etki yapar.
(l) Gençler iﬂ yerinde as›l iﬂi yapmaz, önemsiz iﬂleri yaparlar. As›l iﬂ yetiﬂkin yaﬂtaki ustalar›n yapmas› için saklan›r, gençler tali ve önemsiz iﬂleri yaparlar. Bu nedenle gençlerde iﬂ doyumu ve iﬂ tatmini duygular›n›n geliﬂmesi zordur.
Say›lan özellikler bir yönü ile çocuklar›n ve genç
çal›ﬂanlar›n çal›ﬂma hayat› bak›m›ndan genel özellikleri olarak alg›lanabilir. Ancak bunun ötesinde
bu özellikler çocuk ve genç çal›ﬂanlar›n çal›ﬂma
hayat›nda yetiﬂkinlere göre daha fazla risk alt›nda
olmalar› bak›m›ndan da önem taﬂ›r. Çocuk ve
gençlerin çal›ﬂma hayat›ndaki kimi özelliklerine
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(h) Ayn› ortamda çal›ﬂ›rken gençler yetiﬂkinlere
göre daha fazla etkilenirler. Bedensel geliﬂmeleri
henüz tamamlanm›ﬂ olmad›¤›ndan çocuklar ve
genç çal›ﬂanlar baz› çevre faktörlerinden, yetiﬂkinlere göre daha fazla etkilenirler. Bu fazla etkilenme
hem fiziksel hem de kimyasal maddeler için geçerlidir. Fiziksel bir etkilenme olarak a¤›rl›k kald›rma
düﬂünülebilir. Yetiﬂkine göre bir çocu¤un kald›rabilece¤i azami a¤›rl›k daha azd›r. Kimyasal maddeler için ise vücudun kilogram a¤›rl›¤› baﬂ›na maruziyet önemli olmaktad›r. Örne¤in solvent buhar›n›n veya kurﬂun tütsüsünün bulundu¤u bir ortamda yetiﬂkin ve çocuk ayn› ortamda bulundu¤unda,
çocu¤un kilogram baﬂ›na maruziyeti daha çok olacakt›r. Bunun ötesinde, çocu¤un metabolik olarak
etkilenmesi de daha fazla olur. Örne¤in kurﬂun etkilenmesine iliﬂkin belirtiler çocukta yetiﬂkine göre daha erken olarak ortaya ç›kar ve daha a¤›r seyreder. Bunda çocuklarda kurﬂunun beyin dokusuna yetiﬂkine göre daha kolay ulaﬂmas› etkili olmaktad›r.

Bu durumun, iﬂ yeri sahibi taraf›ndan olumsuz karﬂ›lanmas›n›n yan› s›ra, makine ve aletlerle oynama
onlar›n kazaya u¤rama olas›l›klar›n› da art›r›r.

SAYI: 31

gençlerin hastalanma ve kazaya u¤rama olas›l›klar› fazlad›r.
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SORUNLARI

iﬂaret eden çeﬂitli araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r. Bu konuda ülkemizde yap›lm›ﬂ olan çok say›da çal›ﬂma
vard›r.
Çal›ﬂmalardan seçilmiﬂ baz› örnekler ﬂu ﬂekildedir:
• Kentsel ve k›rsal alandan toplam 404 çocuk ve
gencin kat›ld›¤› bir çal›ﬂmada, çal›ﬂan çocuk ve
gençlerin önemli bir bölümünün aileye yard›m ve
meslek edinmek amac› ile çal›ﬂmakta oldu¤u, çal›ﬂan çocuk ve gençler aras›nda kitap ve gazete okuma, egzersiz yapma ve sinemaya gitme gibi etkinliklerin okula gidenlere göre hayli düﬂük oldu¤u
ö¤renilmiﬂtir.
• ‹stanbul’da yap›lan ve ç›rak okullar›n›n kuyumculuk, kuaförlük ve motor tamiri bölümlerinde ö¤renim gören 167 genç çal›ﬂan›n iﬂ yerlerinde çeﬂitli ortam faktörlerinden etkilendi¤i ve haftal›k çal›ﬂma süresinin ortalama 66 saat oldu¤u saptanm›ﬂt›r.

• Gemlik Ç›rakl›k Okulu’ndaki 218 ö¤rencinin
% 89’unun günde 8 saatten daha fazla süre çal›ﬂt›¤›, % 51’inin meslek edinmek amac› ile ç›rak okuluna kaydoldu¤u, % 60’›n› y›ll›k izin kullanmad›¤›,
% 7,4’ünün ücret almad›¤›, % 40’›n›n sigara ve
% 28’inin alkol kulland›¤› ö¤renilmiﬂtir.
Genç çal›ﬂanlar›n özel bir risk grubu olmalar›, çal›ﬂma hayat› ile ilgili iﬂ kazas› kay›tlar›nda net ﬂekilde görülmektedir. Genç çal›ﬂanlarda iﬂ kazas›
s›kl›¤› geneldeki iﬂ kazas› s›kl›¤›n›n iki kat› dolay›ndad›r. 2005 y›l›nda bütün yaﬂlarda iﬂ kazas› s›kl›¤›
% 1,07 iken, 15-17 yaﬂ grubunda iﬂ kazas› s›kl›¤›
% 2 olarak saptanm›ﬂt›r (ﬁekil 1). Bu yaﬂ grubunda
çal›ﬂmakta olan 49754 kiﬂinin 1002 tanesi kaza geçirmiﬂtir.

III – ‹LG‹L‹ ‹SG MEVZUATI
Çok say›da araﬂt›rma, çocuklar›n ve gençlerin çal›ﬂmalar›n›n as›l nedeninin ekonomik oldu¤unu
göstermektedir. E¤er ailenin, çocu¤un kazanaca¤›
maddi olana¤a gereksinmesi varsa bu çocuklar›n
çal›ﬂma hayat›nda yer almas› kaç›n›lmaz olmaktad›r. Bu noktadan hareketle, e¤er yönetim çocuk ve
gençlerin çal›ﬂma hayat›ndan kurtar›lmas› konu-

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

• Yine ‹stanbul’da, yaﬂlar› 8 ile 18 aras›nda de¤iﬂen ve pazarda çal›ﬂan 89 çocuk ve gencin %37’sinin okula gitmedi¤i, üçte ikisinin haftada 5 ve daha fazla gün çal›ﬂt›¤›, çal›ﬂman›n ço¤unlukla sabah›n erken saatlerinde baﬂlad›¤› ve kimi günler gece 22.00’a kadar sürdü¤ü ortaya konmuﬂtur. Bu çocuklar›n %52’si aile ekonomisine katk› için, %15’i

de ailesinin iste¤i nedeniyle çal›ﬂmakta olduklar›n› belirtmiﬂlerdir.
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ﬁekil 1. Türkiye’de De¤iﬂik Yaﬂ Gruplar›nda ‹ﬂ Kazas› S›kl›¤›, 2005

GENÇ ÇALIﬁANLARIN ‹SG AÇISINDAN
SORUNLARI

için çal›ﬂma hayat›nda çocuklar›n ve gençlerin korunmas›na iliﬂkin çeﬂitli düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r.
Asl›nda iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili ulusal ve
uluslararas› hukuksal düzenlemeler, çocuklar›n
korunmas›na yönelik düzenlemeler ﬂeklinde baﬂlam›ﬂt›r. Günümüzden 200 y›l öncesinde ‹ngiltere’de kabul edilen yasalar, Uluslararas› Çal›ﬂma
Örgütü’nün ilk sözleﬂmeleri hep çocuklar›n korunmas›n› amaçlayan düzenlemeler ﬂeklindedir. Ülkemizde de Cumhuriyet döneminde ‹ﬂ Kanununun
yürürlü¤e girmesinden önceki zamanlarda çal›ﬂma
hayat›n› düzenleyen Umumi H›fz›ss›hha Kanununda en küçük çal›ﬂma yaﬂ› ve çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmas›n›n k›s›tland›¤› iﬂ türleri ile çal›ﬂma koﬂullar›
belirtilmiﬂtir. Günümüzde çocuk ve gençlerin çal›ﬂma hayat›nda korunmas› konusu Anayasa’dan
baﬂlayarak çeﬂitli hukuksal düzenlemelerde yer almaktad›r. Anayasam›z›n 50. maddesi "kimsenin
yaﬂ›na cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamayaca¤›" hükmünü içermektedir. Bu
madde ‹ﬂ Kanunu’nda "en küçük çal›ﬂma yaﬂ›" ile
"a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂma" konular›ndaki
maddeler ﬂeklinde yer alm›ﬂt›r. Söz konusu kanunun 71. maddesi en küçük çal›ﬂma yaﬂ›n› 15 yaﬂ
olarak belirtmekte, 85. maddede "onalt› yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ genç iﬂçiler ve çocuklar›n a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamayaca¤›na" iﬂaret etmektedir. Ayn› maddede hangi iﬂlerin a¤›r ve tehlikeli iﬂlerden say›laca¤› ve 16-18 yaﬂ aras›ndaki genç iﬂçilerin hangi çeﬂit a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›labilece¤inin yönetmelikle belirlenece¤i ifade edilmektedir.

Çocuk ve Genç ‹ﬂçilerin Çal›ﬂt›r›lma Usul ve Esaslar› Hakk›ndaki Yönetmelik 2004 y›l›nda ç›kar›lm›ﬂ
olup, çocuk ve gençlerin çal›ﬂma hayat›nda korunmas› konusunda ayr›nt›l› hükümler içermektedir.
Bu yönetmelikte çocuklar›n günlük ve haftal›k çal›ﬂma süresi 7 saat ve 35 saat ile s›n›rland›r›lmakta, (15 yaﬂ›ndan büyükler için günde 8 ve haftada
40 saate kadar art›r›labilir), günlük ve haftal›k dinlenme süreleri ile y›l›k izin süreleri belirtilmekte,
genç çal›ﬂanlar›n iﬂe baﬂlamadan önce e¤itim almalar› ve bu konularla ilgili ailelere yönelik olarak
da e¤itim yap›lmas›, bu kiﬂilerin çal›ﬂma hayat›ndaki sorunlar›n›n ortaya konmas› ve çözüm yollar›
konular›nda araﬂt›rmalar yap›lmas› gibi özellikler
belirtilmekte ve gençlerin çal›ﬂt›r›labilece¤i ve çal›ﬂt›r›lamayaca¤› iﬂler listeler halinde belirtilmektedir.
IV – KAYNAKLAR
1. Çal›ﬂma Hayat›nda Çocuk, ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i (N. Bilir, A.N. Y›ld›z içinde, sayfa 111-126), Hacettepe Üniversitesi Yay›n›, Ankara, 2004.
2. Child and Adolescent Workers, Occupational
Health (BS Levy, DH Wegman içinde, sayfa 689699), Lippincott Williams & Wilkins, 2000.
3. M.N. Esin, S. Bulduk, H. Ince Workrelated Risks
and Health Problems of Working Children in Urban
Istanbul, Turkey, J Occup Health (2005) 47: 431-436.
4. N. Kolaç, A. Ergün, S. Erol, Pazarda Çal›ﬂan Çocuklar›n Çal›ﬂma Koﬂullar› ve Sa¤l›k Durumlar›,
Mesl. Sa¤.ve Güv Dergisi, (2006) 26: 30-36.
5. N.Ak›ﬂ, E.‹rgil, K.Pala, H.Aytekin, Gemlik Ç›rakl›k
E¤itim Merkezinde Okuyan Çocuklar›n Çal›ﬂma
Koﬂullar› ve Sosyal Sorunlar› Mesl. Sa¤.Güv.Dergisi (2004) 17: 15-20.

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

Çocuklar öteden beri risk grubu olarak bilindi¤i

‹ﬂ Kanunu’nun 85. maddesi uyar›nca haz›rlanm›ﬂ
olan "A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂler Yönetmeli¤i"nde yer
alan 153 iﬂ türünden 25 tanesinde gençlerin çal›ﬂt›r›lmas›na izin verildi¤i, bu iﬂlerde çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce ve iﬂin devam› süresince de 6 ay
aral›klarla doktor muayenesi yap›lmas› gere¤ine
iﬂaret edilmiﬂtir.

SAYI: 31

su da kararl› ise öncelikle ailenin ekonomik olana¤›n› geliﬂtirici uygulamaya giriﬂmelidir. Bununla
birlikte temelde yatan ekonomik sorunlar› çözmek
amac› ile çaba göstermenin yan› s›ra baz› hukuksal
düzenlemeler de yapmal›d›r.
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MEHMET BERK1

GENÇ ÇALIﬁAN TANIMI:
AB'nin 94/33/EC say›l› direktifinde “Genç çal›ﬂan:
18 yaﬂ›ndan küçük kiﬂi”; “Çocuk ve Gençlerin ‹ﬂe
Elveriﬂlilikleri Yönünden Sa¤l›k Muayenelerine
Tutulmalar› Hakk›nda Sözleﬂme” (77 say›l› ›lo

2005 Y›l› SSK ‹statistikleri
6.918.605 Çal›ﬂan sigortal›dan, 73.923 kiﬂi iﬂ kazas›na u¤ram›ﬂ, kazaya u¤rayanlardan15.202 kiﬂi,18-24 yaﬂ grubunda, 1.002 kiﬂi,15-17 yaﬂ grubunda; yer almaktad›r. Bu da 2005 y›l›ndaki iﬂ kazalar›n›n %21.92’ sini teﬂkil etmektedir.

sözleﬂmesi)(15.08.1984 /18490 R.G.) sinde “Genç
çal›ﬂan: 18 yaﬂ›ndan aﬂa¤› olanlar,”
06.04.2004 tarih ve 25425 say›l› Resmi Gazetede
yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂ olan “Çocuk ve
Genç ‹ﬂçilerin Çal›ﬂt›r›lma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik”de ise,”Genç iﬂçi: 15 yaﬂ›n› tamamlam›ﬂ, ancak 18 yaﬂ›n› tamamlamam›ﬂ kiﬂi,
olarak tan›mlanm›ﬂt›r”.

ÜLKE OLARAK GENÇ NÜFUSUMUZ:

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

Türk ‹statistik Kurumu 2004 verilerine göre nüfusumuzun % 10,6 15-19 yaﬂ grubunda (7.209.475),
% 9,86 20-24 yaﬂ grubunda (6.690.146) yer almaktad›r. Bu nüfusun ne kadar› çal›ﬂma hayat›
içinde yer al›yor? ‹statistiksel olarak sa¤l›kl› veri
elimizde yok.
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1. ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürü, ‹ﬂ Sa¤l›¤› Daire Baﬂkanl›¤›

Eurostat verilerinde, Avrupa Birli¤inde ölümlü olmayan iﬂ kazalar›n›n18-24 yaﬂ grubundaki oran›,
di¤er yaﬂ kategorilerine göre en az %50 daha fazla oldu¤u bildirilmektedir.

ERGENL‹K, GENÇL‹K DÖNEM‹
F‹ZYOLOJ‹K ÖZELL‹KLER‹ VE
SA⁄LIK R‹SKLER‹:
• Kemik ve Kas geliﬂiminin devam etmesi,
• Yanl›ﬂ beslenme al›ﬂkanl›¤›n›n geliﬂebilmesi,
• Solunum sistemi hastal›klar›n›n (ast›m,enfeksiyon) ortaya ç›kmas›,
• Alerjik hastal›klar ortaya ç›kmas›,
• Cilt hastal›klar›n›n ortaya ç›kmas› (sivilcelerin
artmas›),
• Çene ve diﬂ problemleri,
• Hormonal de¤iﬂimi sonucu fiziksel de¤iﬂimler,

GENÇ ÇALIﬁANLAR

• Cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar,
• Görme bozuklu¤unun (miyopluk) ortaya ç›kmas›.

Ayn› zamanda psikolojik ve sosyal yönden de zay›ft›rlar.
Çal›ﬂmaya yeni baﬂlayan bu kiﬂilerde;

ÇALIﬁMA HAYATINDA GENÇ OLMANIN • Bulunduklar› ortama kendilerini kabul ettirme
kayg›lar› çok yüksektir.
GET‹RD‹⁄‹ R‹SKLER :
Bizim mevzuat›m›zda genç iﬂçi olarak tan›mlanan
15-18 yaﬂ grubunda kiﬂiler “Orta Ergenlik Evresi”
inde yer al›rlar. Bu evrede:
• Fizyolojik olarak geliﬂimlerini tamamlamam›ﬂ
olmalar› nedeniyle vücutlar› zararl› d›ﬂ etkenlere
karﬂ› zay›f durumdad›r.(Kimyasallardan daha

• Yeterli iﬂ deneyimi ve uygulamaya yönelik bilgileri olmad›¤› için iﬂlerini kaybetme korkular› yüksektir.
Buna ba¤l› olarak da;
1- Yetiﬂkinleri model alma ,(‹dol seçme)
2- Taklit etme, sigara,alkol gibi olumsuz maddelere yönelme,
3- Riskli davran›ﬂlara yönelme (çal›ﬂma alan›nda
ne ile karﬂ› karﬂ›ya kalabileceklerini ve sonuçlar›n› düﬂünmeden verilen her türlü iﬂi sorgulamadan yapmaya çal›ﬂ›rlar.)

‹ﬁVERENDEN KAYNAKLANAN
FAKTÖRLER:
• ‹ﬂverende, genç çal›ﬂanlar›n ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i alan›nda ve yapt›klar› iﬂle ilgili daha az tecrü-

SAYI: 31

kolay etkilenirler.)
• ‹skelet Sisteminde daha kolay deformasyon
meydana gelebilir. (A¤›r kald›rma ve taﬂ›ma sonucu)
• Gürültü, UV ve IR gibi fiziksel etkenlerden daha
çok etkilenirler.
• ‹yonize Radyasyondan çabuk etkilenirler.
• Cinsel tacizle karﬂ›laﬂabilirler.

• ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i konusunda bilgi/e¤itim
eksikli¤i,
• ‹ﬂyerinde, sa¤l›k ve Güvenli¤ini tehdit eden risklerle ilgili bilinç eksikli¤i,
• Yapt›klar› iﬂ ile ilgili tecrübesizlikleri,
• Yapt›klar› iﬂ ile ilgili beceri ve e¤itim eksikli¤i,
• Fiziki kapasitesinin iﬂe uygun olmamas›,
• ‹ﬂ verenlerin görevleri ile kendi hak ve sorumluluklar›ndan haberdar olmay›ﬂlar›,
• Gençlerin, sa¤l›k ve güvenlik riski yüksek iﬂlerde, korunmaya yeterince dikkat göstermemeleri.

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

ÇALIﬁMA HAYATINDA GENÇ ÇALIﬁANI
ETK‹LEYEN K‹ﬁ‹SEL FAKTÖRLER:
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be, beceri ve e¤itime sahip oldu¤u bilincinin eksikli¤i,
• Genç çal›ﬂanlara kapasiteleri d›ﬂ›nda iﬂler vermeleri,
• Yeterli bilgi ve e¤itimi sa¤layamamalar›,
• ‹ﬂle ilgili yeterli gözetimi sa¤layamamalar›
(genç çal›ﬂanlar yaﬂl› olanlara göre daha fazla gözetime ihtiyaç duyarlar),
• Risk de¤erlendirmesi kapsam›nda genç çal›ﬂanlar› dikkate almamalar›,
• Yap›lan iﬂi, genç çal›ﬂan için nas›l uygun hale getireceklerini bilmemeleri.

GENÇ ÇALIﬁANLARI KORUMAYA
YÖNEL‹K DÜZENLEMELER
1. 1982 ANAYASASI

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

Gençli¤in korunmas›
• MADDE 58
Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildi¤i gençlerin müsbet ilmin ›ﬂ›¤›nda, Atatürk ilke
ve ink›lâplar› do¤rultusunda ve Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü ortadan kald›rmay› amaç edinen görüﬂlere karﬂ› yetiﬂme ve geliﬂmelerini sa¤lay›c› tedbirleri al›r. Devlet, gençleri alkol düﬂkünlü¤ünden, uyuﬂturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü al›ﬂkanl›klardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri
al›r.
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• 77 SAYILI ILO SÖZLEﬁMES‹(15.08.1984
/18490 R.G.)

“Çocuk ve gençlerin iﬂe elveriﬂlilikleri yönünden sa¤l›k muayelerine tutulmalar› hakk›nda sözleﬂme”
• 2. maddesi, Çocuklar ve 18 yaﬂ›ndan
küçük olan gençlerin, beden yap›lar›n›n,

çal›ﬂacaklar› iﬂe elveriﬂliliklerinin muayene sonucu tespitini getirmiﬂtir.(‹ﬂe giriﬂ sa¤l›k raporu).
• 4.Maddesi, bu muayenelerin periyodik olarak
25 yaﬂ›na kadar tekrarlanmas›n› önermiﬂtir.
• 4857 - ‹ﬂ Kanunu 71’inci maddesine dayan›larak ç›kar›lan “Çocuk ve Genç ‹ﬂçilerin Çal›ﬂt›r›lma
Usul
ve
Esaslar›
Hakk›nda
Yönetmelik”(RG:06.04.2004-25425)
• 85’inci maddesine dayan›larak ç›kar›lan “A¤›r ve
Tehlikeli ‹ﬂler Yönetmeli¤i”nin (RG:16.06.2004 25494 )
• Sa¤l›k Raporu baﬂl›kl› 5 inci Maddesi :
“A¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›lacak iﬂçiler (kad›nlar dahil) ile 16 yaﬂ›n› doldurmuﬂ fakat 18 yaﬂ›n› bitirmemiﬂ genç iﬂçilerin iﬂe giriﬂlerinde, iﬂin
niteli¤ine ve ﬂartlar›na göre bedence bu iﬂlere elveriﬂli ve dayan›kl› olduklar›n›n fizik muayene ve
gerekti¤inde laboratuvar bulgular›na dayan›larak
haz›rlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunlu-
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dur. ‹ﬂin devam› süresince de bu iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmalar›nda bir sak›nca
olmad›¤›n›n 16 yaﬂ›n› doldurmuﬂ fakat 18 yaﬂ›n› bitirmemiﬂ genç iﬂçiler için en az 6 ayda bir, di¤erleri için de en az y›lda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur.” denilmektedir.

‹ﬁ SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹NDE GENÇ ÇALIﬁANLAR
KONUSUNDA GENEL MÜDÜRLÜK FAAL‹YETLER‹
• Avrupa ‹SG E¤itim ve Ö¤retim Bilgi A¤› ENETOSH Projesi Türkiye koordinasyonu
• MEB ile Genel Müdürler düzeyinde bilgilendirme toplant›lar›
• MEB ile iﬂ birli¤i çal›ﬂmalar› ve protokoller
• MEB ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim Kitap Yazarlar› Komisyonlar› ile ortak
çal›ﬂmalar,
• Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü Yaz Kamplar›nda “Güvenli Yaﬂam
Bilinci” e¤itimleri için ön görüﬂmelerin yap›lmas› ve ilkö¤retim ö¤rencilerine yönelik pilot e¤itim çal›ﬂmas› ,
• 20. ‹SG Haftas› Panel konusu olarak “‹SG E¤itimleri ve Genç Çal›ﬂanlar” baﬂl›¤›n›n belirlenmesi.
Avrupa ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ajans› OSHA 2006 y›l›n› “Genç Çal›ﬂanlar” y›l› ilan etmiﬂtir.
Avrupa ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Haftas›, tüm ilgili paydaﬂlar›n kat›l›m›n› sa¤layarak iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤ini iﬂletme düzeyinde geliﬂtirmeyi
amaçlamaktad›r.

Gerek endüstriyel gerekse hizmet sektöründe veya di¤er alanlarda çal›ﬂma hayat›na yeni baﬂlayan veya baﬂlamaya aday gençlerin, çal›ﬂmay› hedefledikleri alanlarda ne gibi sa¤l›k ve güvenlik riskleri ile karﬂ›
karﬂ›ya kalabilecekleri konusunda yeterli bilgi ile donatmakt›r.

SAYI: 31

GENÇLER ‹Ç‹N YAPILMASI GEREKEN:

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

Kampanya ile ayr›ca, risk e¤itimlerinin ve risk önleme kültürünün
okullarda, üniversitelerde ve di¤er e¤itim kurumlar›nda geliﬂtirilmesine ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›na çal›ﬂ›lacakt›r.
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DR. NECAT‹ KAYHAN1
MED‹NE ﬁAH‹N

Madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤› toplumsal, ekonomik ve sa¤l›k ile ilgili ciddi olumsuz sonuçlar› olan ve
günümüzde birçok ülke için çözüm bekleyen bir sorundur. Pek çok araﬂt›rma, bu maddeler ile ilgili ilk
deneyimin özellikle ergenlik dönemine rastlad›¤›na
iﬂaret etmektedir. Ba¤›ml›l›k yapan maddeler içersinde en yayg›n ﬂekilde kullan›lanlar› alkol ve sigarad›r. Esrar, afyon ve türevleri, kokain, uyku ilaçlar›, uçucu maddeler ve di¤er uyar›c›lar ise ergenlerde, bu ikisine göre daha az kullan›lan maddelerdir. (Öztürk, 1990)

Ergenin geliﬂiminde akran etkileri önemli bir role
sahip oldu¤undan, özellikle maddeyi deneme aç›s›ndan akran gruplar› çok önemli rol oynar (Dusek,
1987). Ergenin içinde bulundu¤u akran grubunun
madde kullanmas› veya madde kullan›m›na yönelik tutumlar›, ergenin akranlar› ile kurdu¤u yo¤un
yak›nl›k ve akranlar›n›n madde kullan›m›na ve tutumlar›na iliﬂkin alg›s›, akran ile ilgili risk etkenleri
aras›ndad›r. Ergenin içinde bulundu¤u akran grubunda madde kullan›l›yor olmas› öncelikle, ergenin madde kullan›m›n› kabullenmesine, sonras›nda da denemesine yol açmaktad›r.

Mevcut bilgi, bulgu ve araﬂt›rma delilleri, ergenlerde madde kullan›m›n›n psikolojik, sosyal,
kiﬂileraras› ve di¤er çevresel etkilerin karmaﬂ›k bir
etkileﬂimi sonucunda baﬂlad›¤›n› göstermektedir.
Bu etkenlerin her biri farkl› bir birey için de¤iﬂen
düzeylerde etkilidir. Özetle her bir öykü, ergenlerde, madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤›na kat›lma ve
sürdürmeye aç›k olman›n belirli bir bölümünü
aç›klamaktad›r. Biyolojik yatk›nl›¤›n varl›¤› kabul
edilmekle birlikte, bireyin içinde bulundu¤u çevre
de önemli bir role sahiptir. Çocuk veya ergen, yaﬂam çevresi içerisindeki yetiﬂkinlerin veya akranlar›n biliﬂsel süreçlerini ve davran›ﬂlar›n› ö¤renebilmektedir.

Aile ile ilgili risk etkenleri aras›nda ise ebeveynin
madde kullan›m›, ana-baban›n madde kullan›m›na
iliﬂkin düﬂünce ve tutumlar›, anne-baban›n madde
kullan›m›na veya anormal davran›ﬂlara yönelik
gösterdi¤i tolerans, anne-baba ve ergen aras›nda
yak›nl›¤›n bulunmamas›, anne-baban›n çocu¤unun
yaﬂam›yla ilgilenmemesi ve disiplin sorunlar› yer
almaktad›r. Baz› durumlarda ergen huzursuz aile
ortam›ndan kaçmak için alkol ve madde kullanabilmektedir. Anne-baban›n aﬂ›r› içki tüketimi tutars›z
disiplin uygulamalar›, çocuk üzerindeki kontrol ve
yönlendirme düzeyinin düﬂük oluﬂu ergenler için
madde ba¤›ml›l›¤› aç›s›ndan yüksek risk grubunu
oluﬂturmaktad›r (McNamara, 2000).

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

Risk Etkenleri
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Çeﬂitli araﬂt›rmalar, ergenin madde kullan›m› ve

Bireysel etkenler aras›nda, küçük yaﬂlardaki davra-

ba¤›ml›l›¤›nda genel risk etkenlerini tan›mlamak-

n›ﬂ problemleri, sald›rganl›k ve düﬂük okul baﬂar›s›

tad›r. Bunlar içerisinde akran ile ilgili etkenler,

baﬂta gelmektedir. Ayr›ca, madde kullan›m›na kü-

ebeveyn ile ilgili etkenler, bireysel ve biyolojik et-

çük yaﬂlarda baﬂlama, ergenin madde kullan›m›

kenler ve toplumsal/kültürel etkenler say›labilir.

hakk›ndaki düﬂünce ve tutumlar› ve risk alma davran›ﬂlar› da bu grupta yer almaktad›r (Bukstein,
1995).

1. ÇSGB Baﬂ ‹ﬂ Müfettiﬂi

ERGENL‹KTE MADDE KULLANIMI VE BA⁄IMLILI⁄INA
SA⁄LIKLI YAKLAﬁIM VE ÇÖZÜM STRATEJ‹LER‹

Türkiye'de yap›lan birçok araﬂt›rma • Merak, özendirme, yeni zevkleri tatma iste¤i olayukarda belirtilen risk etkenlerini destek- rak s›ralamaktad›r.
leyen bulgular içermektedir.
Madde ba¤›ml›s› gençler üzerinde yap›lan bir çaErgenin madde kullan›m› ile ilgili risk etkenlerini,

l›ﬂmada, deneklerin % 68'inin 18 yaﬂ›ndan önce

(içli 1994)

madde kullanmaya baﬂlad›¤›n› ve kullan›lan ilk

• Aile yap›s›,

maddenin (% 64) esrar oldu¤unu belirlemiﬂtir.

• Aile içi iliﬂkiler,

Benzer ﬂekilde, grubun % 62'sinin alkole baﬂlama

• Çocu¤un sosyalleﬂme süreci,

yaﬂ›n›n ve % 77'sinin sigaraya baﬂlama yaﬂ›n›n da

• Ailenin sosyo-ekonomik statüsü,

18 yaﬂ alt› oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Ba¤›ml›l›¤a iten

• Bireyin çevresinde uyuﬂturucu kullananlar›n varl›¤›,

nedenler aras›nda; birinci s›rada arkadaﬂ çevresi

• Uyuﬂturucunun elde edilebilme imkânlar›,

(% 28.3), daha sonra s›ras›yla aile içi problemler (%
17), merak ve taklit (% 15), kayg›lar- s›k›nt›lar (%
15), s›¤›nacak bir ﬂey aramak (% 10), yaﬂam›n anlams›zl›¤› ve birine benzeme arzusu gelmektedir.
(Yücel - 1988)
Ba¤›ml› grubundakilerin içinde yetiﬂtikleri ailelerin
parçalanm›ﬂl›k oran›n›n Türkiye ortalamas›n›n üç
kat› oldu¤u görülmüﬂ ve anne-baba geçimsizli¤i,
anne ve/veya baban›n çocu¤a karﬂ› kötü davranmas› bu ailelerde oldukça fazla bulunmuﬂtur. Ergenin
içinde bulundu¤u arkadaﬂ ortam›n›n, özellikle aile
içi problemlerin oldu¤u aileden gelen gençlerde,
kayg› ve s›k›nt›lardan kaçma, merak ve özenti gibi
etkenlerle uyuﬂturucu kullan›m›na yönelmede etki-

ve intihar gibi di¤er sa¤l›ks›z davran›ﬂlar aras›nda
anlaml› iliﬂkiler bulunmuﬂtur. Madde ba¤›ml›s›
gençlerin, madde ba¤›ml›s› olmayanlara oranla
okulu terk etme oranlar›n›n yüksek oldu¤u görülmekle birlikte, madde kullanan gençlerin intihar giriﬂim oranlar› kontrol grubundan 7 kat fazla bulunmuﬂtur. Ayr›ca madde kullanan gençlerin adli so-

SAYI: 31

m› ile okulu terk etme, adli sorunlarla karﬂ›laﬂma

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

li oldu¤u belirlenmiﬂtir. Çal›ﬂmada madde kullan›-
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runlarla karﬂ›laﬂma oranlar› madde kullanmayan
gençlere oranla oldukça yüksek bulunmuﬂtur.
Uyuﬂturucuya iliﬂkin suçlarda, madde kullanan bireyin k›sa sürede sat›c› pozisyona geçti¤i görülmektedir. Ayr›ca, madde ba¤›ml›l›¤› bir çok adi suça geçiﬂte temel oluﬂturmaktad›r. (‹çli, 1994)

ölümlerin önemli bir k›sm›, uçucu maddelere ba¤l› ölümlerdir (Do¤an,2001). Uçucu maddenin kötüye kullan›m›n›n özellikle sosyo-ekonomik düzeyi
düﬂük ergenlerde daha s›k görüldü¤ü belirtilmektedir. Bunun nedeni, uçucu maddelerin ucuz ve kolay elde edilebilir olmas›yla aç›klanmaktad›r. Uçucu madde kullan›m›n›n özellikle erken ergenlik döneminde ve erkeklerde daha yayg›n oldu¤u saptanm›ﬂt›r (Ramsey ve ark, akt., Akdemir ve ark., 1995).

Uyuﬂturucu ba¤›ml›lar› maddeyi elde edebilmek
için özellikle fahiﬂelik, soygun, gasp, h›rs›zl›k,

Ergenin madde kullan›m›n›n olumsuz sonuçlar›n›

adam öldürme gibi suçlara kolayca yönelebilmek-

fark etmesi, kullanmaktan kaç›nmada ve deneme

tedir.

boyutundan kullan›m, al›ﬂkanl›k edinme boyutuna
geçmemesi de oldukça önemlidir. Ancak, madde

Alkol ba¤›ml›s› tan›s› konmuﬂ yetiﬂkin hastalar

kullan›m› ve sonuçlar› hakk›nda bilgi verilirken

üzerinde yap›lan baﬂka bir çal›ﬂmada (Kemalo¤lu,

özendirme veya merak uyand›rmamaya çok dikkat

1986) alkol ba¤›ml›lar›nda intihar düﬂünce ve dav-

edilmelidir. Çünkü araﬂt›rma sonuçlar›, baz› ergen-

ran›ﬂ› kontrol grubuna göre oldukça yüksek bulun-

lerin madde kullanmaya, maddeyi anlatan ve bu

muﬂtur. Bu ba¤›ml› grubunda intihar düﬂüncesi ve

konuda uyar›larda bulunan yay›nlar› izledikten

giriﬂimi nedenleri aras›nda, aile geçimsizli¤i baﬂta

sonra, merak ettikleri için baﬂlad›klar›na dikkati

gelmektedir.

çekmektedir. (Akdemir ve ark., 1995).

Deneklerin büyük ço¤unlu¤unun (% 68) alkolü ilk

Madde kullan›m›:

olarak 11-20 yaﬂlar aras›nda denedikleri ortaya ç›k-

Madde kullan›m›, deneme ﬂeklinde, e¤lence ama-

m›ﬂt›r (Aköz, 1996).

c›yla, keyfi amaçla, al›ﬂkanl›k ﬂeklinde ve zorunlu
kullan›m olarak s›n›fland›r›l›r.

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

Alkol d›ﬂ› madde ba¤›ml›s› olan bir grup üzerinde
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yapt›¤› çal›ﬂmada, ilk madde kullan›m oran›n›n

E¤lence amac›yla kullan›m; akranlar aras›ndaki

(%72.1) 13-21 yaﬂ aras›nda oldukça fazla oldu¤unu

sosyal iliﬂkiler s›ras›nda kabul görmek amac›yla za-

göstermiﬂtir. Ayr›ca, bu grup içerisinde intihar giri-

man zaman tütün, alkol ya da esrar kullan›lmas›-

ﬂim oran› yüksek bulunmuﬂ ve e¤itim düzeyi düﬂ-

d›r. Madde kullan›m› ile tedirginlik ya da stresin

tükçe intihar giriﬂiminin yükseldi¤i görülmüﬂtür.

azald›¤›n›n ö¤renilmesi sonucu tekrarlanan keyfi

Deneklerin büyük ço¤unlu¤unun maddeyi ilk ola-

kullan›m süratle fiziksel ya da psikolojik ba¤›ml›l›-

rak arkadaﬂ ile birlikte kulland›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r.

¤a dönüﬂebilir.

Benzer ﬂekilde, di¤er bir çal›ﬂmada da (Akdemir ve
ark.1995) uçucu madde ba¤›ml›s› ergenlerin

Al›ﬂkanl›k halinde yaﬂam›n büyük bir k›sm›n› mad-

% 84'ünün uçucu madde kullanmay› arkadaﬂ çevre-

de(ler) iﬂgal etmiﬂtir. Bu psikolojik ve sosyal bir

lerinden ö¤rendikleri ortaya ç›km›ﬂt›r.
Di¤er yandan, gençlerde madde kullan›m›na ba¤l›

ba¤›ml›l›k demektir. Zorunlu kullan›mda ise kiﬂi
kendini kullanmaktan al›koyamaz. Bu durum ise ki-
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ﬂiyi söz konusu maddeyi temin etmek için fuhuﬂ

4. Duyduklar›n› ve bildiklerini baﬂkalar›na anlatma,

ve h›rs›zl›k gibi davran›ﬂ bozukluklar›na bile zorla-

5. E¤er ciddi bir tehlike görüyorsan yard›mc› olabi-

yabilir.

lecek kiﬂi ve kuruluﬂlar›n adreslerini temin et,
6. Önemsememe, inkar etme, kabullenmeme gibi

Ba¤›ml›l›k

durumlar›n s›k görüldü¤ünün önceden bilinmesi

Çok genel olarak ifade edecek olursak, içme davra-

gerekir,

n›ﬂ› üzerinde kontrol kayb›, kötüye kullan›m ile ba-

7. E¤er bu iﬂi yapmayaca¤›n› fark edersen kendin

¤›ml›l›k aras›ndaki kritik s›n›r› oluﬂturmaktad›r.

yard›m ara,
8. Tekrar tekrar konuﬂma teklif et.

Çekilme veya mahrumiyet sendromu
Düﬂük Seviyeden, Orta Seviyeye Yükseleben azalt›lmas› veya b›rak›lmas› sonucu oluﬂan bilen Risk ﬁartlar›nda BAﬁVURULACAK
AC‹L ÖNLEMLER :
bedensel belirtilerdir.
Bir maddenin düzenli bir ﬂekilde kullan›m›n› taki-

TEHL‹KELER:
1. Esrar vücutta alkolden daha uzun bir süre - tahminen 2 ay - kal›r,
2. Daha tesiri geçmeden insan kendini içmemiﬂ gibi ay›k hisseder,

a) Yöneticiyi haberdar etmek ,
b) Aile veya vasi ile iletiﬂim kurmak,
c) ‹lgili kurumlara veya uzmanlara göndermek,
yönlendirmek,
d) Yap›lmas› gerekenleri planl› bir ﬂekilde tespit
edip uygulamak,
e) Durumu veya olay› belgelendirmek.

3. ‹çtikten 4-5 gün sonra araba veya baﬂka bir taﬂ›t

5. Esrar bronﬂit ve ast›m gibi solunum yollar› hastal›klar›nda tehlikelidir. ‹ki jointin içerisindeki katran miktar› 6 ila 12 sigaraya eﬂittir,
6. Esrar erkeklik için de tehlikelidir. (Sperm bozukluklar› oluﬂabilir),
7. Esrar içen hamile anneler do¤mam›ﬂ çocuklar›na da zarar verebilirler,
8. Aniden gelen korku durumlar›, duygu, durum de-

Yüksek risk ﬂartlar›nda BAﬁVURULACAK
AC‹L ÖNLEMLER:
a) Yöneticiyi haberdar etmek,
b) Aile veya vasi ile iletiﬂim kurmak,
c) Kriz dan›ﬂma ekibi veya acil servisler ile iletiﬂim
kurmak ve yard›m gelene kadar kiﬂinin yan›nda
bulunmak,
Ayr›ca yap›lmas› gerekenler planl› bir ﬂekilde tespit edilip uygulanmal›d›r. Gelecekte herhangi bir
sorun yaﬂamamak için olay belgelendirilmelidir.

¤iﬂiklikleri ve takip edilme san›s› ortaya ç›kabilir.

D‹⁄ER TEDB‹RLER:
1. Kiﬂiyle onun kendisi üzerine konuﬂ, baﬂka insanlar hakk›nda de¤il,
2. Konuﬂmadan önce ne diyece¤ini düﬂün,
3. Konuﬂtu¤un kiﬂiye niye kendisine ve sorunlar›na
ilgi duydu¤unu göster,

E¤er kendimizde ba¤›ml›l›k problemi fark edersek ,
ne yapabiliriz?
a) Sorunu kabul etmekle ilk olumlu ad›m› atm›ﬂ
bulunuyorsun,
b) Güven duydu¤un bir kimseyle sorununu konuﬂ,
c) Bu kiﬂiye problemi baﬂkalar›na açmamas›n› rica et,
d) Yard›m edebilecek kiﬂi ve kuruluﬂlar›n adreslerini bul,

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

4. Ruhsal sorunlara yol açabilir,

SAYI: 31

kullan›lmamal›d›r,
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e) Yard›m kabul etmek kolay de¤ildir ama zorunludur,

3. E¤itim deste¤i (e¤itime verilen de¤er ve e¤itim-

f) Kendi aç›klamalar›na ve söz vermelerine inanma,

motivasyonu art›rmaya yönelik etkinlikler ve ön-

g) “Bir defa daha, bu son”, bunu herkes yüz kere

lemler),

söylemiﬂtir. Bu soruna dahildir,

4. Okul d›ﬂ› zaman› zenginleﬂtirme,

h) Fiziki ve ruhi olarak çok kötü bir duruma düﬂmeyi bekleme.

ma, okulla sosyal hizmet kurumlar› aras›nda ak›ﬂ
ve iﬂ birli¤ini geliﬂtirme),

A-GEL‹ﬁ‹MSEL KORUMA :

7. Sa¤l›k deste¤i,

Okul öncesi ve ilkö¤retimden ortaö¤retimin sonu-

8. Mesleki e¤itim ve istihdam deste¤i (ortaö¤retim-

na kadar tüm ö¤renciler için geliﬂim dönemleri ile

deki okuldan ayr›lma durumundaki ö¤renciler için)

iliﬂkilendirilecek s›n›f ve kademelere göre; duygu-

unsurlar›n› kapsayan okula dayal›;

sal/psikolojik geliﬂim ve sosyal beceri geliﬂtirmeye

9. Önleme programlar› geliﬂtirme,

odakl› temel yeterlilikleri belirleme ve bunlar› ge-

10. Programlar›n uygulama el kitaplar›n› haz›rlama,

liﬂtirmeye yönelik bütüncül bir “çerçeve okul reh-

11. Personel e¤itimini verme,

berlik program›” haz›rlamakt›r.

12. Program›n ve hizmetlerin süreklili¤i için gerekli

• Ö¤retmen el kitaplar›n›,
• Rehber ö¤retmen el kitab›n›,
• Programa paralel aile rehberlik program›n›,
• Haz›rlama ve bunlar› uygulama için gerekli personel e¤itimini verme vb. çal›ﬂmalar› kapsamaktad›r.

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

5. Sosyal destek (sosyal hizmetlere eriﬂimi sa¤la-

GENÇLER ‹Ç‹N GEL‹ﬁ‹MSEL KORUYUCUÖNLEY‹C‹ REHBERL‹K H‹ZMETLER‹N‹N
YAPILANDIRILMASINA YÖNEL‹K ÇALIﬁMA GRUBUNCA GERÇEKLEﬁT‹R‹LECEK
PROJE VE ÇALIﬁMALARIN TEMEL ESASLARI :

Bu program›n temel kaynak ve dokümanlar›;
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den beklentileri/umutlar› ile akademik baﬂar›y› ve

B- Ö⁄REN‹M DÜZEYLER‹NE GÖRE
GEL‹ﬁ‹MSEL ÖNLEME AKT‹V‹TELER‹:
Bu kapsamda temel hedefler, intihar, madde kullan›m›, suç, ﬂiddet, istismar, sapk›n gruplara ve çetelere kat›l›m yönünden riskli çevrelerdeki okullar ve
ö¤renciler için;
1. Geliﬂtirici psikolojik destek,
2. Bilinçlendirme (Risklere karﬂ› bilinçlendirme, akran bask›s›na direnme ve baﬂa ç›kma becerileri vb.
kazand›rma),

6. Aileyi destekleme (aile ile çocuk/genç aras›ndaki
iletiﬂimi güçlendirme, aileyi risklere karﬂ› bilinçlendirme, aile içi iletiﬂim ve davran›ﬂ yönetimi becerilerini kazand›rma, aileyi sosyal hizmetlere eriﬂim
için bilgilendirme vb.),

izleme ve de¤erlendirme sistemini kurma ve iﬂletme,
13. Okula dayal› hizmet iﬂleyiﬂi için gerekli kurumsal modeli, mevcut yap› içinde belirleme, gerekli
mevzuat ve ba¤lant›lar› oluﬂturma,
çal›ﬂmalar›n› gerçekleﬂtirmektir.

UYUﬁTURUCU VAKALARINDA SIK
RASTLANAN AC‹L DURUMLARA ‹L‹ﬁK‹N
BAﬁVURULACAK BAZI AC‹L ÖNLEMLER:
1. Öncelikle cankurtaran görevlilerine ba¤›ml› olan
arkadaﬂ›n›n hangi maddeyi kulland›¤› söylenmeli.
2. Mümkünse al›nan maddeden bir örnek verilmeli.
3. E¤er hasta kiﬂi kustuysa, kusmu¤u at›lmamal›
böylece doktorlara hayati önemde bilgiler verilmiﬂ
olunur.

ERGENL‹KTE MADDE KULLANIMI VE BA⁄IMLILI⁄INA
SA⁄LIKLI YAKLAﬁIM VE ÇÖZÜM STRATEJ‹LER‹
Panik durumlar›

Panik krizleri korkutucu
gözükseler de oldukça
tehlikesizdir ve genellikle çabuk geçerler. Belki
herhangi bir halisinojenle örne¤in LDS veya
uyuﬂturucu bir mantar
cinsi ile korku krizi(Horrortrip) geçiriyordur.
Baz› esrar çeﬂitleri veya
ecstasy ve amfetamin
gibi maddeler ﬂiddetli
korku durumlar› yaratabilir.

Hangi belirtiler gözlenir?

Sen ne yapabilirsin?

* Solunumun çabuk olmas›,
zor nefes alma.
* Terleme ve titreme,
* Baﬂ-s›rt ve gö¤üs a¤r›lar›,
* Kalp çarp›nt›s›,
* Yutkunma sorunu.

* Arkadaﬂ›n› sakin ve serin bir yere
götür - Örne¤in diskote¤in dinlenme odas›,
* Konuﬂ onunla ve yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂ,
* Enerjik ol ama ba¤›rmadan konuﬂ, vurma,
* E¤er çabuk ve düzensiz nefes al›yorsa, seninle ayn› ritimde nefes
almas›n› söyle.

Nöbetler (Sara, Kramplar)
Aﬂ›r› derece alkol ve
uyuﬂturucu madde al›m› kramplara yol açabilir.

* Elbise s›k›yorsa gevﬂet,
dar yerleri aç,
* Nöbet geçince arkadaﬂ›n
belki derin bir uykuya
dalacakt›r.
* Solunumu denetle ve kar›n
üstü, kolunu yüzünün alt›na
dayayarak, yan durumda yat›r

* Telefon et ambulans ça¤›r.
112
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* Solunumu kontrol et, nefes almas› yavaﬂlar veya durursa, ilk yard›mla canland›rma iﬂlemlerine haz›r ol. (Soluk yollar›n› aç›k tut, temizle, a¤›zdan a¤za soluk verme iﬂlemi, nab›z al›nm›yorsa kalp masaj› vb.)

ﬁiddetli kanama

Bu çok ciddi bir durumdur. Zira insan çok
h›zl› ve fazla kan kaybedebilir.

* En iyisi kendini korumak için
lasteks eldiven giyilmesidir.
Kompres yap›p kanayan yere
s›k›ca basmak gerekir.
* Kanaman›n yavaﬂlamas›n›
sa¤lamak için vücudun kana
yan k›sm› mümkün oldu¤u
kadar yukar› - kalp hizas›n›n
üstüne- kald›r›lmal›d›r.

* Kanayan yaran›n üstüne yap›lan
bas›nc›n devam›n› sa¤lamak için
kompres mümkünse sarg› beziyle
s›k› sar›lmal›d›r.
Telefon edilerek ambulans ça¤›r›lmal›d›r.
112

k

SAYI: 31

Bu büyük bir olas›l›kla
enjeksiyonun atardamara isabet etmesiyleolur.

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

Sen ne yapabilirsin?
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ERGENL‹KTE MADDE KULLANIMI VE BA⁄IMLILI⁄INA
SA⁄LIKLI YAKLAﬁIM VE ÇÖZÜM STRATEJ‹LER‹

Uyuklamakta ama bilincini kaybetmemiﬂ
Sen ne yapabilirsin?
E¤er arkadaﬂ›n çok
yorgun düﬂtüyse uyumamas› önemlidir. Buna ra¤men uykuya dalarsa, kolayca bilincini
kaybedebilir .
Ambulans gelene kadar onu ay›k tutmak
için u¤raﬂ.

Telefon et ambulans ça¤›r.
112

k

E¤er telefon edecek kimse
yoksa, arkadaﬂ›n› yan›na al.
Onu yanl›z b›rakma.

Onu uyan›k tut-onunla konuﬂ,
onunlu dolaﬂ, çimdik at.
E¤er susam›ﬂsa bir kaç yudum
*
›l›k su ver. (koyu kahve VERME).
Durumu kötüleﬂiyorsa, karn› üs*
tüne, kolunu yüzünün alt›na dayayarak, yan durumda yat›r.
Onunla konuﬂmaya devam et,
bilincini kaybetmesini önler.
*

Kaynak: Alles über Drogen, Dr. Miriam Stoppard, Ravensburger.

MEDYADAN KONUNUN AC‹L‹YET‹N VE almak istediklerinde h›rs›zl›k, gasp gibi suçlara yöÖNEM‹N‹ GÖSTEREN BAZI ÇARPICI ÖR- nelmektedirler. Bu çocuklar›n iﬂledikleri suçlar her
geçen gün artmakta dehﬂet boyutuna ulaﬂmaktad›r.
NEK OLAYLAR :
Bu çocuklar›n, büyüklerin oluﬂturdu¤u çeteler-mafSon y›llarda uyuﬂturucu ba¤›ml›s› ve kamuoyunda

yalar taraf›ndan gasp, kapkaç, haraç ve h›rs›zl›k iﬂle-

''Tinerci -Balici Çocuklar'' olarak an›lan, çocuklar›n

rinde kulland›klar›n› da olaylar ortaya koymaktad›r.

neden olduklar› olaylar herkesi dehﬂete düﬂürmekte, telafisi zorlaﬂan sosyal bir yara, giderek ciddi bir

Büyük ﬂehirler d›ﬂ›nda ki illerde de h›zla yayg›nlaﬂ-

tehlike haline gelmektedir.

t›¤›, di¤er çocuklar› tehditle suça zorlad›klar› görülmektedir. Bu gruba ait çocuklar›n bir k›sm›n›n art›k.

Her köprünün alt›nda, sur diplerinde, bankamatik

yetiﬂkin hale gelmeleri ve yasa d›ﬂ› iliﬂkiler sonucu

kabinlerinde, banklarda, parklarda iﬂhan› giriﬂle-

ikinci neslin oluﬂumuna ve hatta gen bozukluklar›-

rinde birbirine sar›lm›ﬂ yatan çocuklar, ola¤an bir

na katk›da bulunduklar› iddia edilmektedir.

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

görüntü sergilemektedir.
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Önceleri tek baﬂ›na dolaﬂan bu çocuklar karﬂ›laﬂt›klar› tehlikeler karﬂ›s›nda gruplaﬂmaya sonra da çeteleﬂmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Aç kald›klar›nda ya da tiner

Di¤er taraftan suç iﬂleyen ya da suça kar›ﬂan çocuklar›n cezaevine konulmas›, mevcut cezaevi düzeninde; çocuklar›n ›slah› bir yana yeni suç teknikleri
ö¤renmelerine neden olmaktad›r.

ERGENL‹KTE MADDE KULLANIMI VE BA⁄IMLILI⁄INA
SA⁄LIKLI YAKLAﬁIM VE ÇÖZÜM STRATEJ‹LER‹

Bu olaylar yaz›l› ve görsel medyada da her gün kar-

“Beﬂiktaﬂ 'ta tinerci dehﬂeti'' bir ayakkab› boyac›s›,

ﬂ›m›za ç›kmaktad›r.

tinerci çocuklar taraf›ndan b›çaklanarak öldürüldü''

''Sahipsiz canavarlar'' Ö¤retmen Serpil Yeﬂilyurt'u ve Annesini kaç›ran, sonra tecavüz eden ve genç ö¤retmeni b›çaklayarak öldüren çocuklar›n tinerci oldu¤u ortaya ç›kt›.

Emniyet Genel Müdürlü¤ü kay›tlar›na göre; 2002
y›l›nda Emniyete getirilen , 95 bin 732 çocu¤un
%35'nin; sigara, alkol, çözücü, yap›ﬂt›r›c›, uyuﬂturucu ve hap kulland›¤› aç›klanm›ﬂt›r.

''Erzurum da iki tinerci kaç›rd›klar› 3 yaﬂ›ndaki k›z çocu¤una tecavüz edip, baﬂ›n› taﬂla ezerek öldürdüler .

Yap›lan araﬂt›rmalara göre; 28 bin civar›nda ba¤›ml› çocu¤un oldu¤u ve bunlar›n 6 bin kadar›n›n örgütlü suça kar›ﬂt›¤› veya bireysel suç nedeniyle ha-

''Kartal da 25 yaﬂ›ndaki Aysel Tabak çantas›n› gasp eden
tinerci taraf›ndan öldürüldü.

pishaneye girdi¤i belirtilmektedir. Önlem al›nmad›¤› takdirde önümüzdeki beﬂ y›l ‹çerisinde bu say›n›n 100 bin civar›nda bir say›ya ulaﬂaca¤› tahmin

'' 24 yaﬂ›ndaki S. Donatl› adl› tinerci, annesini sekiz yerin-

edilmektedir .

den b›çaklayarak öldürdü.
Bu çocuklar›n sokaktan kurtar›larak rehabilitasyo''Bakan eﬂine tinerci sald›r›s›''

nunu sa¤lamakla görevli;
1. SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme

''ﬁimdi de okullu tinerciler''

Kurumu )
2. UMATEM (Bak›rköy Ruh ve Ak›l Hastal›klar› Has-

''Tinerci çocuklar çat›da eylem yapt›''

tanesi Uçucu Madde (Araﬂt›rma ve Tedavi Merkezi)
3. Baﬂbakanl›k Aile Araﬂt›rma Kurumu,

''Komando yüzbaﬂ›, tinercilerin sald›r›s›nda hayat›n› kay-

gibi kurumlar›n yetersiz kald›¤› ve bu nedenle baz›

betti''

Valiliklerin, Belediyelerin ve konuya duyarl› Sivil
Toplum Örgütlerinin kendi imkanlar› ile çözüm

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

arad›klar›na tan›k olmaktay›z.

SAYI: 31

'' Tinerciler k›z yurdunu bast›''
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ÇALIﬁAN ÇOCUKLAR BÖLÜMÜ1

Çocuk iﬂçili¤i konusu hem çocuk sa¤l›¤› ve e¤itimi hem de kay›t
d›ﬂ› istihdam aç›s›ndan çal›ﬂma hayat›n›n sorunlu alanlar›ndan
biridir. Özellikle tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂma; çocu¤un zihinsel, bedensel, ruhsal ve genel olarak sosyal geliﬂimini olumsuz yönde
etkilemektedir. Çal›ﬂan çocuklar ço¤u zaman okula devam edememekte veya zorunlu e¤itimlerini yar›da b›rakmakta ve dolay›s›yla, ileriki çal›ﬂma yaﬂamlar› için gerekli olan donan›mdan
yoksun kalmaktad›r. Bu durum sadece çocu¤un yetiﬂkin olarak
sürdürece¤i daha sonraki yaﬂam›n› olumsuz yönde etkilemekle
kalmay›p, ülkenin üretkenlik düzeyini de azaltmaktad›r. Dolay›s›yla, bugün ucuz iﬂgücü olarak görülen çocuk eme¤i, uzun vadede ülke için çok pahal› bir emek haline dönüﬂmektedir.
Türkiye, çal›ﬂma yaﬂam›n›n öncelikli risk grubu olan çocuk iﬂçili¤ini önlemeye yönelik olarak 1992 y›l›nda Uluslararas› Çal›ﬂma
Örgütü (ILO) ile imzalad›¤› protokol ile Çocuk ‹ﬂçili¤inin Sona
Erdirilmesi Uluslararas› Program›na (IPEC) ilk aﬂamas›nda kat›larak bu kararl›l›¤›n› ortaya koymuﬂtur.
Çocuk iﬂçili¤ini önlemeye yönelik çal›ﬂmalar›n koordinasyonu,
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Çal›ﬂma Genel Müdürlü¤ü bünyesinde 1992 y›l›ndan bu yana faaliyet gösteren Çal›ﬂan
Çocuklar Bölümü taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan, Türkiye'de çal›ﬂan çocuklarla ilgili (Ekim 1994- Ekim 1999) Çocuk ‹ﬂgücü anketleri yap›lm›ﬂt›r. Ekim 1994 y›l›nda gerçekleﬂtirilen anketin hedef kitle-
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sini 6-14 yaﬂ grubundaki çocuklar oluﬂtururken, Ekim 1999 y›l›n-
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da gerçekleﬂtirilen ikinci uygulamada yaﬂ grubu geniﬂletilmiﬂ ve
6-17 yaﬂ grubundaki çocuklar kapsama al›nm›ﬂt›r. 1994 ve 1999
Çocuk ‹ﬂgücü Anketleri Türkiye'deki çocuk iﬂgücüne dair önemli bilgiler vermektedir.
Çocu¤u çal›ﬂma yaﬂam›ndan uzak tutmak için en etkin araçlardan bir tanesi okuldur. 5 y›ll›k süre içerisinde 6-14 yaﬂ grubun-

1. ÇSGB Çal›ﬂma Genel Müdürlü¤ü

ÇOCUK ‹ﬁÇ‹L‹⁄‹

daki çal›ﬂan çocuk say›s›n›n 974.000'den 511.000'e düﬂmesinde, çocuk iﬂçili¤i konusunda yap›lan çal›ﬂmalarla birlikte zorunlu temel e¤itim süresinin 1997 y›l›nda 5 y›ldan 8 y›la yükseltilmesinin de büyük
etkisi olmuﬂtur.
Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, çocuklar e¤itimde ise çal›ﬂma oran› düﬂmekte, bunun tersine çocuk çal›ﬂmakta ise e¤itime devam ve baﬂar› oran› düﬂmektedir. E¤itimin içerik olarak tatmin edici olmamas›, e¤itimin maliyeti ve ulaﬂ›labilirli¤inin zorlu¤u, e¤itimli kesimin karﬂ›laﬂt›¤› yüksek iﬂsizlik oran›, ailelerin bilinçsizli¤i gibi unsurlar e¤itime devam› azaltan etkenlerdir.
Yerleﬂim yeri ve cinsiyete göre çal›ﬂan çocuklar (6 14 yaﬂ grubu)

(bin)
Yerleﬂim
yeri ve
Cinsiyet

Nüfus
1994

Ekonomik ‹ﬂlerde Çal›ﬂanlar
1999

1994

%

1999

%

Kent
Erkek
Kad›n

6.068
3.090
2.978

7.124
3.650
3.473

191
145
45

3.1
4.7
1.5

132
99
33

1.8
2.7
0.9

K›r
Erkek
Kad›n

5.339
2.766
2.574

4.942
2.504
2.438

783
434
348

14.7
15.7
13.5

379
200
179

7.6
7.9
7.3

Toplam
Erkek
Kad›n

11.406
5.855
5.551

12.065
6.155
5.911

974
580
394

8.5
9.9
7.0

511
299
212

4.2
4.8
3.5

Kaynak: Türkiye'de Çal›ﬂan Çocuklar 1999, TÜ‹K

Türkiye genelinde 6-14 yaﬂ grubunda okula devam eden çocuk say›s› Ekim 1994'de 9 milyon 917 bin

oran Ekim 1999'da % 1,6'ya düﬂmüﬂtür. 6-14 yaﬂ grubunda okula devam etmeyen çocuklar›n, 1994'de %
39,3'ü ekonomik iﬂlerde çal›ﬂ›rken bu oran 1999'da % 23,8'e düﬂmüﬂtür. Ekonomik iﬂlerde çal›ﬂan ve ayn› zamanda okula devam eden çocuklar›n oran›nda bir düﬂüﬂ e¤ilimi oldu¤u görülmektedir. 1994 y›l›nda
ekonomik iﬂlerde çal›ﬂan çocuklar›n % 39,8'i okula devam ederken, bu oran 1999 y›l›nda % 33,2'ye düﬂmüﬂtür. Çocuklar›n ekonomik iﬂlerde çal›ﬂmas› okula devamlar›n› engellemektedir.

SAYI: 31

6-14 yaﬂ grubunda okula devam eden çocuklar›n, Ekim 1994'de % 3,9'u ekonomik iﬂlerde çal›ﬂ›rken bu

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

(%86.9) iken bu say› Ekim 1999'da 10 milyon 633 bin (%88.1) e yükselmiﬂtir.
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Ekim 1999 Çocuk ‹ﬂgücü Anketi sonuçlar›na göre,

oranlar kent-k›r ayr›m›nda inceledi¤imizde kentler-

Türkiye'de 6-17 yaﬂ grubunda bulunan 16 milyon

de bu da¤›l›m de¤iﬂiklik göstermekte k›rsal kesimde

88 bin çocu¤un % 10,2'si (1 milyon 635 bin kiﬂi)

ise de¤iﬂmemektedir. Kentlerde erkek çocuklar›n %

ekonomik iﬂlerde çal›ﬂmaktad›r. Ekonomik iﬂlerde

46,9'u k›z çocuklar›n ise % 50,7'si sanayi sektöründe

çal›ﬂan çocuklar›n % 61,7'si erkek, % 38,3'ü k›zd›r.

çal›ﬂmaktad›r. K›rsal kesimde erkek çocuklar›n %
76,3'ü, k›z çocuklar›n ise % 94,6's› tar›m sektöründe

6-17 yaﬂ grubunda ekonomik iﬂlerde çal›ﬂan çocuk-

çal›ﬂmaktad›r.

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

lar›n % 57,6's› tar›m, % 21,8'i sanayi, % 10,2'si tica-
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ret ve % 10,4'ü hizmet sektöründe çal›ﬂmaktad›r.

Çal›ﬂan çocuklar çal›ﬂma ortamlar›nda fiziksel risk-

Erkek çocuklar›n %46.3'ü tar›m, % 26,9'u sanayi, %

lerle karﬂ›laﬂmaktad›rlar. 6-17 yaﬂ grubunda çal›-

12,8'i ticaret, % 13.8'i hizmet sektöründe çal›ﬂmak-

ﬂan çocuklar›n % 1,6's›n›n bir iﬂ kazas› veya mesleki

tad›r. K›z çocuklar›n %75.8'i tar›m, % 13,4'ü sana-

hastal›k geçirdi¤i görülmektedir. Bir iﬂ kazas› veya

yi, % 5,9'u ticaret, % 4,8'i hizmet sektöründe çal›ﬂ-

meslek hastal›¤› geçiren çocuklarda ilk s›ray›

maktad›r. K›z ve erkek çocuklar› için ilk s›ray› tar›m

26,1 ile “k›r›k ve/veya ç›k›k”, ikinci s›ray› % 19,5 ile

sektörü almaktad›r. Özellikle k›z çocuklar›n›n büyük

“burkulma” ve/veya incinme”, üçüncü s›ray› ise % 15

ço¤unlu¤u tar›m sektöründe çal›ﬂmaktad›r. Bu

ile enfeksiyon hastal›klar›n›n ald›¤› görülmektedir.

%
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Çal›ﬂan çocuklar›n yar›dan fazlas›n›n (% 52,1), tam zamanl› çal›ﬂma süresi olarak kabul edilen 40 saat ve daha fazla süre çal›ﬂt›¤› görülmektedir.
Ekonomik iﬂlerde çal›ﬂan çocuklar›n haftal›k ortalama fiili çal›ﬂma süresi 37,4 saattir. Bu süre kentsel yerlerde 51 saat, k›rsal
yerlerde ise 30,5 saattir. Türkiye genelinde ekonomik iﬂlerde çal›ﬂan erkek çocuklar›n % 43,4'ü, k›z çocuklar›n ise % 52,2'si haftada 40 saatten az çal›ﬂmaktad›r. Genel olarak erkek çocuklar k›z
çocuklar›ndan daha uzun süre çal›ﬂmaktad›rlar.
Kentsel yerlerde çocuklar›n haftal›k çal›ﬂma süreleri daha uzundur. Kentsel yerlerde haftada 40 saatten daha az süreyle çal›ﬂan
çocuklar›n oran› % 15,9 iken, k›rsal yerlerde bu oran % 64,2'dir.
Ekonomik iﬂlerde çal›ﬂan çocuklar›n haftal›k çal›ﬂma süreleri çok
uzundur. Bu süre çocuklar›n geliﬂimlerini olumsuz yönde etkilemekte ayn› zamanda da okula gitmelerini engellemektedir.
6-17 yaﬂ grubunda, ekonomik iﬂlerde çal›ﬂan çocuklar›n % 62,6's›
asgari ücretin alt›nda çal›ﬂmaktad›rlar. Bu nedenle çocuk iﬂgücünün bir boyutu da çocu¤un ucuz iﬂgücü olarak görülmesidir.Ekonomik iﬂlerde çal›ﬂan k›z çocuklar› erkek çocuklar›na göre daha yüksek bir kazanç elde etmektedir.
Araﬂt›rma sonuçlar›ndan elde edilen ç›kt›lar, 2000 y›l›ndan itibaren çocuk iﬂçili¤ini önlemeye yönelik olarak yap›lan çal›ﬂmalarda yol gösterici olmuﬂtur. Çal›ﬂmalarda, öncelikli olarak en

l›ﬂma yaﬂam›ndan tamam›yla çekilerek e¤itime yönlendirilmesi
çal›ﬂmalar›na h›z verilmiﬂtir. Çocuklar›n çal›ﬂma nedenleri içerisinde en üst s›ray› hane halk› gelirine katk›da bulunmak alm›ﬂt›r. Bu nedenle yap›lan çal›ﬂmalarda çocuklarla birlikte ailede
hedef al›nm›ﬂ ailelere duyarl›l›k art›r›c› e¤itimler verilmiﬂ ve gelir getirici faaliyetlere yönlendirilmiﬂlerdir.

SAYI: 31

bu kapsamda seçilmiﬂ alan ve sektörlerde çal›ﬂan çocuklar›n ça-
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kötü biçimlerdeki çocuk iﬂçili¤inin önlenmesi hedef al›nm›ﬂ ve
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1999 y›l›ndan sonra çocuk iﬂgücüne yönelik olarak kapsaml› bir araﬂt›rma yap›lmad›¤›ndan 6-17 yaﬂ grubunda çal›ﬂan çocuklara iliﬂkin yeni bir
veri bulunmamaktad›r. Ancak, TÜ‹K taraf›ndan yap›lan “Hanehalk› iﬂgücü” anketi sonuçlar›ndan yararlan›larak 12-17 yaﬂ grubundaki çal›ﬂan çocuklara iliﬂkin say›sal veriler elde edilebilmektedir.
Hane halk› iﬂgücü anketi sonuçlar›na göre 2000 y›l›nda 12-17 yaﬂ grubunda istihdam edilenlerin (Tar›m, Sanayi, Ticaret ve Hizmet sektörleri)
say›s› 1.364.000 iken bu say› 2003 y›l›nda 769.000'e düﬂmüﬂtür.
Yine Türkiye örne¤inden aç›kça görülmüﬂtür ki çocuk iﬂgücü sorunu ile
mücadele bir ölçüde makro-ekonomik yap›yla ba¤lant›l›d›r. Dolay›s›yla,
mücadele pek çok koldan yürütülmelidir. Mikro bazl› çal›ﬂmalar yürütülürken, bir taraftan da makro-ekonomik olumsuzluklar›n ve yap›sal bozukluklar›n giderilmesi ﬂart görünmektedir.
Türkiye, çocuk iﬂçili¤i konusunda önemli ad›mlar atm›ﬂt›r. Çocuk iﬂçili¤inin önlenmesi ulusal bir öncelik olmuﬂ ve hem iﬂveren hem de iﬂçi örgütlerinin önemli bir u¤raﬂ› haline gelmiﬂtir. Devlet kurumlar›, iﬂveren
örgütleri ve iﬂçi sendikalar› eﬂgüdüm içerisinde, güç birli¤i yaparak çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedirler.
Türkiye'de 1992-2001 döneminde yürütülen projelerde, taraflar›n
çabalar› sonucunda;
• Ulusal kapasitenin güçlendirilmesi,
• Birlikte çal›ﬂman›n desteklenmesi, güçlendirilmesi ve koordinasyonu,
• Veri taban› oluﬂturulmas› ve kullan›lmas›,
• Duyarl›l›k oluﬂturma,
• Model oluﬂturma,
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• Zorunlu e¤itimin tam uygulanmas›na katk›,
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• Çocuk iﬂçili¤ini önlemenin di¤er politikalarla bütünleﬂtirilmesi alanlar›nda önemli geliﬂmeler kaydedilmiﬂtir.
Bugün gelinen noktada 138 say›l› ILO sözleﬂmesi ile birlikte 182 say›l›
Sözleﬂmenin de onaylanm›ﬂ olmas› dikkate al›narak eylem programlar›n›n ve yürütülecek faaliyetlerin daha ziyade bu alanlara yo¤unlaﬂmas›
gere¤inden hareketle Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Çal›ﬂma Genel Müdürlü¤ü Çal›ﬂan Çocuklar Bölümü taraf›ndan ilgili tüm kurum ve

ÇOCUK ‹ﬁÇ‹L‹⁄‹

kuruluﬂlar›n katk›lar›yla “Çocuk ‹ﬂçili¤inin Önlenmesi ‹çin Zamana Ba¤l› Politika ve Program Çerçevesi” haz›rlanm›ﬂ ve öncelikli hedef gruplar› olarak
“Sokakta Çal›ﬂma, Küçük ve Orta Ölçekli ‹ﬂletme-

(T‹SK) ve Türkiye ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu
TÜRK-‹ﬁ taraf›ndan ILO/IPEC kapsam›nda yürütü
len “Çocuk ‹ﬂçili¤ine Karﬂ› Toplumsal ‹ﬂbirli¤i “
projesidir.

lerde A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂlerde Çal›ﬂma, Tar›mda Aile ‹ﬂleri D›ﬂ›nda, Ücret Karﬂ›l›¤› Gezici ve Geçici Tar›m ‹ﬂlerinde Çal›ﬂma” olarak belirlenmiﬂtir.
AB fonlar›ndan, Uluslararas› Kuruluﬂlar›n kaynak-

• Çal›ﬂma Genel Müdürlü¤ü Çal›ﬂan Çocuklar Bölümü taraf›ndan ILO/IPEC kapsam›nda yürütülecek olan “Çocuk ‹ﬂçili¤i Konusunda Ulusal Kapasitenin Geliﬂtirilmesi Do¤rudan Eylem” projesi.

lar›ndan yararlanarak ve çeﬂitli ülkelerle iﬂ birli¤i

• Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ve Milli

içerisinde bir çok kamu kurum ve kuruluﬂu ile sos-

E¤itim Bakanl›¤› koordinatörlü¤ünde ABD Çal›ﬂ-

yal taraflarca, Çocuk ‹ﬂçili¤inin Önlenmesi ‹çin Za-

ma Bakanl›¤›-Uluslararas›

man Ba¤l› Politika ve Program Çerçevesi'nin uygu-

destekli ve IMPAQ firmas› taraf›ndan yürütülen

lanmas›na destek vermek üzere 2005 y›l› baﬂ›ndan

“Türkiye'de E¤itim Yoluyla Çocuk ‹ﬂçili¤iyle Müca-

itibaren çocuk iﬂçili¤inin yo¤un olarak görüldü¤ü

dele-Tarladan Okula” projesi.

Çal›ﬂma

Bürosu

bir çok ilimizi kapsayan 7 proje Ulusal Yönlendirme

• Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤› taraf›ndan ILO/IPEC kapsam›nda
yürütülen “Ankara, ‹zmir ve Bursa ‹llerinde Mobilya
Sektöründe Çocuk ‹ﬂçili¤inin En Kötü Biçimlerinin
Sona Erdirilmesi” projesi.
• Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan ILO/IPEC kapsam›nda yürütülen
“Adana Karataﬂ'ta mevsimlik gezici ve geçici tar›m
iﬂlerindeki en kötü biçimdeki çocuk iﬂçili¤inin e¤itim yoluyla sona erdirilmesi ” projesi.
• Baﬂbakanl›k Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan ILO/IPEC kapsam›nda yürütülen “Hedeflenmiﬂ on bir ilde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbak›r, Gaziantep, ‹stanbul, ‹zmir, Kocaeli, ﬁanl›urfa) sokakta
çal›ﬂan çocuklar› e¤itime yönlendirme” projesi.
•Türkiye ‹ﬂveren Sendikalar› Konfederasyonu

Projeler ile hedef al›nan illerde yap›lacak çal›ﬂmalar ülkenin di¤er yöreleri için de bir örnek teﬂkil
edecek ve oluﬂacak sinerji ile çocuk iﬂçili¤i ülke düzeyine önemli oranda azalacak ve çocuklar›n e¤itime yönlendirilmesi ile kalifiye ve yetiﬂmiﬂ iﬂgücü
sa¤lanmas›na destek yan›nda, çocuklar›n iﬂten çekildi¤i alanlarda yetiﬂkinlere istihdam imkân› oluﬂmas› sonucunda da ülkenin iﬂsizlik sorununa da
destek sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.
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maya konulmuﬂtur. Bu projeler;

• Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Çal›ﬂma
Genel Müdürlü¤ü Çal›ﬂan Çocuklar Bölümü ile ILO
Türkiye Temsilcili¤i taraf›ndan birlikte yürütülen
“Türkiye'deki Çocuk ‹ﬂçili¤inin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kald›r›lmas›” projesi'dir. Çank›r›, Kastamonu, Sinop, Ordu, Erzurum, Van ve Elaz›¤ illerinde uygulamaya konulan bu proje ile çal›ﬂan çocuklar sa¤l›klar›, güvenlikleri aç›s›ndan tehlikeli, fiziksel, psikolojik ve sosyal geliﬂmeleri aç›s›ndan
olumsuzluklara yol açan, e¤itime devamlar›na veya
e¤itimde baﬂar›lar›na engel olan iﬂlerden çekilecektir. Ayr›ca çal›ﬂan çocuklar›n ailelerine mesleki
e¤itim verilerek iﬂ bulma imkanlar› sa¤lanacakt›r.

SAYI: 31

Komitesinde görüﬂülerek kabul edilmiﬂ ve uygula-
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Olcay AYDIN*
Giriﬂ
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Çocuklar ve gençlerin, tarihin her döneminde çal›ﬂt›r›ld›klar› görülmektedir. Emek yo¤un üretimde,
çocuk ve genç eme¤i ucuz iﬂgücü olarak tercih edilmiﬂtir. Çocuk ve genç iﬂçili¤inde 19’uncu yüzy›l›n
ortalar›na kadar bir art›ﬂ görülmüﬂtür. 1834-1847
y›llar› aras›nda ‹ngiliz Dokuma Fabrikalar›nda çal›ﬂan bütün iﬂçilerin ancak dörtte biri yetiﬂkin erkektir. Fabrika iﬂçilerinin yar›s›ndan ço¤u genç k›z ve
kad›n, geri kalan› ise 18 yaﬂ›ndan küçük çocuk ve
gençlerdir. Çocuk ve genç iﬂçili¤ine iliﬂkin ilk soruﬂturmalar da 1830'larda baﬂlat›lm›ﬂt›r. 1832 tarihli
Sadler Komitesi ve 1833 tarihli Fabrika Komisyonunun çal›ﬂmalar› erken dönem çocuk iﬂçili¤inin Britanya tarihindeki en utanç verici olaylardan biri oldu¤unu do¤rulam›ﬂt›r. Sanayileﬂme süreci ülkemizde 19’uncu yüzy›lda baﬂlam›ﬂsa da, geliﬂme s›n›rl› kalm›ﬂt›r. Çocuk eme¤i, 20 yüzy›l›n baﬂlar›na
kadar devam eden esnaf kesiminden oluﬂan ahi
birlikleri ve loncalarda e¤itim amac›n› da içerecek
biçimde kullan›lm›ﬂt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde 1913 ve 1915 y›llar›nda yap›lan sanayi say›mlar›nda, çocuklar›n yetiﬂkin erkeklere göre çok
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düﬂük ücret ald›klar›, 1915'te çal›ﬂanlar›n
%14.3’ünün çocuk oldu¤u belirlenmiﬂtir1.
Dünyadaki ekonomik ve teknolojik geliﬂmelere,
uluslararas› standartlara ve ulusal yasalara ra¤men hala milyonlarca çocuk, fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve kültürel geliﬂimlerine zarar veren
iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmaktad›r.
ILO araﬂt›rmalar›na göre, 2000 y›l› itibariyle, dünyada 5-17 yaﬂ grubunda toplam 352 milyon çocu¤un ekonomik faaliyette bulundu¤u tahmin edilmektedir. ILO'nun ayn› araﬂt›rmas›na göre, 5-17
yaﬂ grubunda 246 milyon çocuk, çocuk iﬂçi olarak
çal›ﬂmakta olup, 186 milyon çocuk iﬂçi 15 yaﬂ›n›n
alt›ndad›r. 5-17 yaﬂ grubundaki çocuk iﬂçilerden
yaklaﬂ›k 171 milyonu tehlikeli koﬂullarda çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Tehlikeli koﬂullarda çal›ﬂt›r›lan çocuklar,
ekonomik faaliyette bulunan çocuklar›n yar›s›n›,
çocuk iﬂçilerin ise, üçte ikisini oluﬂturmaktad›r.
Araﬂt›rmalar, dünya çap›nda çocuk iﬂçili¤inde
önemli bir cinsiyet fark› olmad›¤›n› göstermektedir.
Araﬂt›rmaya göre ekonomik faaliyette bulanan çocuklardan 8.4 milyonunun, ILO'nun 182 say›l› "En
Kötü Koﬂullardaki Çocuk ‹ﬂçili¤i Sözleﬂmesinde”
tan›mlanan biçimlerde çal›ﬂt›r›ld›¤› tahmin edilmektedir. Bu çocuklar, uyuﬂturucu ticaretinde (1.2
milyon), zorla ve köle olarak (5.7 milyon), askeri çat›ﬂmalarda (0.3milyon), fahiﬂelik ve pornografide
(1.8 milyon) ve yasa d›ﬂ› faaliyetlerde (0.6 milyon)
da¤›l›m göstermektedir2.
Çocuk iﬂçili¤i 19.yüzy›lda sanayileﬂme sürecinde
çal›ﬂma iliﬂkilerindeki de¤iﬂim ve çal›ﬂman›n do¤urdu¤u riskler nedeniyle sorgulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Ülkeler, 19. yüzy›lda çocuk iﬂçili¤ine müdahale etmeye ve tehlikeli iﬂlerden çocuklar›n korunmas› için harekete geçmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu mücadele baﬂlang›çta ulusal boyutta yürütülürken daha
sonra ILO'nun gözetim ve denetiminde evrensel
ölçekte yürütülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Böylelikle sorunun daha tutarl› politikalar oluﬂturularak yürütül-

* CSGB Baﬂ ‹ﬂ Müfettiﬂi
1. Kadriye Bak›rc›, çocuk ve genç iﬂçilerin haklar›n›n korunmas› Beta yay›nlar›, 1.Bas› May›s-2004 ‹stanbul sh.2-3)
2. ILO-IPEC SIMPOC, Every Child Counts, Geneva, 2002
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Bu yaz›da çocuk iﬂçili¤iyle mücadelede en etkin
araçlardan biri olan iﬂ denetimi yöntemi üzerinde
odaklan›larak bir aç›l›m sunulmaya çal›ﬂ›lacakt›r.

I- ÜLKEM‹ZDE ÇOCUK ‹ﬁÇ‹L‹⁄‹ SORUNU
Türkiye'de sorunun boyutlar›n› istatistiki verilerden
görmek mümkündür. Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan ILO/IPEC teknik deste¤i ile Türkiye'de çal›ﬂan çocuklarla ilgili veri taban› oluﬂturmak, çal›ﬂan çocuklar›n çal›ﬂt›klar› sektörleri, çal›ﬂma koﬂullar›n›, sosyo-ekonomik durumlar›n› ortaya koymak
amac›yla 1994 ve 1999 y›llar›nda çocuk iﬂgücü anketleri yap›lm›ﬂt›r3. Her ne kadar 1994 y›l› verileri
6-14 yaﬂ grubunu, 1999 y›l› verileri ise 6-17 grubunu kaps›yorsa da , çocuk çal›ﬂmas› ile ilgili önemli
ipuçlar› vermektedir.
D‹E verileri, toplam nüfus içinde 6-17 yaﬂ grubunun, 1994 y›l›nda % 25.8 ve 1999 y›l›nda % 25.4 ol-

D‹E 1999 Çocuk ‹ﬂgücü Anketi verilerine göre, 6-17
yaﬂ grubunda 1 milyon 635 bin çocuk ekonomik
bir faaliyette bulunmaktad›r. Bu yaﬂ grubu için,
ekonomik iﬂlerde çal›ﬂan çocuklar›n, toplam çocuk
içindeki oran›, % 10.2'dir. Ekonomik iﬂlerde çal›ﬂan
çocuklar tar›m, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde çal›ﬂmaktad›rlar.
Nitekim, Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün 1994 ve
1999 çocuk iﬂgücü anketi verileri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda 6-14 yaﬂ grubunda 1994 y›l›nda ekonomik iﬂlerde çal›ﬂan çocuklar›n oran› % 8.5 (974.000 çocuk)
iken, 1999 y›l›nda bu oran % 4.2 (511 bin çocuk)
olup, ülkemizde yürütülen faaliyetler sonucunda
ekonomik iﬂlerde çal›ﬂan çocuklarda % 4.3 oran›nda azalma oldu¤u görülmektedir.

I. 1 Türkiye'de Çocuk ‹ﬂçili¤inin Temel
Nedenleri
Uluslararas› düzeyde yap›lan araﬂt›rmalar, çocuklar›n çal›ﬂmas›n›n temel nedenlerinin ülkeler aras›nda büyük oranda birbirine paralel oldu¤unu göstermektedir. Çocuk iﬂçili¤inin temel nedenlerinin
yoksulluk, göç, geleneksel bak›ﬂ aç›s›, e¤itim olanaklar›n›n yetersizli¤i, iﬂsizlik, çocuklar›n ucuz iﬂgücü olarak görülmesi ve iﬂverenlerin çocuk iﬂgücüne talebi, mevzuat›n yetersizli¤i ve etkin uygulanmamas›d›r. Ülkemizde yap›lan araﬂt›rmalarda
da ayn› sonuçlara ulaﬂ›lmaktad›r. Bu nedenlerin
3. D‹E, 1994 ve 1999 Çocuk ‹ﬂgücü Anketleri
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Bu ba¤lamda çocuk iﬂçili¤iyle mücadele; uzun
erimli olmay›, evrensel deneyim ve uygulamalardan yararlanmay› zorunlu k›lmaktad›r. Özellikle çal›ﬂan çocuklara iliﬂkin denetim yöntem ve politikalar›, uygulanabilir olmalar›n›n yan›nda ç›kt›lar›ndan da yeni politikalar oluﬂturulmas›na olanak vermelidir.

du¤unu ve ülkenin genç nüfus yap›s›n› korudu¤unu
göstermektedir.

SAYI: 31

mesinin ortam› haz›rlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar sonucunda ILO taraf›ndan çok say›da sözleﬂme ve tavsiye kararlar oluﬂturulmakta ve bu sözleﬂmelerin uygulanmas› takip edilmektedir.
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her biri bir di¤erinin hem nedeni hem sonucu olabilmekte böylece bir k›s›r döngü ortaya ç›kmaktad›r. Bu ba¤lamda çocuk iﬂçili¤inin temel nedenlerini, birbiriyle iliﬂkilerini dikkate alarak bir bütün
içinde de¤erlendirmek ve ulusal politikalar›n, uluslararas› hedef ve politikalarla bütünleﬂtirilmesi yararl› olacakt›r. Nitekim ülkemizde de sorunun çözümü için uluslararas› geliﬂmeler, hedefler de dikkate
al›narak, sorunu tüm boyutlar›yla ele alan ulusal
politikalar haz›rlanmakta, çözüm önerileri geliﬂtirilmekte ve uygulanmaktad›r.

I.2. Mevzuat›m›zda Çocuk ‹ﬂçili¤i
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Ülkemizde ulusal mevzuat›m›z›n temel dayana¤›n›
oluﬂturan Anayasam›z ile çocuklar koruma alt›na
al›nm›ﬂt›r. Anayasan›n 50’inci maddesine göre,
”Kimse yaﬂ›na ve cinsiyetine ve gücüne uymayan
iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamaz. Küçükler ve kad›nlar ile bedeni ve ruhi yetersizli¤i olanlar çal›ﬂma ﬂartlar› bak›m›ndan özel olarak korunurlar. ‹ﬂ mevzuat›m›z,
ülkemizin, onaylad›¤› uluslararas› sözleﬂmeler ve
Avrupa Birli¤i'nin 94/33 say›l› direktifine uygun
olarak düzenlenmiﬂtir. ‹ﬂ Kanununda "çocuk" ve
"genç iﬂçi" kavramlar› getirilmiﬂtir. Çocuk iﬂçi, 14
yaﬂ›n› bitirmiﬂ, 15 yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ ve ilkö¤retimini tamamlam›ﬂ kiﬂi, genç iﬂçi ise, 15 yaﬂ›n› tamamlam›ﬂ, ancak 18 yaﬂ›n› tamamlamam›ﬂ kiﬂi
olarak tan›mlanm›ﬂt›r. ‹ﬂ K.71’nci maddesinde,15
yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuklar›n ‹ﬂ Kanununa tabi
bir iﬂte çal›ﬂt›r›lmalar› mutlak anlamda yasaklanm›ﬂt›r. Ancak “on dört yaﬂ›n› doldurmuﬂ ve ilkö¤retimi tamamlam›ﬂ olan çocuklar; bedensel, zihinsel
ve ahlaki geliﬂmelerine ve e¤itimine devam edenlerin okullar›na engel olmayacak hafif iﬂlerde çal›ﬂt›r›labilecektir. Çocuk ve genç iﬂçilerin çal›ﬂabilece¤i iﬂe yerleﬂtirilmelerinde iﬂlerin güvenlik, sa¤l›k,
bedensel ve psikolojik geliﬂmeleri, kiﬂisel yatk›nl›k
ve yetenekleri esas olarak göz önünde bulunduru-
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lacakt›r. Çocu¤un görmekte oldu¤u iﬂin onun okula gitmesine mesleki ilerlemesine ve devam›na engel olmamas›, dersleri izlemesine zarar vermemesi
gerekir. Bu bak›mdan on dört yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ
çocuklar için de önlemlerin al›nmas› öngörülmüﬂ;
temel e¤itimini tamamlam›ﬂ ve okula gitmeyen çocuklar›n çal›ﬂma saatleri günde yedi ve haftada
otuz beﬂ saatten fazla olamaz. Ancak on beﬂ yaﬂ›n›
tamamlam›ﬂ çocuklar için bu süre günde sekiz ve
haftada k›rk saate kadar artt›r›labilir(4857 m.71,f.4).
4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 53’ncü maddesinin beﬂinci f›kras›na göre, 18 yaﬂ ve daha küçük çocuk ve
genç iﬂçilere verilecek y›ll›k ücretli izin 20 günden
az olamayacakt›r. Ayr›ca çocuk ve genç iﬂçilerin bir
iﬂe al›nmadan önce 18 yaﬂ›n› dolduruncaya kadar
da bedensel yap›lar›n›n çal›ﬂt›klar› iﬂler ile çal›ﬂmay› sürdürebilme uyarl›l›¤›n›n alt› ayda bir hekimden al›nacak raporla belgelenmesi ve denetimlerde de istenildi¤i zaman gösterilmesi gerekmektedir. ‹ﬂ Kanununun uygulama alan› içindeki
bir iﬂ yerinde çal›ﬂan on sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ
çocuk ve genç iﬂçilerin cinsiyet ayr›m› gözetilmeksizin sanayiye ait iﬂlerde gece çal›ﬂt›r›lmalar› yasakt›r. Bu yaﬂtaki çocuk ve genç iﬂçiler,maden ocaklar›
ile kablo döﬂemesi, kanalizasyon ve tünel inﬂaat›
gibi yer alt› veya su alt›nda çal›ﬂ›lacak iﬂlerde de
çal›ﬂt›r›lamazlar (4857 m.72).
On sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuk ve genç iﬂçiler
bak›m›ndan yasak olan iﬂler ile onbeﬂ yaﬂ›n› tamamlam›ﬂ, ancak onsekiz yaﬂ›n› tamamlamam›ﬂ
genç iﬂçilerin çal›ﬂmalar›na izin verilecek iﬂler, on
dört yaﬂ›n› bitirmiﬂ ve ilkö¤retimini tamamlamam›ﬂ çocuklar›n çal›ﬂt›r›labilecekleri hafif iﬂler ile çal›ﬂma koﬂullar›, ‹ﬂ Kanununu 71’inci maddesinin
üçüncü f›kras›na göre yay›mlanm›ﬂ bulunan “Çocuk
ve Genç ‹ﬂçilerin Çal›ﬂma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik”de ayr›nt›l› bir biçimde gösterilmiﬂtir.
4857 say›l› ‹ﬂ Kanununu 85’inci maddesine göre, on
alt› yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ genç iﬂçiler ve çocuklar
a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamaz. 16 yaﬂ›n› doldurmuﬂ fakat 18 yaﬂ›n› bitirmemiﬂ genç iﬂçilerin
ise, hangi tür a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›labilecekleri, hangi iﬂlerin a¤›r ve tehlikeli iﬂlerden say›laca¤› A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂler Yönetmeli¤i'nin ekindeki cetvelde gösterilmiﬂtir.
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Çocuk iﬂçili¤inin azalmas›nda, dünyada her y›l daha fazla say›da çocu¤un çal›ﬂma yaﬂam›na girdi¤i
görülerek, ILO taraf›ndan 1991 y›l›nda uygulanmaya baﬂlanan "Çocuk Çal›ﬂt›r›lmas›n›n Sona Erdirilmesi Program› (IPEC)" önemli rol oynam›ﬂt›r. IPEC,
çocuk çal›ﬂt›r›lmas›n› önlemeleri do¤rultusunda
ülkelere yard›mc› olmak ve bu konuda dünya çap›nda bir bilinç oluﬂumunu teﬂvik etmek suretiyle, çocuk çal›ﬂt›r›lmas›n›n aﬂamal› olarak ortadan kald›r›lmas›n› hedefleyen bir programd›r.

Program›n Amaçlar› :
• Uzun dönemli bir hedef olarak çocuk çal›ﬂt›r›lmas›n› önlemek,
• Çocuk çal›ﬂt›r›lmas›n›n en tehlikeli ve sömürüye
en fazla aç›k biçimlerini ortadan kald›rmak,
• Çocuk çal›ﬂt›r›lmas›n› önlemeye yönelik bir geçiﬂ
önlemi olarak, çal›ﬂma koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesidir.

IPEC Program›n›n temel olarak öngördü¤ü
stratejiler (müdahale araçlar›), aﬂa¤›daki
ﬂekilde özetlenebilir:
• Hükümetlerin, çocuk eme¤i konusunda, iﬂveren
örgütleri, iﬂçi örgütleri, gönüllü kuruluﬂlar, üniversite, medya gibi toplumsal kurumlar ile dan›ﬂma ve
iﬂ birli¤i düzeyinde birlikte hareket etmeleri,
• Çocuk eme¤i sorununun niteli¤ini ve büyüklü¤ünü ortaya koymak için bir durum analizi uygulanmas›,
OCAK-ﬁUBAT-MART

ILO'nun, istihdama kabulde asgari yaﬂa iliﬂkin 138
Say›l› Sözleﬂmesi, tüm sektörler ve bütün iﬂler için
belirli ilkeler getirmiﬂtir. 138 Say›l› Sözleﬂme, 15
yaﬂ›ndan küçüklerin çal›ﬂt›r›lmalar›n› yasaklam›ﬂ,
ülkelerin seçimlerine göre 14 veya 13 yaﬂ için ise
sadece hafif iﬂlere izin verilmiﬂtir. 18 yaﬂ›na kadar
da sa¤l›k, güvenlik veya ahlaki geliﬂimini tehlikeye
ILO'nun, 182 Say›l› Kötü ﬁartlardaki Çocuk ‹ﬂçili¤inin Önlenmesi ve Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin
Acil Önlemler Sözleﬂmesi ise; çocuklar›n al›m-sat›m› ve ticareti, borç karﬂ›l›¤› veya ba¤›ml› olarak
çal›ﬂt›r›lmas› ve çocuklar›n askeri çat›ﬂmalarda zorla ya da zorunlu tutularak kullan›lmas›n› da içerecek ﬂekilde zorla çal›ﬂt›r›lmalar› gibi kölelik veya
kölelik benzeri uygulamalar›n tüm biçimlerini; çocu¤un fahiﬂelikte, pornografik yay›nlar›n üretiminde veya pornografik gösterilerde kullan›lmas›n›,
bunlar için tedarikini ya da sunumunu; çocu¤un
özellikle ilgili uluslararas› anlaﬂmalarda belirtilen
uyuﬂturucu maddelerin üretimi ve ticareti gibi
yasal olmayan faaliyetlerde kullan›lmas›n›, bunlar
için tedarikini ya da sunumunu; mahiyeti veya yürütümündeki koﬂullar› itibariyle çocuklar›n sa¤l›k,
güvenlik veya ahlaki geliﬂimleri aç›s›ndan zararl›
olan iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmas›n› “çocuk iﬂçili¤inin en
kötü biçimleri” olarak kabul etmektedir. Sözleﬂme,
bu sözleﬂmeyi onaylayan her ülkenin acil bir sorunu olarak en kötü biçimlerdeki çocuk iﬂçili¤inin yasaklanmas›n› ve ortadan kald›r›lmas›n› temin edecek ivedi ve etkin önlemler al›nmas›n› istemektedir.

II.I- Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü-Çocuk
Eme¤inin Kullan›m›n›n Sona Erdirilmesi
Uluslararas› Program›

YIL: 6

Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü Sözleﬂmeleri
Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü (ILO), çal›ﬂan çocuklar›n korunmas›yla özel olarak ilgilenmiﬂ ve bugüne
kadar bu konuda 22 sözleﬂme ve 11 tavsiye karar›
yürürlü¤e koymuﬂtur. Bu sözleﬂmelerin büyük bir
k›sm› tümüyle çal›ﬂan çocuklarla ilgili olup, bir k›sm›nda da çal›ﬂan çocuklar› da korumaya yönelik
düzenlemeler bulunmaktad›r. ILO'nun Çal›ﬂma Yaﬂam›nda Temel ‹lke ve Haklar Bildirgesinde yer
alan 4 ana konudan ikisi do¤rudan çocuklarla ilgili
olup, biri ‹stihdama Kabulde Asgari Yaﬂa ‹liﬂkin
138 Say›l› Sözleﬂme, di¤eri ise En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹ﬂçili¤inin Önlenmesi ve Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin 182 Say›l› Acil Eylem Sözleﬂmesi ile
190 Say›l› Tavsiye Karar›d›r.

Türkiye, 1932 y›l›ndan beri üyesi bulundu¤u
ILO'nun 56 sözleﬂmesini onaylam›ﬂt›r. ILO'nun 138
ve 182 say›l› sözleﬂmelerini de içeren, bu sözleﬂmelerden 7'si do¤rudan, 3'ü ise dolayl› olarak çal›ﬂan
çocuklara yöneliktir.

SAYI: 29

II-ÇOCUK ‹ﬁÇ‹L‹⁄‹YLE ULUSLARARASI
MÜCADELE
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• Çocuk eme¤i ile ilgili problemlere yönelik ulusal
politikalar oluﬂturulmas›,
• Kurumsal mekanizmalar oluﬂturulmas› ve varolan kurumlar›n güçlendirilmesi,
• Çocuk eme¤i ile ilgili iﬂyeri düzeyinde, bölgesel
ve ulusal düzeyde duyarl›l›k yarat›lmas›,
• Koruyucu yasalar›n geliﬂtirilmesi ve uygulanmas›,
• Potansiyel ve mevcut çocuk iﬂçileri risklerden korumaya, sömürü ve tehlike arz eden iﬂlerden çekmeye yönelik eylem programlar› uygulanmas›,
• Çocuk eme¤i konusunun sistematik olarak, sosyal ve ekonomik politikalar, programlar ve bütçe
imkanlar› ile bütünleﬂtirilmesidir.
IPEC Program›, bir ülkede çocuk çal›ﬂanlar›n durumlar›n›n iyileﬂtirilebilmesinin, ancak ulusal politika olarak benimsenmesi ve ilgili tüm kurum ve
kuruluﬂlar›n kat›l›m›yla uygulanmas›n›n mümkün
olabilece¤i noktas›ndan hareket etmektedir. IPEC
Program› çocuk iﬂçili¤ine karﬂ› dünya çap›nda bir
hareketin baﬂlamas›na öncü olmuﬂ ve program
kapsam›nda yap›lan projelerle 5 milyon çocu¤a
ulaﬂmak mümkün olmuﬂtur.4
Çocuk iﬂçili¤ine karﬂ› dünya çap›ndaki hareketin etkili oldu¤u, son geliﬂmelerin de¤erlendirildi¤i

ILO'nun Çal›ﬂmaya ‹liﬂkin Temel Haklar ve ‹lkeler
ILO Bildirgesinin ‹zlenmesi Çerçevesindeki 2006
Küresel Rapor'unda da görülmektedir. Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütünün (ILO), çocuk iﬂçili¤inin önlenmesi yolunda küresel düzeyde sa¤lanan baﬂar›lar› ve yerine getirilmesi gerekli görevleri ortaya koyan 'Çocuk ‹ﬂçili¤inde Sona Do¤ru: Ulaﬂ›labilir Bir
Hedef' , Çal›ﬂmaya ‹liﬂkin Temel Haklar ve ‹lkeler
ILO Bildirgesinin ‹zlenmesi Çerçevesindeki 2006
Küresel Rapor'unda, 2004 y›l› tahminlerine, göre,
ekonomik aç›dan faal yaklaﬂ›k 317 milyon çocuk
bulundu¤u ve bu çocuklar›n 218 milyonunun çocuk
iﬂçi oldu¤u, çocuk iﬂçilerden 126 milyonunun ise
tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›ld›¤› aç›klanm›ﬂt›r. Rapor,
5-17 yaﬂ grubundaki çocuk iﬂçi say›s›n›n 2000-2004
y›llar› aras›nda yüzde 11'lik bir azalmayla 246 milyondan 218 milyona düﬂtü¤ünü göstermektedir.
Tehlikeli ve a¤›r iﬂlerde çal›ﬂt›r›lan çocuklar›n say›s›nda daha fazla düﬂüﬂ meydana gelmiﬂ, 5-17 yaﬂ
grubundaki çocuklar›n say›s› % 26, 5-14 yaﬂ grubundakilerin say›s› % 33 azalm›ﬂt›r.5 Bu geliﬂme
son on y›lda çocuk iﬂçili¤inin sona erdirilmesi için
uluslararas› düzeyde oluﬂturulan politika ve uygulanan programlar›n çocuk iﬂçili¤inin azalmas›nda
etkili oldu¤unu göstermektedir.

III-‹ﬁ TEFT‹ﬁ KURULU
‹ﬁÇ‹L‹⁄‹

VE ÇOCUK

‹ﬁ SA ⁄ LI⁄ I VE G Ü VE N L‹⁄ ‹ D ER G ‹S‹

Ülkemiz, Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü ile 1992 y›l›nda imzalad›¤› anlaﬂmayla, ILO/ IPEC Program›na
kat›lan ilk 6 ülkeden biri olmuﬂtur. Çocuk iﬂçili¤i
ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlar› olan ve çözümü farkl› kurumlar›n iﬂbirli¤iyle harekete geçmesini gerektiren bir sorundur. Ülkemizde de çocuk iﬂçili¤inin sona erdirilmesi konusundaki en önemli
çal›ﬂmalar ILO/IPEC program› çerçevesinde baﬂta
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› olmak üzere,
Milli E¤itim Bakanl›¤›, SHÇEK, di¤er kamu kurum
ve kuruluﬂlar›, iﬂçi ve iﬂveren kuruluﬂlar›, sivil toplum kuruluﬂlar› taraf›ndan yürütülmektedir.
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4. Çocuk ‹ﬂçili¤inde Sona Do¤ru: Ulaﬂ›labilir Bir Hedef' raporu, sayfa xii
5. Çocuk ‹ﬂçili¤inde Sona Do¤ru: Ulaﬂ›labilir Bir Hedef' raporu, 6-8
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‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤›, ILO/IPEC kapsam›ndaki
çal›ﬂmalar›na 1993 y›l›nda baﬂlam›ﬂt›r. Bu kapsamda 7 proje gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

III.1-Projelerde
Yöntemi

Uygulanan

Denetim

‹ﬂ denetiminin çocuk iﬂçili¤i ile etkin mücadelesi
için iﬂ müfettiﬂlerinin önlemeyi ve korumay› temel

Projede uygulanan yöntem, üç aﬂamadan oluﬂmaktad›r. Birinci aﬂama “gözlemek ve dinlemek”, ikinci
aﬂama “de¤erlendirmek ve anlamak”, üçüncü aﬂama ise “politika ve strateji” oluﬂturmakt›r.
Projelerde durum tespiti yap›larak sorunlar ve çözüm önerileri de¤erlendirilmiﬂ, ‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu
Baﬂkanl›¤›n›n çocuk iﬂçili¤iyle mücadelede politika
ve eylem programlar› haz›rlanm›ﬂ ve denetim politikas›, kullan›lacak strateji belirlenerek, projelerle
uygulamaya geçilmiﬂtir8.

6. ILO-Çocuk ‹ﬂçili¤iyle Mücadele:‹ﬂ Müfettiﬂleri ‹çin El Kitab› (Çev.Metin ÇULHAO⁄LU) ÇSGB ‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤›,›lo-Ankara Ofisi 2004,Ankara
7. ILO Çal›ﬂma Yönetimi Bölümü Belge No:36 (Jean-Maurice DERRIEN, Çocuk Çal›ﬂt›r›lmas› ile ‹lgili Politika Haz›rlanmas› ve ‹ﬂ Denetimi E¤itim K›lavuzu ,
Çev.Dr.H.Baﬂç›l, Dr.B.Piyal)
8. Çal›ﬂan Çocuklar Projesi Raporu, ÇSGB ‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤›,Ocak 2000 Ankara

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

ILO'nun en önemli on sözleﬂmesi aras›nda say›lan
ve ‹ﬂ Teftiﬂi ile ilgili konularda temel belge konumunda yer alan 81 say›l› Sanayi ve Ticarette ‹ﬂ Denetimi Sözleﬂmesi; 3/a maddesinde, çocuk iﬂçili¤i
ile iﬂ teftiﬂi aras›nda aç›k bir iliﬂki kurularak; “‹ﬂ Teftiﬂi çal›ﬂma saatleri, ücretler, güvenlik, sa¤l›k ve
esenlik, çocuklar›n ve gençlerin çal›ﬂt›r›lma durumlar› ve ilgili di¤er baﬂl›klardan oluﬂan bir dizi temel
iﬂlevi kapsamal›d›r” denilmektedir. Bu maddeden
hareketle, çocuk iﬂçili¤inin önlenmesi tüm dünyada iﬂ teftiﬂinin öncelikleri aras›nda yer alm›ﬂt›r. Çocuk iﬂçili¤i sorunu, ‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤›n›n
da, öncelikleri aras›ndad›r. Nitekim, (ILO/IPEC)'na
kat›larak önemli projeler gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

alan bir politikan›n haz›rlanmas› ve yürürlü¤e konulmas› gerekmektedir.” Çocuk çal›ﬂanlar›n durumlar›n›n iyileﬂtirilmesi için yürütülen eylemlerden
hemen sonuç al›namaz, görünür sonuçlar orta ve
uzun erimde ortaya ç›kar. Bu durumda, y›lg›nl›k,
eylemi yürütenlerin önündeki önemli bir tuzakt›r. ‹ﬂ
denetimi etkinlikleri bu nedenle büyük bir özenle
örgütlenmeli ve düzenli olarak de¤erlendirilmelidir. Giriﬂimleri, çocu¤un geliﬂimini, ailesinin geçimini sa¤lay›p, sürdürebilmesini ilgilendirdi¤inden,
iﬂ denetimi giriﬂimlerinin durumu daha da a¤›rlaﬂt›ran olumsuz etkiler yaratmamas›na özellikle özen
gösterilmelidir. Bu ve benzeri nedenlerle, iﬂ denetiminin eylemi, çocuk çal›ﬂt›r›lmas›n›n önlenmesini, bu sonuca ulaﬂ›l›ncaya kadar da çocuklar›n korunmas›n›n ve istihdam koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesini amaçlayacak uygun ve tutarl› bir politikaya dayanmaktad›r…” Ülkemizde de sorunun öncelikle
tüm boyutlar› ile tan›mlamas›n›, taraflar›n kat›l›m›yla çözüm önerileri geliﬂtirilmesini, ilgili tüm taraflar›n harekete geçmesini ve kal›c› de¤iﬂim sa¤layacak bir politika haz›rlanmas›n› ve uygulanmas›n›
gerçekleﬂtirecek bir denetim yöntemi olan sorun
çözme yöntemi uygulanm›ﬂt›r. ILO-Çal›ﬂma Yönetimi Bölümü taraf›ndan geliﬂtirilen7 ve ülkemize
uyarlanan ve klasik denetim yönteminden farkl›
yöntem ILO/IPEC kapsam›nda yürütülen “iﬂ müfettiﬂlerinin çal›ﬂan çocuklar konusunda e¤itimi”, “çocuk eme¤i konusunda iﬂ denetim politikalar›n›n uygulanmas›” projelerinde, iﬂ müfettiﬂlerine projeler
süresince yöntem konusunda ILO uzmanlar› taraf›ndan özel e¤itimler verilmiﬂtir. Yöntem, Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤› taraf›ndan 1993 y›l›ndan itibaren
uygulanan projelerde denetim yönteminin her bir
aﬂamas› farkl› bir proje olarak; ancak bir bütünlük
içinde uygulanm›ﬂt›r.

SAYI: 31

Çocuk iﬂçili¤i ile mücadelede edinilen tarihsel deneyim mücadeledeki önemli faktörlerin; hükümetlerin çocuklar› koruyucu yasalar ç›karmas›, herkes
için paras›z e¤itim, yasalar›n etkin bir biçimde uygulanmas›n›n sa¤lanmas›, sosyal ortamda de¤iﬂiklik, çocuk iﬂçili¤ine karﬂ› bilinç ve duyarl›l›k geliﬂtirme çabalar›n›n gereklili¤i oldu¤unu göstermektedir. Çocuk haklar›n›n tan›nmas›, çal›ﬂma yaﬂam›n›n
çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin kavranmas›
ancak bu konuda bilinç ve duyarl›l›k art›rma ile
mümkündür. Bu faktörler, iﬂ yasalar›n›n uygulanmas›n›n sa¤lanmas› ve gerek iﬂverenlerde gerekse
kamuoyunda bilinç ve duyarl›l›k geliﬂtirilmesinde
önemli görevler yerine getiren ‹ﬂ Müfettiﬂlerinin,
çocuk iﬂçili¤ine karﬂ› verilen mücadelenin baﬂl›ca
aktörlerinden oldu¤unu göstermektedir. ‹ﬂ Müfettiﬂlerinin önceden haber vermeden iﬂ yerlerine günün her saatinde girme ve iﬂverenlerden çal›ﬂma
koﬂul ve ortamlar›n›n iyileﬂtirilmesini ve yasalara
uymalar›n› isteme, kanunlar›n ihlal edilmesi durumunda bu ihlallere karﬂ› harekete geçme yetkilerinin bulunmas›, di¤er kurum ve kuruluﬂlar› harekete
geçirebilme nitelikleri, çocuk iﬂçili¤i ile mücadelede iﬂ müfettiﬂlerinin önemini ortaya koymaktad›r.6
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‹ﬂ Müfettiﬂleri projeler süresince aﬂa¤›da- Y›l› ‹tibariyle Sona Erdirilmesi Projesi“, tekstil,
ayakkab› ve oto tamir ve bak›m meslek dallar›nda
ki stratejileri kullanmaktad›rlar:
• Durum saptamas›
• Çal›ﬂan çocuklara ve kiﬂilere yönelik e¤itim
• ‹lgili kurum ve kuruluﬂlar›n duyarl›laﬂt›r›lmas›
• Kurumlaaras› iﬂbirli¤i
• Kurumsal yap›lar›n güçlendirilmesidir.

Projelerde izlenen denetim politikas›:
‹ﬂ Müfettiﬂleri taraf›ndan çocuk iﬂçili¤ine
yönelik oluﬂturulan denetim yönteminde;
• Denetimlerde yol gösterici ve rehber olmak,
• E¤itimi temel araç olarak kullanmak,
• Sorunlar›n kaynaklar›n› belirleyerek, sorunu kayna¤›nda çözmek ve çözümlere destek verecek kurumlarla iﬂbirli¤i yapmak,
• Kurumlar aras› iﬂbirli¤ini geliﬂtirmek,
denetim politikas› olarak belirlenmiﬂtir.

III.2-‹ﬂ müfettiﬂleri taraf›ndan tamamlanan projeler:

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu taraf›ndan 1993-2004 y›llar› aras›nda tamamlanan projeler aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
• ‹ﬂ Müfettiﬂlerinin Çal›ﬂan Çocuklar Konusunda
E¤itimi,
• Çocuk Eme¤i Hakk›nda ‹ﬂ Denetim Politikalar›n›n
Uygulanmas›,9
• Kimyasallar›n Çal›ﬂan Çocuklar Üzerindeki Etkisi,
• Yap›ﬂt›r›c› Üreticilerine Duyarl›l›k Kazand›r›lmas›,
• Yap›ﬂt›r›c› Üreticilerinin Duyarl›l›klar›n›n Artt›r›lmas›,
• Çocuk ‹ﬂçili¤i Video Kasetlerinin Ço¤alt›lmas›
• Çocuk ‹ﬂgücünün En Kötü Biçimlerinin ‹zmir'de
Seçilen S›nai Meslek Dallar›nda 2003 Y›l› ‹tibariyle
Sona Erdirilmesi.

36

‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤› taraf›ndan 1993-2000 y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirilen projelerde iﬂ müfettiﬂleri, haz›rlanan politika ve program çerçevesinde
çal›ﬂmalar›n› sürdürmüﬂler ve çeﬂitli modeller geliﬂtirmiﬂlerdir. Çocuk iﬂçili¤i sorununun çözümünün kurumlararas› iﬂ birli¤i ile mümkün olabilece¤inden hareketle 2000-2004 y›llar› aras›nda ‹ﬂ Teftiﬂ
Kurulu'nun sorumlulu¤unda, 2000 y›l›na kadar projelerde geliﬂtirilen modeller tek projede bütünleﬂtirilerek ve ilgili di¤er tüm kurumlar›n kat›l›m›yla,
sorunu tüm boyutlar›yla ele alan ve çözüm önerileri geliﬂtirilen “Çocuk ‹ﬂgücünün En Kötü Biçimlerinin ‹zmir'de Seçilen S›nai Meslek Dallar›nda 2003

uygulanm›ﬂt›r. Projenin hedefi 4000 çal›ﬂan çocuk
ve kardeﬂi olmas›na karﬂ›n, iﬂ müfettiﬂlerinin izledikleri stratejiler ve kurumlararas› iﬂbirli¤i ile 7861
çocu¤un e¤itimlerini sürdürmeleri sa¤lanm›ﬂt›r.
Proje sonunda yap›lan ulusal ve uluslararas› de¤erlendirmelerde, proje ve projede izlenen stratejiler
baﬂar›l› bulunarak, yayg›nlaﬂt›r›larak tekrarlanmas›na karar verilmiﬂtir. Proje raporu, Türkçe ve ‹ngilizce yay›nlanarak ilgililerin bilgisine sunulmuﬂtur10.
‹zmir'de uygulanan proje , yayg›nlaﬂt›r›larak 1 Kas›m 2004 tarihinde Ankara, ‹zmir ve Bursa'da mobilya sektöründe uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Projenin ülkemizde ve uluslararas› platformda yürütülen di¤er projelere örnek oluﬂturmas› nedeniyle
ILO/IPEC Program› kapsam›nda uygulanmakta
olan”Mobilya sektöründe çocuk iﬂçili¤inin en kötü
biçimlerinin sona erdirilmesi projesi” hakk›nda bilgi verilmesinde yarar bulunmaktad›r.

III.3- ‹ﬂ Müfettiﬂleri taraf›ndan halen yürütülmekte olan proje
III.3.1.- Mobilya sektöründe çocuk iﬂçili¤inin
en kötü biçimlerinin sona erdirilmesi projesi
Ülkemiz taraf›ndan onaylanan Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü'nün 182 say›l› Kötü ﬁartlardaki Çocuk
‹ﬂçili¤inin Yasaklanmas› ve Ortadan Kald›r›lmas›na
‹liﬂkin Acil Önlemler Sözleﬂmesi 'nin 6. maddesine
göre, ülkelerin kötü ﬂartlardaki çocuk iﬂçili¤inin öncelikli olarak ortadan kald›r›lmas› için eylem programlar›n› belirleme ve uygulama yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Bu kapsamda, Bakanl›¤›m›z taraf›ndan, ilgili di¤er kuruluﬂlar, iﬂçi ve iﬂveren örgütlerinin görüﬂ ve önerileri de al›narak, “kötü ﬂartlardaki çocuk iﬂçili¤inin ortadan kald›r›lmas› için zamana ba¤l› ulusal politika ve program çerçevesi haz›rlanm›ﬂt›r.11” Zamana ba¤l› ulusal politika ve program çerçevesinde, iﬂ müfettiﬂleri taraf›ndan yap›lan
teftiﬂlerde elde edilen bilgiler, mobilya üretiminde
kullan›lan makine, araç, gereç ve hammaddeler ile
çal›ﬂma koﬂullar› dikkate al›narak, mobilya sektörü
çocuk iﬂçili¤inin en kötü biçimlerinin sona erdirilmesinde öncelikli sektör olarak belirlenmiﬂtir. Öncelikle, Hacettepe Üniversitesi ile iﬂ birli¤i içinde
yap›lan bir araﬂt›rma ile Mobilya Sektöründe çal›ﬂan çocuklar›n ve ailelerinin sosyo-ekonomik özellikleri, çocuklar›n çal›ﬂma ortam ve koﬂullar› belir-

9. ILO-IPEC Projesi Çal›ﬂan Çocuklar›n Korunmas› için Politika ve Eylem Program› Yöntem Önerisi (7 ‹ﬂkolu örne¤i)Çal›ﬂma ve Sosyal güvenlik Bakanl›¤› ‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu
Baﬂkanl›¤›,Ocak l995,Ankara
10. Çal›ﬂan Çocuklar›n E¤itime Yönlendirilmesi ‹zmir Projesi Raporu, ÇSGB ‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤›, Ankara, 2005)
11. çocuk iﬂçili¤inin ortadan kald›r›lmas› için zamana ba¤l› ulusal politika ve program çerçevesi,ÇSGB,Çal›ﬂan Çocuklar Bölümü
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lenerek, araﬂt›rma do¤rultusunda hedef, strateji ve faaliyetler belirlenmiﬂtir12.
Proje, ILO/IPEC program› kapsam›nda uygulanmaktad›r. Uygulama dönemi, 1 Kas›m2004-31 Ekim 2006 tarihleri aras›ndad›r. Projenin nihai amac›,
Ankara, ‹zmir ve Bursa illerinde mobilya sektöründe, çocuk iﬂçili¤inin en
kötü biçimlerinin sona erdirilmesidir.Bu amac›n gerçekleﬂtirilmesi için 15
yaﬂ›n›n alt›ndaki çocuklar›n çal›ﬂma hayat›ndan çekilerek e¤itime yönlendirilmesi, 15-18 yaﬂlar› aras›ndaki çocuklar›n, en kötü biçimlerdeki iﬂlerden çekilmeleri ve mesleki e¤itime yönlendirilmeleri, iﬂ yerlerindeki çal›ﬂma koﬂul ve ortamlar›n›n iyileﬂtirilmesi hedeflenmiﬂtir. Proje mobilya sektörünün yo¤un oldu¤u Ankara, ‹zmir ve Bursa/‹negöl'de uygulanmaktad›r.

Projenin hedef gruplar› Ankara, ‹zmir ve Bursa 'da;
• 18 yaﬂ›n›n alt›nda 1250 çocuk,
• Çal›ﬂan çocuklar›n kardeﬂlerinden 1250 çocuk,
• 600 aile,
• Mobilya sektöründeki iﬂverenler,
• Kamuoyudur.
Projede izlenen baﬂl›ca stratejiler aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:

Kurumlararasi ‹ﬂbirli¤i:
Proje ‹ﬂ Teftiﬂ Kurulunun sorumlulu¤unda yürütülmektedir. Ancak, çocuklar›n e¤itime devamlar›n›n
sa¤lanmas› ve rehabilitasyonlar›, ailelerin e¤itimi
ve yoksullu¤u giderici faaliyetler gibi di¤er kurum
ve kuruluﬂlar›n görev alan›na giren konularda, ilgili bakanl›klar, iﬂçi ve iﬂveren örgütleri, yerel yöne-

Kurumlararas› iﬂbirli¤inin en önemli ad›m›, kurumlarla imzalanan protokoller ve bu protokollerde belirlenen konular›n uygulamaya geçirilmesi için yap›lan çal›ﬂmalar aras›nda eﬂgüdümün sa¤lanmas›
amac›yla oluﬂturulan kurullard›r. Sözkonusu kurullar, ulusal düzeyde "Merkez Yürütme Kurulu", yerel düzeyde ise, "Çocuk ‹ﬂçili¤ini Önleme ‹l Komitesi" ve "‹ﬂçi Sendikalar› Çocuk ‹ﬂçili¤i Eylem Komitesi" dir.

Protokoller
Projede, çocuk iﬂçili¤i sorununa, bütünsel yaklaﬂ›lm›ﬂt›r. Ülkemizde 1992 y›l›ndan beri, ILO/IPEC
Program› çerçevesinde yürütülen projelerde elde
edinilen deneyimler, projede bir araya getirilmiﬂ ve
her kurum kendi alan›nda görev üstlenmiﬂtir. Kurumlar›n katk›lar›n›n ve bu katk›lar›n yerine getirilmesinde bilgi ak›ﬂ› ve eﬂgüdümün sa¤lanabilmesi
için, kurumlarla protokoller düzenlenmiﬂtir.
Projeden sorumlu ‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤› ile
aﬂa¤›da belirtilen kurumlar aras›nda protokoller
imzalanm›ﬂt›r.

12. A¤aç ‹ﬂleri Sektöründe Çal›ﬂan Çocuklara Yönelik Araﬂt›rma Raporu, ÇSGB ‹ﬂTeftiﬂ Kurulu,Ankara,2005)

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

Faaliyetler:
Projenin stratejileri do¤rultusunda gerçekleﬂtirilen
faaliyetler aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.

timler, üniversiteler ve gönüllü kuruluﬂlar›n›n kendi görev alanlar› ile ilgili konularda iﬂbirli¤i içinde
projede çal›ﬂmalar›n› sa¤layacak mekanizmalar
kurulmuﬂtur. Böylece proje, çocuklar yarar›na ortak çal›ﬂma a¤› oluﬂturulmas›n›n da arac› olmuﬂtur.

SAYI: 31

> Çocuklar›n e¤itime yönlendirilerek çal›ﬂma hayat›ndan çekilmesi,
> Çocuklar›n fiziksel, sosyal, kültürel geliﬂimlerine
katk› sa¤layacak çal›ﬂmalar›n yürütülmesi ve bu
amaçla sosyal destek merkezleri oluﬂturulmas›,
> Çocuk iﬂçili¤i sorunu gibi çok yönlü bir konuda,
kal›c› çözümler elde etmek için, çal›ﬂmalar›n ilgili
kurum ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i içinde yürütülmesi,
> ‹ﬂveren, aileler ve çocuk iﬂçili¤iyle ilgili kurum ve
kuruluﬂlar›n görevlilerinin çocuk iﬂçili¤inin en kötü
biçimleri konusunda bilgilendirilmeleri,
> ‹ﬂyerlerinin çal›ﬂma koﬂul ve ortamlar›n›n iyileﬂtirilmesinde e¤itime öncelik verilmesi,
> Çocuk iﬂçili¤inin temel nedeni olan ailelerin yoksullu¤unu giderecek faaliyetler,
> Kamuoyu duyarl›l›¤›n›n artt›r›lmas›.
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• Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü,
• Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlü¤ü,
• Araﬂt›rma Kurumu Baﬂkanl›¤›,
• Türkiye ‹ﬂ Kurumu Genel Müdürlü¤ü,
• Ankara ve ‹zmir Valili¤i,
• ‹negöl Kaymakaml›¤›,
• Ankara ve ‹zmir Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤›,
• ‹negöl Belediye Baﬂkanl›¤›,
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar› Konfederasyonu,
• Ankara, ‹zmir ve ‹negöl Mobilyac›lar Meslek Odalar›,
• Ege Üniversitesi T›p Fakültesi.

Di¤er kurum ve kuruluﬂlarla e¤itim ve duyarl›l›k faaliyetleri

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

‹ﬂ Müfettiﬂleri, di¤er kurum ve kuruluﬂlar›n görevlilerinin de kat›l›m›yla sanayide çal›ﬂan çocuklar›n
karﬂ›laﬂt›klar› riskler, sorunlar› ve al›nabilecek önlemler ve iﬂbirli¤i alanlar›n› belirlemek üzere bu kurumlarla seminerler düzenlemiﬂtir. Bu seminerlerde ; Jandarma ve Emniyet Teﬂkilat› mensuplar›na,
Okul müdürlerine, ö¤retmenlere, Mesleki E¤itim
Merkezi ö¤retmenlerine, Doktorlar ve di¤er sa¤l›k
görevlilerine, Belediye zab›ta memurlar›na ve Üniversite ö¤rencilerine e¤itim verilmiﬂtir.
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‹ﬂyerlerinin Denetimi ve Çal›ﬂma Koﬂullar›n›n ‹yileﬂtirilmesi:.
Projede 22 iﬂ müfettiﬂi görevlendirilmiﬂtir. Projede
görevlendirilen iﬂ müfettiﬂlerine çocuk iﬂçili¤i konusunda özel e¤itim verilmiﬂtir. ‹ﬂ Müfettiﬂleri sanayi sitelerinde proje kapsam›nda iﬂyerlerini denetlemekte, çal›ﬂan çocuklar›n durumu tesbit edilmekte, 15 yaﬂ›n›n alt›ndaki çocuklar çal›ﬂma haya-

t›ndan çekilmekte, 15-18 yaﬂlar› aras›ndaki çocuklarda çal›ﬂman›n en
kötü biçimleri olan a¤›r ve tehlikeli
iﬂlerden uzaklaﬂt›r›lmaktad›r. ‹ﬂyerlerinin çal›ﬂma koﬂul ve ortamlar›n›n iyileﬂtirilmesi için e¤itim önemli bir strateji olarak kullan›lmaktad›r. ‹ﬂ Müfettiﬂlerince denetim yap›lan her iﬂyerinde iﬂyeri çal›ﬂma koﬂul ve ortam›n›n iyileﬂtirilmesi için
iﬂverenlere e¤itim verilmekte, ayr›ca toplu e¤itim seminerleri düzenlenmektedir. ‹ﬂ verenlere ve sektörde çal›ﬂanlara bilgi vermek, yol göstermek amac›yla haz›rlanan sektör
k›lavuzu ve e¤itici di¤er malzemeler (afiﬂ, broﬂür
vb.) iﬂ verenlere ve iﬂçilere verilmektedir. ‹ﬂyerlerinde e¤itimlerden sonra iﬂ yerlerindeki iyileﬂmeleri
belirlemek ve çal›ﬂma hayat›ndan çekilen çocuklar›n iﬂe dönüp dönmediklerinin yada en kötü biçimlerdeki iﬂlerden çekilen çocuklara ayn› tür iﬂlerin
yapt›r›l›p yapt›r›lmad›¤›n›n tespiti amac›yla kontrol denetimler yap›lmaktad›r.
Ayr›ca, Mesleki E¤itim Merkezi ö¤retmenleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu iﬂ yeri dan›ﬂma ve denetleme grubu (‹DDG) üyeleri ve iﬂ müfettiﬂleri izleme grubu oluﬂturmuﬂtur. ‹zleme grubu
çocuklarla ilgili bilgileri paylaﬂmakta ve çocuklar›n
e¤itime devam edip etmediklerinin ve çal›ﬂma hayat›na yeni giren ya da yeniden iﬂe baﬂlayan çocuklar›n tesbiti mümkün olmaktad›r.

Çal›ﬂan Çocuklar›n Çal›ﬂma Hayat›ndan
Çekilmesi:
‹ﬂ Müfettiﬂleri taraf›ndan belirlenen ve çal›ﬂma hayat›ndan çekilen çocuklara, e¤itim olana¤› sunulmad›¤›, sosyal rehabilitasyonlar› gerçekleﬂtirilmedi¤i ve yoksullu¤u giderici programlara yer verilmedi¤i takdirde bu çocuklar›n bir baﬂka sektörde ya da
enformel olarak çal›ﬂt›r›lmas›na yol açabilir. Bu nedenle, çocuklar›n ve ailelerin e¤itimi, rehabilitasyonu, ailelere gelir getirici faaliyetlerin düzenlenmesi
ve çocuklar›n izlenmesi amac›yla Sosyal Destek
Merkezleri kurulmuﬂtur.

Sosyal Destek Merkezleri:
Ankara, ‹zmir ve Bursa'da sosyal destek merkezleri
aç›lm›ﬂt›r. Bu merkezlerde ücretleri projeden ödenerek 2 koordinatör, 2 sosyolog ve 1 sosyal hizmet
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uzman› çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Ayr›ca Milli E¤itim Müdürlükleri ö¤retmen, Belediye Baﬂkanl›klar› uzman
ve personel görevlendirmiﬂtir. Ankara ve ‹zmir'de
sosyal destek merkezlerinin bürolar› Mobilya Meslek odalar› taraf›ndan temin edilmiﬂtir. ‹negöl'de,
Mesleki E¤itim Merkezinin sa¤lad›¤› odalarda iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmalar yürütülmektedir. SDM'nde
sürekli, çocuklar, aileler ve iﬂverenler için, e¤itim
programlar› düzenlenmektedir. Aileler için yoksullu¤u önleyecek programlar haz›rlanmaktad›r. Proje
kapsam›nda al›nan bilgiler bilgisayar ortam›nda
web tabanla bir programla izlenmektedir.
Çocuklara yönelik olarak, okuma-yazma kursu, tamamlama kursu, aç›k ilkö¤retim ve aç›k lise destek
kurslar›, çocuk haklar›, ilk yard›m, beslenme, hijyen, resim, müzik gibi güzel sanatlara yönelik kurslar düzenlenmiﬂtir .

Çocuklar›n rehabilitasyonu için yap›lan
çal›ﬂmalar:
Çocuklar›n tan›nma, sevgi, özerklik, toplumsallaﬂma ve ö¤renim gereksinimleri bulunmaktad›r. Sosyal Destek Merkezine SDM'nde sürdürülen faaliyetlerde, çocuklar›n temel gereksinimleri de karﬂ›lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
SDM ye gelen çocuklar›n her aç›dan geliﬂme gösterebilmesi için, onlar›n yoksun oldu¤u pek çok ﬂeyi,
SDM'de bulmalar› gerekmektedir. Bu yaklaﬂ›mla,
uzmanlar, SDM'ne devam eden çal›ﬂan çocuklar›n,
kardeﬂleri ve aileleriyle görüﬂerek, sosyal ve demografik bilgilerini almakta, derinlemesine görüﬂmelerle daha yak›ndan tan›yarak, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini belirlemektedirler. Çocuklarla
do¤rudan temas kuran ö¤retmenler, sorunlar› gözlemleyerek, uzmanlarla paylaﬂm›ﬂ ve birlikte çözüm
aram›ﬂlard›r.

Sa¤l›k taramas›:

Çocuklar›n Ailelerine Sa¤lanan
Destekler:
Merkeze gelen çocuklar›n aileleri ile uzmanlar görüﬂmektedir. Ailelerin sosyal refah› ve yoksul aileyi
çocu¤un gelirine ba¤›ml› hale gelmekten kurtarman›n en önemli arac›, anne, baba ve di¤er yetiﬂkin
aile bireylerini üretici ve aileye gelir getirici duruma getirmek; aileyi gelir getirici faaliyetlerle desteklemektir. Sadece, sosyal yard›m fonlar›yla, aile
gelirine katk› sa¤lamak, kal›c› ve sürdürülebilir bir
iyileﬂme sa¤lamayacakt›r. Projede bu yaklaﬂ›mlardan hareketle, stratejiler geliﬂtirilmiﬂtir. Türkiye ‹ﬂ
Kurumu ve Halk E¤itim Merkezleri ile iﬂ birli¤i içinde iﬂe yerleﬂtirme, aile bireyleri için el sanatlar›
kurslar› ve istihdam garantili kurslar düzenlenmektedir.
Proje kapsam›nda ailelere yönelik faaliyetlerin tümü, öncelikle aile ile iletiﬂim ve iﬂ birli¤ini art›rm›ﬂt›r. Bu durum, ailenin projeye destek vermesini,
çocuklar›n›n e¤itimlerini sürdürmesi için, daha fazla çaba sarf etmelerini sa¤lam›ﬂt›r. Aileler, ülkemizde ücretsiz yararlanabilecekleri e¤itim, sa¤l›k, mesleki e¤itim imkanlar›n› ve bu hizmetlerden yarar-

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

Bu ba¤lamda, Ankara'da Numune Araﬂt›rma ve
E¤itim Hastanesi ile Hastaneye ba¤l› Siteler Poliklini¤i ve ‹zmir'de Ege Üniversitesi T›p Fakültesi ile
protokol imzalanm›ﬂt›r. ‹negöl'de Sa¤l›k Grup Baﬂkanl›¤› bu konuda destek vermektedir.

Çocukluklar›n› yaﬂamalar› ve toplumsal yaﬂamla
bütünleﬂmeleri için ﬂenlikler düzenlenmiﬂ, müzelere, sinema ve tiyatrolara, futbol maçlar›na, pikniklere gidilmiﬂtir.

SAYI: 31

Çocuklar iﬂ yerlerinde, zararl› kimyasal ve patlay›c›
maddelerin bulundu¤u, toz, gaz, gürültü gibi sa¤l›¤› etkileyecek ortamlarda, koruyucusuz makinelerde, bedenlerine uygun olmayan iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Çocuklar›n fiziksel ve zihinsel geliﬂimlerinin etkilenmemesi ve sa¤l›klar›n›n korunmas› için,
önlemlerin al›nmas› gerekmektedir. Bu amaçla, çal›ﬂan çocuklar ve kardeﬂlerinin sa¤l›k kontrolleri, ve
tedavileri yapt›r›lmakta, ayr›ca çocuklar, aileler ve
iﬂverenler için duyarl›l›k artt›rma ve bilgilendirme
e¤itimleri gerçekleﬂtirilmektedir.
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sa¤l›k e¤itimi

lanma yöntemlerini ö¤renmiﬂlerdir. Çocuk iﬂçili¤inin tehlike ve zararlar› konusunda duyarl›l›klar› artm›ﬂt›r.

Proje faaliyetlerinin de¤erlendirilmesi
‹ﬂ Müfettiﬂleri taraf›ndan çocuk iﬂçili¤i sorunu ile
mücadelede, sorunun temel nedenlerine çözüm
arayan bir yaklaﬂ›m uygulanmaktad›r. ‹ﬂ müfettiﬂleri, çocuk iﬂçili¤iyle mücadelede klasik denetim yöntemleri ile kal›c› çözümler gerçekleﬂtirilemeyece¤inden hareketle, yeni denetim yöntemleri uygulamaktad›rlar. Kurumlararas› iﬂ birli¤ine verilen
önem, ülkemizde varolan hizmetlerin çocu¤un yarar›na kullan›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Projelerde gerçekleﬂtirilen e¤itim ve duyarl›l›k çal›ﬂmalar›, ilgili
taraflarda sa¤lanan tutum ve davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i
ile kal›c› iyileﬂtirmeler gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ‹ﬂ Müfettiﬂleri, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modeller
oluﬂturmuﬂtur.

SONUÇ

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

Çocuk iﬂçili¤i ile ilgili veriler sorunun ertelenemez
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Çocuklara daha iyi
bir gelecek sa¤lanmas› için baﬂlat›lan küresel hareketle, önemli geliﬂmeler sa¤lanm›ﬂt›r. Milyonlarca
çocu¤un yaﬂam› kurtar›lm›ﬂ, okula giden çocuk say›s›nda art›ﬂ olmuﬂ, çocuk iﬂçili¤inde önemli bir
azalma kaydedilmiﬂtir. Ancak, hala yaﬂam›n› sürdürme pahas›na çal›ﬂmakta olan çocuklar vard›r.
Bu nedenle çocuk iﬂçili¤iyle mücadele çabalar›n›n
sürdürülmesi gerekmektedir. Çocuk iﬂçili¤ine son
verilmesi hedefi kalk›nma ve temel insan haklar›
çerçevelerine dahil edilmelidir. Nitekim, çocuk iﬂçili¤inin azalt›lmas› Bin Y›l Kalk›nma Hedeflerinde
aç›k bir hedef olmamas›na karﬂ›n e¤itim, yoksulluk
ve çocuk iﬂçili¤iyle ba¤lant›ya iﬂaret ederek, e¤itimin artt›r›lmas› ve yoksullu¤u azaltmas› için çocuk
iﬂçili¤iyle mücadelede önemli ad›mlar at›lmas› gerekti¤i belirtilmektedir.

40

Çocuk iﬂçili¤inin sona erdirilmesinde, sadece yasalar›n ve yapt›r›mlar›n uygulanmas› yeterli de¤ildir.
Çocuk iﬂçili¤i sorununun önlenmesi, sorunu oluﬂturan nedenlerin ortadan kalkmas›n› sa¤layacak siyasal kararl›l›k, ilgili tüm kesimleri içine alan ulusal
politika ve eylem programlar›n›n uygulanmas› ile
mümkündür.
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ERGENL‹KTE RUHSAL GEL‹ﬁ‹M VE ÇALIﬁAN
ERGENLER

UZM. DR. DEVR‹M AKDEM‹R1

Adölesans terimi ilk kez 20. yüzy›l baﬂlar›nda kullan›lm›ﬂ ve bu dönemin insan geliﬂiminde di¤er dönemlerden ayr› bir evre oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r.
Adolesans Latince “büyüyen, geliﬂen” anlam›ndad›r. Gerçekten de ergenlik döneminde h›zl› bir fiziksel, cinsel ve ruhsal olgunlaﬂma söz konusudur.
Amerikan Psikiyatri Birli¤inin tan›m›na göre adölesans fiziksel ve duygusal süreçlerin yol açt›¤› cinsel
ve psikososyal olgunlaﬂma ile baﬂlayan, bireyin
ba¤›ms›zl›k ve sosyal üretkenli¤ini kazand›¤›, çok
da belirli olmayan bir zamanda sona eren kronolojik bir dönemdir.

Genel olarak 12-21 yaﬂ aras› ergenlik dönemi, 2125 yaﬂ aras› da uzam›ﬂ ergenlik olarak kabul edilmektedir.

Ergenli¤in baﬂlang›c›n›n biyolojik de¤iﬂikliklerin
ortaya ç›kt›¤› puberte oldu¤u düﬂünülmekte, bitiﬂi
ise çeﬂitli tan›mlamalara göre farkl›l›k göstermektedir. Ergenli¤in bitiﬂi kiﬂinin eriﬂkin kimli¤ini kazanmas›, çal›ﬂ›p üretken konuma geçebilmesi, kendine sevgi nesnesi seçe bilmesi, ba¤›ms›zl›¤›n›
kazanmas› gibi düﬂünüldü¤ünde kiﬂiden kiﬂiye ve
toplumdan topluma de¤iﬂkenlik gösterecektir.

Erken ergenlik dönemi pubertenin baﬂlamas›yla
birlikte h›zl› bedensel de¤iﬂikliklerin ve bu de¤iﬂikliklere al›ﬂma, uyum sa¤lama ve onlarla baﬂ etme
çabalar›n›n oldu¤u dönemdir. H›zl› bedensel de¤iﬂim sakarl›klara da neden olabilmektedir. Ayr›ca
bu dönemde birincil ve ikincil cinsiyet özellikleri
de geliﬂmekte ve bunun sonucunda ergenler cinsel
kimliklerinin fark›na vararak bu cinsel kimli¤in getirdi¤i sosyal rolleri de benimsemeye çal›ﬂmaktad›rlar. Biliﬂsel aç›dan bu dönemde soyut kavramlar› düﬂünebilme becerisi geliﬂmeye baﬂlamakta, ergenler zaman, ölüm, felsefe ve din gibi soyut kavramlara yönelik daha fazla düﬂünmeye baﬂlamaktad›rlar. Dolay›s›yla bu dönemde bedensel ve düﬂünsel
de¤iﬂiklikler, bu de¤iﬂikliklerin
nereye varaca¤› ve de¤iﬂikliklerle baﬂ edebilme kayg›s› ile
birlikte hem duygusal hem de
davran›ﬂsal dalgalanmalar,
çevreden gelen uyaranlara
tepkisel davran›ﬂlar görülebilmektedir. De¤iﬂikliklerin
s›n›r›n› bilememek ve anlamaya çal›ﬂmak ergenlerin kar-

SAYI: 31

1.Hacettepe Üniversitesi Çocuk Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›
Ana Bilim Dal›

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

Ergenlik dönemi geliﬂimsel olarak erken, orta ve
geç ergenlik olarak üçe ayr›lmaktad›r. Erken ergenlik 12-14 yaﬂ, orta ergenlik 15-18 yaﬂ aras›n› kapsamaktad›r. Geç ergenlik ise 18 yaﬂlar›nda baﬂlamakta ve bireyin cinsel, sosyal ve mesleki kimlik duygusunu kazanmas› ve toplumda eriﬂkinlerin rollerini almaya haz›r duruma gelmesi ile sona ermektedir.
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ﬂ›s›ndakilerin s›n›r›n› sürekli zorlamalar›na ve dürtüsel davranmalar›na neden olmaktad›r.
Cinsel kimlik geliﬂiminin tamamlanmas›, anne ve
babadan ayr›lma ve bireyselleﬂme orta ergenlik döneminde elde edilen kazan›mlard›r. Ergenler bu
dönemde kendilerinin anne ve babalar›ndan farkl›
bir birey oldu¤unu hem kendilerine hem de anne
babalar›na gösterme çabas› içinde olduklar›ndan
s›k s›k anne babalar› ile çat›ﬂ›rlar. Bu durum anne
ve babalar› kayg›land›r›r ve gence sert tepkiler vermelerine neden olursa ergenin davran›ﬂlar›ndaki
tepkisellik, duygulan›m›ndaki dalgalanma daha da
artacakt›r. Benzer ﬂekilde çevresindeki eriﬂkinlerle
de zaman zaman uyumlu zaman zaman da baﬂkald›ran tutumlar sergileyebilirler.

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

Geç ergenlik döneminde ise ergenli¤in baﬂ›ndan
beri geliﬂtirilen beceriler ve özdeﬂimler sentezlenerek kimlik duygusu kazan›lmakta, art›k ergen yak›n
iliﬂkiler kurabilme, kendine bir iﬂ ve eﬂ seçebilme,
sorumluluk alarak çal›ﬂabilme gibi becerileri kazanm›ﬂ olarak eriﬂkinli¤e ad›m atmaktad›r.
Ergenlik dönemi boyunca görülen bu h›zl› beden-
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sel ve biyolojik de¤iﬂimler, bu de¤iﬂikliklerle baﬂ
etme çabalar›, duygusal ve davran›ﬂsal dalgalanmalar, yo¤un duygulan›mlar, tepkisellik, dürtüsellik, sakarl›klar, ayr›lma ve bireyleﬂme dönemi ile
birlikte ergenlerin kendilerine aﬂ›r› güvenmeleri,
otoriteye baﬂkald›ran tutumlar ve riskli davran›ﬂlarda bulunmalar›, mesleki ve sosyal kimliklerinin
henüz yerleﬂmemiﬂ olmas›, dolay›s›yla sorumluluk
duygular›n›n yetersizli¤i, iﬂte çal›ﬂma al›ﬂkanl›klar›n›n ve deneyimlerinin yetersiz oluﬂu, çal›ﬂmaya dirençlerinin daha düﬂük olmas› gibi nedenlerle ergenlerde iﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar› daha fazla görülebilmektedir.
Ergenlikte normal ruhsal geliﬂim süreçlerinin çal›ﬂma hayat› için risklerinin yan›nda bu dönemde
% 40-50 hastada devam etmekte olan dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤unun da getirdi¤i riskler
bulunmaktad›r. Bu gençlerde e¤itim süresi daha k›sa olabilmekte ve bir iﬂte çal›ﬂma olas›l›klar› artmaktad›r. Ergenlikte sürmekte olan dikkat eksikli¤i
ve dürtüsellik gibi belirtiler riskli davran›ﬂlar›n ve
mesleki ve di¤er kazalar›n artmas›na neden olabilmektedir.

ERGENL‹KTE RUHSAL GEL‹ﬁ‹M VE ÇALIﬁAN
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Ankara'da beﬂ ç›rakl›k okulunda çal›ﬂan 15-24 yaﬂ
aras›nda 581 ergenin kat›ld›¤› bir çal›ﬂmada ise yaﬂam boyu alkol kullan›m› yayg›nl›¤› % 37,3 olarak
bulunmuﬂtur. Bir defadan fazla alkol kullanm›ﬂ olma yayg›nl›¤› % 24,3 iken, alkol kullanm›ﬂ olanlar›n
%10'u son bir y›l içinde alkol kullanmaya devam etmekte olduklar›n› belirtmiﬂlerdir. (Özgür ‹lhan ve
ark. 2005)
Çocuk ve Gençlik Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i Ergen Komisyonu'nun Türkiye Bilimler Akademisi ile birlikte Ankara ve Adana'da 12-21 yaﬂlar›nda 536 ergen
ile yapt›¤› durum saptama çal›ﬂmas› raporuna göre; ergenlerin %38.3'ü halen çal›ﬂmakta ya da geçmiﬂte çal›ﬂm›ﬂ olarak bulunmuﬂtur. % 63'ü kendi
paras›n› kazanmak için çal›ﬂt›¤›n› belirtirken, çal›ﬂanlar›n % 64,7'si yaln›zca e¤itimlerini sürdürmeleri gerekti¤ine inanmaktad›r. Çal›ﬂmaya kat›lan ergenlerin % 41,5 kendine zaman kalmamas›ndan,
% 34,4'ü ald›¤› ücretin yetersizli¤inden yak›nmaktad›r.

KAYNAKLAR
1. Çuhadaro¤lu F (1996) Adölesansta Psikolojik Geliﬂim Özellikleri. Katk› Pediatri Dergisi, 17(5): 783788.
2. Çuhadaro¤lu Çetin F, Canat S, K›l›ç E ve ark.
(2004). Ergen ve Ruhsal sorunlar›. Durum Saptama
Çal›ﬂmas›. Türkiye Bilimler Akademisi Raporlar›,
Ankara.
3. Köknel Ö (2001) Meslek Seçimi ve Çal›ﬂan Gençlik. Kimli¤ini Arayan Gençli¤imiz içinde. 1. Bas›m,
Alt›n Kitaplar Yay›nevi, ‹stanbul.
4. Özgür ‹lhan ‹, Demirbaﬂ H, Do¤an YB (2005) Ç›rakl›k E¤itimine Devam Eden Çal›ﬂan Ergenlerde
Alkol Kullan›m›. Türk Psikiyatri Dergisi 16(4): 237244.
5. West C, de Castro AB, Fitzgerald St (2005) The
youth work force: unique occupational Health Considerations and Challenges. AAOHN J; 53(7): 297305.
6. Yörüko¤lu A (2004) Gençlik Ça¤›. Ruh Sa¤l›¤› ve
Ruhsal Sorunlar, 12. bas›m, Özgür Yay›nlar›, ‹stanbul.

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre 15-20 ve 20-25 yaﬂ grubu ergenlerde di¤er
yaﬂ gruplar›na göre daha fazla iﬂ kazas› ve meslek
hastal›¤› görülmektedir. ‹ﬂe yeni baﬂlayan 1-3 ayl›k
genç iﬂçilerde 3 ay-1 y›l aras› çal›ﬂan genç iﬂçilere
göre iﬂ kazas› daha fazla bildirilmektedir. Bu durumun nedeni iﬂe yeni baﬂlayanlarda iﬂ deneyimlerinin yetersiz oluﬂu olabilir.

Ergenlik döneminin çal›ﬂma yaﬂam› için riskleri ve
çal›ﬂma yaﬂam›n›n ergenler için olumsuz yanlar›n›n yan›nda ergenlere katt›¤› olumlu özellikler de
bulunabilir. Sorumluluk alma becerisinin geliﬂmesi, zaman›n iyi de¤erlendirilmesini sa¤lamas›, akademik becerilerin önemini anlamaya yard›mc› olmas›, insanlar›n aras›nda, sosyal ortamda olma, iﬂ
yaﬂam›n› ö¤renme, para kazanma, benlik sayg›s›n›n artmas›, ba¤›ms›zl›k kazanma, yeni beceriler
geliﬂtirme bu olumlu özellikler aras›nda vurgulanmaktad›r.

SAYI: 31

E¤itimde geri kalmak, okula devam edememek, sigara, alkol ve madde kullan›m›n›n artmas›, yetersiz
uyku ve spor etkinlikleri, kendine zaman ay›rman›n
azalmas›, aile ile birlikte geçirilen zaman›n azalmas›, iﬂ kazalar›, toksik maddelere maruz kalma ve
hastalanma çal›ﬂma yaﬂam›n›n ergenlere getirdi¤i
olumsuzluklar olarak bildirilmektedir.
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Mehmet Ali Özkan1

Günümüz toplumlar›n›n en önemli sorunlar›n›n

ﬂili¤in oturdu¤u dönem olarak de¤erlendirilebilir.

baﬂ›nda iﬂsizlik ve istihdam gelmektedir. Küresel-

Gençli¤in hangi yaﬂ aral›¤›n› kapsad›¤› yap›sal, kül-

leﬂme süreci ve bilgi ça¤›n›n de¤iﬂen teknolojik ve

türel veya kurumsal etkenlere ba¤l› olarak, ülkeler

ekonomik yap›lar› içerisinde iﬂsizlik, tüm toplum-

ya da kurumlar aras›nda farkl›l›klar arz etmektedir.

larda h›zla yay›lmaktad›r. ‹ﬂsizlik, gelir yoksunlu¤u
nedeniyle bir yönüyle fakirli¤e yol açarken, di¤er

Geliﬂmiﬂ ülkelerde ve Avrupa'daki geçiﬂ ekonomile-

yönüyle bireyler üzerindeki sosyal ve psikolojik ne-

rinde, genç say›lmak için en düﬂük yaﬂ s›n›r› zorun-

gatif etkileriyle toplumsal d›ﬂlanmaya neden ol-

lu e¤itimden ayr›lma yaﬂ› iken, üst yaﬂ s›n›r› farkl›-

maktad›r.

laﬂmaktad›r. Di¤er ülkelerde de genç yaﬂ grubu olarak kabul edilen yaﬂ aral›¤› farkl› farkl› de¤erlendi-

tahminlerine göre 2005 y›l› sonu itibariyle

rilmektedir. Örne¤in; Avustralya'da 12-25, Malez-

dünyadaki iﬂsiz say›s› 191.8 milyon kiﬂi olmuﬂtur.

ya'da 15-40, Nijerya'da 6-30 yaﬂ aras›ndakiler genç

Dünya genelinde iﬂsizlik oran› yüzde 6.1'dir. Bu

kabul edilmektedirler.

ILO

oran Avrupa Birli¤inde yüzde 9.2, OECD'de ise yüzde 6.9'dur. Mevcut iﬂsizlerin yan› s›ra iﬂgücü piya-

‹ngiltere'de “Genç ‹stihdam Politikas›” 16-18 yaﬂ

sas›na yeni gireceklere iﬂ bulmak için önümüzdeki

grubunu hedeflemektedir. Birleﬂmiﬂ Milletler tan›-

on y›lda dünyada en az 1 milyar iﬂ yarat›lmas› ge-

m›na ve Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütüne (‹LO) göre

rekmektedir.

ise, 15-24 yaﬂ grubu, genç say›lmaktad›r.

Demografik yap› incelendi¤inde; dünyadaki ve ülkemizdeki iﬂsizlerin hemen hemen yar›s›n› 15 ile 24
yaﬂ aras› gençlerin oluﬂturduklar› ve gençler aras›nda iﬂsiz kalma olas›l›¤›n›n yetiﬂkinlere göre üç kat
daha fazla oldu¤u görülmektedir.
Bu çal›ﬂmada, iﬂsizlikten en fazla etkilenen grubu
gençlerin oluﬂturmas› nedeniyle k›smen dünyada‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

ki, özellikle de ülkemizdeki genç iﬂsizli¤inin nedenleri ve etkileri ele al›nmaya çal›ﬂ›lacakt›r.

GENÇ VE GENÇ ‹ﬁS‹Z‹N TANIMI
Bilimsel olarak üzerinde uzlaﬂ›lm›ﬂ bir tan›m bulunmamas›na karﬂ›n, genç, hayata haz›rlanma döneminde bulunan birey, Gençlik ise, ﬂahsiyet ve ki-

1.Türkiye ‹ﬂ Kurumu Genel Müdür Yard›mc›s›
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Ülkemizde, Devlet Planlama Teﬂkilat› taraf›ndan

%17,4' ünü (12 milyon 238 bin) 15-24 yaﬂ aras› genç

haz›rlanan III. ve IV. Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Planlar›n-

nüfus oluﬂturmaktad›r. 2005 y›l›nda da 72 milyon

da 12-24 yaﬂ; daha sonraki kalk›nma planlar›nda

65 bin kiﬂi olarak tahmin edilen toplam nüfusun

ise 15-24 yaﬂ grubu genç nüfus olarak kabul edil-

yaklaﬂ›k yüzde 30'unu 0-14 yaﬂ grubu; yüzde

mektedir.

17,5'ini ise 15-24 yaﬂ grubu oluﬂturmaktad›r. Bu iki
yaﬂ grubuna bak›ld›¤›nda toplam nüfusumuzun he-

Görüldü¤ü üzere uluslararas› bütün oluﬂum ve or-

men hemen yar›s›n›n bu grupta topland›¤› görül-

ganizasyonlar›n neredeyse ittifakla kabul ettikleri

mektedir.

genç tan›m› 15-24 yaﬂ aras›ndaki nüfusu kapsamaktad›r.

Di¤er yandan Türkiye'deki nüfus art›ﬂ h›z›, son y›llarda düﬂüﬂ göstermekle beraber - özellikle nüfus

Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü (‹LO) ve TÜ‹K'in istatistik-

art›ﬂ h›z› oldukça düﬂük olan AB ülkeleriyle k›yas-

lerine esas teﬂkil eden iﬂsizlik tan›m›n›n aﬂa¤›daki ortak hu-

land›¤›nda- hala yüksek düzeydedir. Bunun do¤al

suslar› içermektedir.

sonucu olarak da iﬂgücü piyasas›na yeni giren nüfus, AB ortalamalar›na göre hayli yüksek düzeyde

• ‹stihdam halinde olmamak,

seyretmektedir. Ayr›ca Türkiye'de fert baﬂ›na düﬂen

• Referans döneminde bir saat bile çal›ﬂmam›ﬂ

milli gelirin düﬂük olmas› nedeniyle marjinal tasar-

olmak,

ruf e¤ilimi de düﬂüktür. Bu durum yat›r›m art›ﬂlar›-

• Aktif olarak iﬂ arama kanallar›n› kullan›yor ol-

n›n istenilen seviyeye ulaﬂmas›na engel olurken,

mak,

istihdam art›ﬂ h›z›n›n da düﬂük kalmas›n›n en

• 15 gün içinde mevcut ücret düzeyinde iﬂ baﬂ›

önemli nedenlerinden birisidir.

yapmaya haz›r durumda bulunmak.
Türkiye'nin temel problemlerinin baﬂ›nda gelen iﬂsizlik olgusu, genel olarak, çal›ﬂma ça¤› içindeki
bütün gruplar› olumsuz etkilemekle beraber, genç
iﬂsizlerde daha yo¤un hissedilmektedir. 2004 y›l›
milyon oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, iﬂsizlerin yaklaﬂ›k
% 38' ini (945 000) söz konusu grup oluﬂturmaktad›r. Ancak bu durum salt Türkiye' ye özgü bir sorun

TÜRK‹YE ‹ﬁGÜCÜ P‹YASASI TEMEL
VER‹LER‹ VE GENÇLER‹N DURUMU

da de¤ildir. Tablo-1 incelendi¤inde de görülebile-

Bilindi¤i gibi Türkiye genç bir nüfus yap›s›na sahip-

gesi ve Euro 25) genç iﬂsizlerin oran› ortalama iﬂ-

tir. 2004 y›l› itibariyle toplam ülke nüfusunun

sizlik oranlar›n›n hayli üzerinde seyretmektedir.4

ce¤i gibi hem Türkiye'de hem de AB'de (Euro Böl-

4. ‹ﬁKUR, 2005, ‹nsan Kaynaklar› Stratejisi Taslak

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

verilerine göre toplam iﬂsiz say›s›n›n yaklaﬂ›k 2.5

SAYI: 31

Bu unsurlardan hareketle genç iﬂsiz tan›m›n›;
“Referans döneminde bir saatten fazla çal›ﬂmayan,
çal›ﬂmaya haz›r olan, iﬂ arama kanallar›n› aktif olarak kullanan ve cari ücret düzeyinde iﬂ bulamayan
15-24 yaﬂlar› aras›nda bulunan bireylerdir.” ﬂeklinde yapabiliriz.
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Tablo 1: Türkiye ve AB ‹ﬂsizlik/Genç ‹ﬂsizlik Oranlar› Karﬂ›laﬂt›rmas›

Euro-zone5
Euro-256
Türkiye

Ortalama (%)
8,6
8,9
10,37

15-24 (%)
16,8
18,1
19,7

15-24 Erkek (%)
15,8
17,7
20,1

15-24 Kad›n (%)
18,0
18,7
18,8

Kaynak: 2004 TÜ‹K ve EUROSTAT 2004 3. Dönem Veriler

945,000 genç iﬂsizin yar›s›ndan fazlas› (496,000) okuma yazma bilmeyen, okuma yazma bilip herhangi bir okul bitirmemiﬂ, ilkokul ya da en fazla lise diplomas›na sahip olan kiﬂilerden oluﬂmaktad›r.
Tablo 2: Eylül 2006 Türkiye ‹ﬂ Gücü Piyasas› Verileri

TÜRK‹YE
2005
Eylül
Kurumsal olmayan sivil nüfus (000)
15 ve daha yukar› yaﬂtaki nüfus (000)
‹ﬂgücü (000)
‹stihdam (000)
‹ﬂsiz (000)
‹ﬂgücüne kat›lma oran› (%)
‹stihdam oran› (%)
‹ﬂsizlik oran› (%)
Tar›m d›ﬂ› iﬂsizlik oran› (%)
Genç nüfusta iﬂsizlik oran›(1)(%)
Eksik istihdam oran› (%)
Genç nüfusta eksik istihdam oran›(1)(%)
‹ﬂgücüne dahil olmayanlar (000)

71 827
50 991
24 989
22 566
2 423
49,0
44,3
9,7
12,9
18,2
3,1
4,0
26 002

KENT

KIR

2006
Eylül

2005
Eylül

2006
Eylül

2005
Eylül

2006
Eylül

72 803
51 851
25 444
23 128
2 316
49,1
44,6
9,1
12,0
18,2
3,3
4,0
26 407

44 539
31 851
14 677
12 862
1 815
46,1
40,4
12,4
12,9
22,3
2,8
3,1
17 174

45 597
32 941
15 130
13 377
1 753
45,9
40,6
11,6
12,0
22,0
2,8
2,8
17 811

27 288
19 140
10 312
9 704
608
53,9
50,7
5,9
12,9
12,0
3,6
5,3
8 828

27 205
18 910
10 314
9 751
563
54,5
51,6
5,5
11,7
12,5
4,0
5,8
8 596

(1) 15-24 yaﬂ grubundaki nüfus

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

Kaynak: TÜ‹K, Eylül Dönemi Hanehalk› ‹ﬂgücü Anketi
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Ülkemizde 2006 y›l› Eylül dönemi 15-24 yaﬂ grubuna iliﬂkin temel iﬂgücü göstergelerine bakacak
olursak ;
• Toplam iﬂgücünün % 18,9'unu bu gruptan oluﬂmakta,
• 12 milyon 085 bin kiﬂi genç nüfus bulunmakta, bu nüfusun 4 milyon 820 bin kiﬂisi iﬂgücüne dahil
olmakta,
• ‹ﬂgücüne dahil olanlar›n 3 milyon 944 bin kiﬂisi istihdam edilirken, 876 bin kiﬂi iﬂsiz durumda bulunmaktad›r.

5. Euro-zone: Belçika , Almanya, Yunanistan, ‹spanya, Fransa, ‹talya, Lüksenburg, Hollanda, Avusturya, Portekizve Finlandiya
6. Euro-25: Euro-zone ülkeleri ve Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, K›br›s, Latviya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya,
Slovenya, Slovakya, ‹ngiltere
7. Tar›m d›ﬂ› ortalama iﬂsizlik oran› % 14,7

gençlerin istihdam› ve iﬂsizli¤i

Kaynak: TÜ‹K, Eylül Dönemi Hanehalk› ‹ﬂgücü Anketi

• Genç nüfusun yaklaﬂ›k 7 milyon 204 bini iﬂgücüne dahil olmamaktad›r. Bu say› genç nüfus içinde %
60 gibi yüksek bir oran tutmakta olup, iﬂgücüne dahil olmayanlar›n içinde en büyük pay› % 43 ile ö¤renciler, % 31 ile ev iﬂleri ile u¤raﬂanlar almaktad›r.
• Genç nüfusta iﬂgücüne kat›lma oran› % 39,9,
• istihdam oran› % 32,6,
• iﬂsizlik oran› % 18,2 ve tar›md›ﬂ› iﬂsizlik oran› % 23,3'dir.
• ‹ﬂgücünde olan fakat haftal›k çal›ﬂma saati 40 saatin alt›nda olanlar› aç›klayan eksik istihdam 192 bin
kiﬂiden oluﬂmakta olup eksik istihdam Oran› % 4'tür.

Genç nüfusun iﬂsizlik, tar›md›ﬂ› iﬂsizlik ve istihdam oranlar›n›n trendine bakacak olursak; iﬂsizlik oran›nda k›smi bir düﬂüﬂ görülmekle birlikte, tar›m d›ﬂ›nda bu oran›n daha fazla düﬂtü¤ü görülmektedir. ‹stihdam oran›n›n ise az miktarda da olsa bir art›ﬂ trendi izlemekte oldu¤u oldu¤u görülmektedir.
2006 Ekim ay› sonu itibar› ile Kurumumuzda 172.118 tane 15-24 yaﬂ aras› kay›tl› iﬂsiz bulunmaktad›r.
Toplam kay›tl› iﬂsizler içerisindeki oran› yaklaﬂ›k % 17,9'dur.8
8. Türkiye ‹ﬂ Kurumu, 2006, Eylül Ay› ‹statistik Bülteni

SAYI: 31

Kaynak: TÜ‹K, Eylül Dönemi Hanehalk› ‹ﬂgücü Anketi

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

• Kentlerdeki genç nüfusun iﬂsizlik oran›n›n k›rda yaﬂayanlar›n iki kat›n› aﬂt›¤› görülmektedir.
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GENÇ ‹ﬁS‹ZL‹⁄‹N‹N NEDENLER‹
Gençler, özellikle yüksek iﬂsizlik oranlar› ve düﬂük kaliteli istihdam sorunlar›yla karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›r. Öncelikle gençler iﬂgücü piyasas› koﬂullar›ndan etkilenmektedir. Örne¤in, toplam iﬂsizli¤in yüksek
olmas›, kay›td›ﬂ› ekonomik faaliyetlere dahil olan genç oran›n›n daha yüksek olmas› gibi nedenler belirleyici olmaktad›r. Ayr›ca piyasadaki talep seviyesindeki dalgalanmalar da, gençleri, yetiﬂkinlere göre
daha fazla etkilemektedir.9
Genel olarak genç iﬂsizli¤inin di¤er nedenleri de;
• E¤itim sistemi ile iﬂgücü piyasas› aras›ndaki uyumsuzluk. Di¤er bir deyiﬂle e¤itim sisteminin iﬂgücü
piyasas› gereklerine uygun olarak e¤itim programlar›n› yeterince sunamamas› ve dolay›s› ile kiﬂilerin
meslek liselerine bak›ﬂ›n›n yeterince olumlu olmamas› nedeniyle mesleki ve ç›rakl›k e¤itimlerine olan
talep düﬂüklü¤ü,
• Gençlerin iﬂ tecrübelerinin bulunmamas› ya da yeterli tecrübeye sahip olmamalar›,
• Tecrübesizlik nedeniyle, iﬂverenlerin gençlere iﬂ ö¤retmekle geçen süreyi zaman kayb› olarak görmeleri, ayn› zamanda bu sürecin maliyetleri artt›ran bir unsur olarak de¤erlendirilmesi,
• Daha önce iﬂgücü piyasas›nda bulunmamalar› ya da iﬂgücü piyasas› ile iliﬂkilerinin çok düﬂük seviyelerde kalmas› nedeniyle, iﬂgücü piyasas›n› yeterince tan›mamalar›,
• ‹lk defa iﬂ piyasas›na girecek olmalar› nedeniyle, kendi yetenekleri ile iﬂ piyasas› gerçekleri aras›nda gerçekçi bir eﬂleﬂtirme yapamamalar›. Örne¤in; iﬂ be¤enmeme, iﬂte seçici olma yada yanl›ﬂ iﬂ seçme vb.
• Yaﬂlar› gere¤i “aile sorumlulu¤u” taﬂ›mad›klar›ndan bir zorlukla karﬂ›laﬂt›klar›nda ya da küçük nedenlerden dolay› kolayl›kla iﬂten ayr›lmay› seçebilmeleri.
• Genel olarak gençler, istihdama girdiklerinde tecrübelerinin olmamas› nedeniyle düﬂük ücretlerle çal›ﬂabilmekte ve bir nedenle personel azalt›lmas› gerekti¤inde tazminat vb. nedenlerle ilk ç›kart›lanlar
aras›nda olabilmektedirler.
• Gençlik problemleri, ruhsal s›k›nt›lar ve paralelinde gelen uyumsuzluklar,
• Kendini ve yeteneklerini tan›mama sonucuteklif edilen düﬂük ücreti kabul etmeme olarak nitelendi-

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

rilebilir.
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GENÇ ‹ﬁS‹ZL‹⁄‹N‹N SONUÇLARI VE ÖNLENMES‹
‹ﬂsizli¤in sonuçlar› üzerindeki önemli etkenlerden biri iﬂsizlik süresidir. Bu sürenin uzun olmas› tüm
iﬂsizleri etkilemekte fakat etkileri genç iﬂsizlerde daha kal›c› zararlara neden olmaktad›r. E¤itimden ayr›lma ile iﬂe girme süreci aras›ndaki uzun sürecin uzunlu¤una ba¤l› olarak; yeni bilgi ve iﬂ teknolojilerinden uzak kalmak, yetenek kay›plar›, iﬂ bulma beklentisinin azalmas› paralelinde ailevi huzursuzluklar
ve oluﬂabilecek psikolojik s›k›nt›lar gençlerin iﬂ piyasas›na girmelerini daha çok zorlaﬂt›rmaktad›r.

9. SEÇER Bar›ﬂ, 2006, Tisk atademi 2006/II s. 81
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‹LO raporlar›na göre gençler aras›ndaki uzun süreli ve yüksek oranl› iﬂsizli¤in üç nedenden dolay› zararl› oldu¤u
belirtilmektedir.
a) Bireyin kariyerinin baﬂ›nda yaﬂayaca¤› iﬂsizlik, gelecekteki verimlilik kapasitesine zarar verebilecektir,
b) ‹stihdam edilememe, gençlerin kendi evlerini ve ailelerini kurmalar›n› engelleyerek, yetiﬂkinli¤e geçiﬂlerini t›kayabilecektir
kendilerine çevrelerindeki güçlü olan olumsuz ör-

luma ve demokratik süreçlere yabanc›laﬂmaya ne-

nekleri idol olarak seçtikleri görülmektedir. Bu ör-

den olabilecektir. ‹ﬂsizlik ile suç oranlar› aras›nda

neklerden hareketle yasal olmayan faaliyetlerde

iliﬂki oldu¤u çeﬂitli araﬂt›rmalarla ortaya ç›kar›l-

bulunduklar›, kaba güç kullanmaya yöneldikleri,

m›ﬂt›r. Bu gençlerin, zenginlik ve baﬂar›y› elde et-

ayr›ca zengin olma ve sayg›nl›k kazanma (korkuta-

menin bir yolu olarak yasad›ﬂ› faaliyetlere yönele-

rak) u¤runa yasa d›ﬂ› faaliyetlerde bulunmaya yö-

bildikleri görülmektedir.10

neldikleri bilinmektedir.

Ayr›ca uzun süreli iﬂsizlik gençlerin suça yönelme-

Peki Genç ‹ﬂsizli¤in önlenmesi için neler

leri aç›s›ndan etkili olabilecektir. ‹ﬂsiz olan gençle-

yap›labilir?

rin daha sald›rgan ruh haline sahip olduklar› ve

• E¤itim ve istihdam aras›nda do¤ru bir orant› bu-

10. SEÇER Bar›ﬂ, age., s. 83

SAYI: 31

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

c) Son olarak, yüksek seviyedeki genç iﬂsizli¤i top-
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lunmakta olup, e¤itim sistemi ile iﬂgücü piyasas›

• ‹ﬂgücü piyasas›na iliﬂkin bilgi sisteminin geliﬂti-

aras›ndaki iliﬂkinin zay›f olmas› iﬂsizli¤in ana ne-

rilmesi,

denleri aras›nda yer almaktad›r. Bu nedenle e¤itim- istihdam iliﬂkisinin güçlendirilmesi yönünde

• ‹ﬂgücü arz ve talep e¤ilimlerinin belirlenmesi,

çal›ﬂmalara a¤›rl›k verilmelidir. Genç nüfusun iﬂgücü piyasas›n›n talepleri do¤rultusunda e¤itilmesi

• Mesleki ve teknik e¤itimde modüler ve esnek bir

ve niteliklerinin artt›r›lmas›, mesleki e¤itimlere

sisteme geçilmesi,

olan talebin artt›r›lmas› gerekmektedir. Ülkemizde
lise alt› e¤itimlilerde iﬂgücüne kat›lma oran› yüzde

• ‹ﬂletmelerin ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n nite-

47,6 iken yüksekokul mezunlar›nda bu oran %

likli iﬂgücü, yetiﬂtirmeye yönelik faaliyetlerinin

79,1'dir. Bu veride e¤itim istihdam iliﬂkisi aras›n-

desteklenmesi

daki iliﬂkiyi bize net olarak göstermektedir.
• Sosyal diyalog mekanizmalar›n›n güçlendirilmesi,
• Mesleki e¤itimin kalitesinin yükseltilerek mezunlar›n›n tercih edilebilirli¤inin art›r›lmas›,

• Gençlerin iﬂ piyasas› hakk›ndaki bilgilerini art›r-

• Bireylerin istihdam edilebilirli¤ini artt›rmaya yö-

mak ve iﬂgücü piyasas›na giriﬂlerini kolaylaﬂt›rmak

nelik olarak uygulanan, aktif iﬂgücü uygulamalar›n-

amac›yla mesleki rehberlik ve dan›ﬂmanl›k hizmet-

da gençlerin öncelikli hedef kitle aras›nda yer al-

lerine a¤›rl›k verilmesi,

mas› ve bu programlar›n yo¤un olarak uygulanmas›,
• Mesleki yeterlilikler hakk›nda bilgilendirilerek
• Aktif iﬂgücü programlar›n›n geliﬂtirilmesi ve kay-

kendi yetenek ve mesleki bilgileriyle ilgili fark›nda-

naklar›n›n art›r›lmas›,

l›k yarat›lmas›,

• A‹P yoluyla giriﬂimcili¤in, rehberlik ve dan›ﬂman-

• Genç iﬂgücü çal›ﬂt›rma konusunda iﬂverenler teﬂvik edilmeli ve genç çal›ﬂanlar›n iﬂe oryantasyon
sürecinde iﬂverenlere sa¤lanan desteklerin daha
yayg›n hale getirilmesi,

l›k hizmetleri ile iﬂgücü uyum hizmetlerinin geliﬂtirilmesi,

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

• ‹ﬂgücü piyasas›nda dezavantajl› gruplara karﬂ›
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ayr›mc›l›kla mücadele ve bu gruplar›n uyumunun

• Mesleki bilgi ve deneyimlerinin artt›r›lmas› ve

sa¤lanmas›,

mesleki bütünleﬂmelerinin sa¤lanmas› amac›yla
meslek okullar›nda okuyan ö¤rencilerin staj im-

• ‹ﬂgücü piyasas›n›n daha esnek ve hareketli bir ya-

kanlar›n›n artt›r›lmas›,

p›ya kavuﬂturulmas› ve ücret-verimlilik iliﬂkisinin
güçlendirilmesi, e¤itimin iﬂgücü talebine duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas›

• ‹lk kez iﬂe gireceklerin istihdam›n›n kolaylaﬂt›r›lmas› için teﬂvik mekanizmalar›n›n geliﬂtirilmesi,

gençlerin istihdam› ve iﬂsizli¤i

• Kay›t d›ﬂ› istihdam›n engellenmesine yönelik
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ler düﬂmektedir. Devlet sosyal taraflar sorumlu-

Latviya, Litvanya, Macaristan, Malta,Polonya,
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SAYI: 31
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nusunda bilinçlendirilmelidir.
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Doç. Dr. Veli DUYAN1

Sosyal Hizmet
Uluslararas› Sosyal Hizmet Uzmanlar› Federasyonu
(IFSW) sosyal hizmeti “insan haklar› ve sosyal adalet ilkelerini temel alan; sosyal de¤iﬂimi destekleyen, insanlar›n iyilik durumunun geliﬂtirilmesi için
insan iliﬂkilerinde problem çözmeyi, güçlendirmeyi
ve özgürleﬂtirmeyi amaçlayan ve bunun için insan
davran›ﬂ›na ve sosyal sistemlere iliﬂkin teorilerden
yararlanarak insanlar›n çevreleri ile etkileﬂim noktalar›na müdahale eden bir meslektir” biçiminde
tan›mlamaktad›r.

I) Her bir insan›n kendine özgü de¤eri vard›r, bu
kiﬂinin moral itibar›n› hakl› k›lar.
II) Her bir bireyin kendi potansiyelini iyi kullanmaktan do¤an memnuniyet hakk› vard›r. Ancak bu
onun baﬂkalar›n›n benzer haklar›na tecavüzde bulunma hakk›n› vermez ve onun toplumun iyilik haline katk› verme sorumlulu¤u vard›r.
III) Biçimi ne olursa olsun her toplumun tüm üyeleri için maksimum yarar› sa¤lama yönünde iﬂlev
görmesi gereklidir.
IV) Sosyal hizmet uzmanlar› sosyal adalet ilkesine
ba¤l›d›r.
V) Sosyal hizmet uzmanlar›n›n bireyler, gruplar,
topluluklar ve toplumlarla onlar›n geliﬂimi ve kiﬂitoplum çat›ﬂmas›n› çözmek ve bu çat›ﬂmalar›n
olumsuz sonuçlar›n› gidermek için bilgi ve becerilerini objektif ve disipline edilmiﬂ tarzda kullanma
sorumlulu¤u vard›r.
VI) Sosyal hizmet uzmanlar›ndan cinsiyet, yaﬂ, engel, renk, toplumsal s›n›f, ›rk, din, dil, siyasal inanç,
ve cinsel yönelim temelinde ayr›mc›l›k yapmaks›z›n
olabilen en iyi yard›m› sa¤lamas› beklenir.

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

Sosyal hizmetin bu tan›m› ve ilkeleri, Birleﬂmiﬂ
Milletler Çocuk Haklar› Sözleﬂmesinin yüksek ideallerine ulaﬂmas›nda önemli bir yol göstericidir.
Toplumun k›y›s›nda yaﬂayan çocuklar baﬂta olmak
üzere tüm çocuklar›n iyilik durumlar›n›n geliﬂtirilmesi, problem çözme becerilerinin geliﬂtirilmesi,
güçlendirilmesi ve toplum yaﬂam›na aktif ve üretken bireyler olarak kat›lmas›n›n sa¤lanmas›nda

1. Hacettepe Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü
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Sosyal hizmet uzmanlar› aﬂa¤›da belirtilen
ilkelere ba¤l› olarak insani geliﬂim için hizmet verir:

ÇALIﬁAN ÇOCUKLAR ve SOSYAL H‹ZMET

Çocuklar›n haklar› aç›s›ndan çal›ﬂma yapman›n beﬂ
yap›taﬂ› bulunmaktad›r.
Birincisi, çocuklar›n olgunlaﬂmakta olan bir insan
de¤il, hâlihaz›rda geliﬂmiﬂ bir insan oldu¤unu kabul etme ile ilgilidir. Sosyal hizmet uzmanlar›n›n
çocuklara do¤du¤u andan itibaren geliﬂmiﬂ bir insani varl›k olarak sayg› duymas› ve de¤er vermesi
kritik bir öneme sahiptir. Bu, çocuklar›n y›llar geçtikçe de¤iﬂece¤i ve geliﬂece¤i gerçe¤ini inkâr etmek
anlam›na gelmemektedir. Tam tersine, bu, çocu¤u
do¤umdan itibaren geliﬂmiﬂ bir insan statüsünde
görme anlay›ﬂ›d›r.

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

Çocuklar›n ‹nsan Haklar›n›n Yap›taﬂlar›

‹kinci yap›taﬂ› birincisinin üzerine inﬂa edilmektedir ve kendi döngüsü içinde çocukluk döneminin
de¤erli oldu¤unun kabulü ve bu dönemi sadece yetiﬂkinli¤e do¤ru giden bir aﬂama olarak görmeme
ile ilgilidir. Bunun sosyal programlar ve hizmetler
için temel do¤urgular› bulunmaktad›r, çocuklarla
çal›ﬂman›n vurgusunu deneyim kazanma vurgusuna do¤ru de¤iﬂtirmektedir. E¤er bu perspektif evrensel olarak kabul edilmiﬂ olsa idi, örne¤in e¤itim
sistemi, gelecekte yetiﬂkin bireyler olarak gereksinim duyacaklar› becerileri ve nitelikleri kazanmalar›na ek olarak, ﬂu anda bir insan olarak, çocuklar›n
kendi potansiyelini iyi kullanmaktan dolay› memnun olmas› ve mutluluk duymas› üzerine temellendirilirdi.

SAYI: 31

sosyal hizmetin ve sosyal hizmet uzmanlar›n›n kendine özgü yaklaﬂ›mlar› oldukça önemlidir.
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Üçüncüsü, çocuklar›n insan haklar› perspektifini
temel alarak çal›ﬂma yapmak çocuklar›n kendi yaﬂamlar›n›n aktif ajanlar› oldu¤unu kabul etmeyi gerektirir. Her bir insan sadece bir yaﬂam sürebilir.
Sosyal hizmet uzmanlar› çocuklar›n kendi gereksinimleri ve yaﬂamlar› için birikimli bilgi ve içgörüye
sahip olduklar›n› göz ard› etmemelidir.
Dördüncüsü, yaﬂa ba¤l› ayr›mc›l›k belirlenmeli ve
çözümlenmelidir; bütün dünyada çocuklar›n sadece yaﬂlar› nedeniyle yetiﬂkinler taraf›ndan daha az
dikkate al›nd›¤› gerçe¤i kabul edilmelidir.
Son olarak, çocuklar›n insan haklar› perspektifinden çal›ﬂmaya ba¤l› olmak sosyal hizmet uzmanlar›n›n bebeklerin ve çocuklar›n beden ve fiziksel güç
aç›s›ndan zay›f ve küçük olmalar›, düﬂük statülerinden dolay› yetiﬂkinlere ba¤›ml› olmalar› nedeniyle
k›r›lgan ve nazik olduklar›na iﬂaret etmelerini gerekli k›lmaktad›r. Çocuklar k›r›lgand›r; çünkü fiziksel güç sahibi de¤ildirler ve yetiﬂkinlerden gelen
bask›lara karﬂ› koymak için deneyimden veya psikolojik kapasiteden yoksundurlar.

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

Çal›ﬂan Çocuklar ve Gençler
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Çal›ﬂan çocuklar konusu sadece Türkiye'de de¤il,
baﬂta geliﬂmekte olan ülkeler olmak üzere tüm
dünyada önemli bir sorun olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütce ülkelerin geliﬂmiﬂlik düzeyine ba¤l› olarak dünyadaki her üç çocuk ile beﬂ çocuktan birisinin ekonomik bir faaliyette bulundu¤unu belirtilmektedir. Çal›ﬂan çocuk
ve gençlerin büyük ço¤unlu¤unun geliﬂmemiﬂ ve
geliﬂmekte olan ülkelerde yaﬂad›¤› bildirilmektedir. Bu ülkelerin ekonomik ve sosyal gerçekleri dikkate al›nd›¤›nda yoksullu¤un temel belirleyici konumunda oldu¤u görülmektedir.

‹nsan yaﬂam›nda çal›ﬂman›n önemli bir yeri bulunmaktad›r. Bu toplumla bütünleﬂmenin ve kendini
gerçekleﬂtirmenin bir yoludur. Neredeyse her çocuk ve genç yaﬂam›n›n bir bölümünde ekonomik
bir faaliyette bulunmuﬂtur. Bu anlamda çal›ﬂma,
birçok çocu¤un ve gencin yaﬂam›n›n ortak parças›d›r. Çal›ﬂma çocuk ve gencin sorumluluk alma, insanlarla etkileﬂime girme, para yönetimi, artan
benlik sayg›s›, ba¤›ms›z ve yetkin bir birey olma f›rsat› sa¤lamas› nedeniyle çocuklar ve gençler için
yararl›d›r diyebiliriz. Di¤er taraftan iﬂe ba¤l› yaralanmalar, problem davran›ﬂlar geliﬂtirme, madde
kullan›m›, yetersiz uyuma, e¤itime devam edememe riski yaratmas› nedeniyle çal›ﬂma, çocuklar ve
gençler için zararl›d›r. Birçok çocuk ve genç okul zaman›nda, dönem tatillerinde ya da her ikisinde de
çal›ﬂmaktad›r. Ayr›ca yaﬂ› ne olursa olsun çocuk ve
gençler, aile iﬂlerinin her zaman bir parças› konumundad›r. Ancak yetiﬂkinler, ebeveynler çocu¤un
çal›ﬂma yaﬂam›na girdi¤i gerçe¤ini büyük ölçüde
kabul etme e¤iliminde de¤ildir. Çocuk ve gençler
temelde para kazanmak için çal›ﬂmakla birlikte, aileye destek olmak yerine kendi gereksinimlerini karﬂ›lamak için harcama e¤ilimi giderek artmaktad›r.

Çal›ﬂman›n Çocuklar ve Gençler ‹çin Sonuçlar› ve Riskleri
Ergenlik ve gençlik döneminin insan yaﬂam›nda ve
geliﬂiminde çok önemli bir yeri vard›r. Genel olarak
gençlik; biyolojik, psikolojik ve toplumsal geliﬂmelerle çocukluktan yetiﬂkinli¤e geçiﬂ dönemidir. Çeﬂitli araﬂt›rmac›lar gençli¤i; bulu¤a ermekle baﬂlayan ve sosyal olgunlu¤a ulaﬂmakla sonuçlanan bir
dönem olarak kabul etmektedir. Sosyal olgunluk
kazanma, kendi karar›n› verebilecek düzeyde ba¤›ms›z olabilme ve karﬂ› cinsle sa¤l›kl› iliﬂkiler ku-
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rabilme anlam›na gelmektedir. Bu durumda gençlik
ça¤›; bireyi sosyal olgunlu¤a haz›rlayan bir dönem
olarak kabul edilebilir. Bu dönemde çal›ﬂman›n daha önce belirtildi¤i gibi olumlu ve olumsuz yönleri
vard›r. ﬁöyle ki haftada 20 saat ve daha az süreyle
çal›ﬂmak sorumluluk, benlik sayg›s›, ba¤›ms›zl›k ve
çal›ﬂma becerileri kazand›r›r. Bununla birlikte haftada 20 saatten daha fazla çal›ﬂma sa¤l›ks›z ve
problem davran›ﬂlar geliﬂtirme, yetersiz uyku, aile
üyeleriyle daha az zaman geçirme, e¤itimden uzaklaﬂma gibi riskler ortaya ç›kar›r.
ﬁöyle ki çocuk ve gençler yetiﬂkinlere göre daha fazla oranda iﬂe ba¤l› yaralanma, hastal›klara yakalanma ve ölüm ile karﬂ› karﬂ›ya gelir. Çocuk ve gençlerin iﬂ yaﬂam›nda ileriki y›llarda hastalanmas›na neden olabilecek toksik, karsinojenik maddelere maruz kalma durumu hakk›nda neredeyse hiç veri bulunmamaktad›r. Çocuk ve gençler çal›ﬂma yaﬂam›nda yeterli sa¤l›k ve güvenlik e¤itimi almamaktad›r.
Deneyimsizlik, fiziksel, biliﬂsel ve duygusal geliﬂim
özellikleri iﬂe ba¤l› yaralanma riskini art›rmaktad›r.

SAYI: 31

Bilindi¤i üzere canl› sistemlerin hepsi aç›k sistemlerdir. Bu sistemler çevreleri ve di¤er sistemler içerisinde de¤iﬂirler. Bir sistemin var olabilmesi için
di¤er sistemlerden giriﬂleri kabul etmesi gerekmektedir; sistemler ancak bu ﬂekilde varl›¤›n› sürdürebilirler. Bununla birlikte sistemler her türlü girdiyi
kabul etmeyebilir. Sistemlerde girdileri kabul veya
reddeden seçici bir süreç vard›r. Aç›k sistemlere
enerjiyle birlikte bilgi de girer. Böylelikle sistem
beslenir. Aç›k sistemler bunlar›n bir k›sm›n› depo
ederler. Bir sistem içerisinde enerji veya bilgi ihtiyac› için termodinami¤e baﬂvurulur. Negatif termodinamik maksimum kar›ﬂ›kl›ktan öteye meyilli ola-

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

Sistemin Sistemini Anlamak
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rak tan›mlan›r. Kapal› sistemlerin çok az enerji ve
bilgisi vard›r. Bir aç›k sistemde termodinamik ayn›
kalmay› art›rabilir ve azaltabilir. Bir sistem sürekli
olarak di¤er sistemlerden enerji ve bilgi bombard›man›na maruz kal›r. Bütün sistemlerde negatif termodinami¤i art›rmada yararl› enerji giriﬂi ihtiyaçt›r. ﬁayet faydal› enerji giriﬂi olmaz ise sistem kar›ﬂ›kl›¤a sürüklenir. Sistem enerjisinin bir k›sm›n› sistemi düzenlemek için kullan›r. Enerjinin biraz›n› da
görev fonksiyonuna do¤ru yönlendirir.
Konu çal›ﬂan çocuk ve gençler ba¤lam›nda ele al›nd›¤›nda öncelikle bu çocuk ve gençlerin sosyal çevresini (aile, arkadaﬂ, iﬂ, sosyal hizmetler, mal ve hizmetler, e¤itim) anlamak gerekmektedir. Çocuk ve
gencin ailesi, arkadaﬂ çevresi, sosyal çevrede var
olan iﬂ yap›s›, çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmetler ile mal ve hizmetlerin yap›s› ile e¤itim olanaklar› onlar›n çal›ﬂma yaﬂam›na girip girmemesi,
girmesi durumunda da ne tür ortamda çal›ﬂaca¤›n›
büyük ölçüde belirlemektedir.

den çal›ﬂma yaﬂam›na girmeye gereksinim duydu¤unu anlamak gereklidir. Bu durumda karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k sürecinin nas›l gerçekleﬂti¤ini kavramak bir
zorunluluk olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.

Çal›ﬂan Çocuklar ve Gençler Üzerine Araﬂt›rma Gereksinimi
Çal›ﬂan çocuklar ve gençlerle ilgili olarak mikro,
mezzo ve makro boyutta çeﬂitli araﬂt›rmalar yap›lmakta ve bu araﬂt›rmalar›n say›s› giderek artmaktad›r. Bununla birlikte çocukluk ve gençlik döneminde
çal›ﬂman›n uzun dönemli etkilerini görmek üzere
boylamsal araﬂt›rmalar›n yap›lmas›na gereksinim
bulunmaktad›r. Ayr›ca, çocuk ve gençlerin geliﬂimsel
özelliklerinin çal›ﬂma ortam›ndan nas›l etkilendi¤ini
ortaya koyan araﬂt›rmalar yap›lmas› gerekmektedir.
Son olarak çocuk ve gençleri çal›ﬂma yaﬂam›ndaki
risklerden korumaya yard›mc› olacak daha etkin stratejilerin belirlenmesi konusunda araﬂt›rmalar›n yap›lmas›na olan gereksinim giderek belirginleﬂmektedir.

Sonuç

‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

Sistemi anlayabilmek için çevresi içinde çocuk ve
genci anlamak gerekmektedir. Sosyal çevre gibi fiziksel çevresi de çocu¤un çal›ﬂma durumu üzerinde
etkili olmaktad›r. Çocu¤un fiziksel ve sosyal çevresi
onlar›n kimlerle etkileﬂime girdi¤ini belirleyebilmekte önemli bir yol göstericidir. Çal›ﬂma yaﬂam›nda, sosyal çevrede ve fiziksel çevrede var olan sistemler çocu¤un fiziksel, psikolojik, manevi, sosyal
ve kültürel aç›dan olumlu ya da olumsuz enerji kaynaklar› olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
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Çocu¤un bu sistemlerle nas›l kesiﬂti¤i ve bu kesiﬂme noktalar›n›n niteli¤i onun uyumu üzerinde etkili
olmaktad›r. Çocuk ve genç sorun odakl› ya da duygu
odakl› uyum mekanizmalar› ve baﬂetme mekanizmalar› geliﬂtirmektedir.
Sistemi anlayabilmek için çocu¤a ve gence neden
gereksinim duyuldu¤unu ve çocuk ve gencin de ne-

Bilindi¤i üzere, e¤itim ve geliﬂim, çocukluk ve gençlik y›llar›n›n oluﬂumunda temel öneme sahiptir. Çal›ﬂma çocu¤un ve gençlerin amaçlar›na ulaﬂmalar›na
yard›mc› olabilir; ancak bunun e¤itimle bütünleﬂtirilmesi gerekmektedir. Çocukluk ve gençlik döneminin
k›r›lgan, yap›lan›c› ve de¤iﬂken do¤as› çocuk ve genç
çal›ﬂanlar›n yetiﬂkinlere göre daha fazla korunmas›n›
gerekli k›lmaktad›r. Her istihdam, istihdam edenlere
sosyal sorumluluklar yükler; ancak çocuk ve genç istihdam› daha fazla sosyal sorumluluk üstlenmeyi gerektirmektedir. Bununla ba¤lant›l› olarak her çocuk
ve gencin tehlikeli iﬂlerden, uzun çal›ﬂma saatlerinden, güvenli olmayan ve sa¤l›ks›z çal›ﬂma ortam›ndan korunmas› gereklidir. Çal›ﬂan çocuk ve gençler
ile ailelerine yönelik olarak mikro sosyal hizmet müdahaleleri; çal›ﬂan çocuk ve gençler ile ailelerini güçlendirici grup çal›ﬂmalar› ve çal›ﬂan çocuk ve gençlere
yönelik toplum temelli müdahaleler geliﬂtirilmelidir.
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Yücel YÜKSEL1
Özet
Mesleki e¤itimin en önemli amac›; insanlar›n istihdam edilebilirli¤ini sa¤lamak, refah düzeyini yükseltmek
ve toplum içinde mutlu bireyler yetiﬂtirmektir. E¤itim ve istihdam birbiriyle ard›ﬂ›k olmas›na ra¤men ülkemizde e¤itim ve istihdam farkl› bakanl›klar›n çal›ﬂma alanlar› olmas› nedeniyle geçmiﬂte birbiriyle örtüﬂmemiﬂtir. Ancak, son y›llarda h›z kazanan Avrupa Birli¤ine giriﬂ süreci nedeniyle çeﬂitli ortak çal›ﬂmalar
yap›lm›ﬂ ve ilgili sektörün ihtiyac› olan elemanlar› yetiﬂtirmek üzere iﬂ piyasas› analizi, meslek standartlar› ve meslek standartlar›na dayal› ö¤retim programlar› haz›rlanm›ﬂt›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› örgün ve
yayg›n mesleki e¤itim yoluyla, iﬂsiz gençleri istihdama haz›rlamakta veya bir iﬂte çal›ﬂmakta olanlar› da
mesle¤inde geliﬂmelerine imkan sa¤lamaktad›r. Bu makalede, günümüz teknolojisinde meydana gelen
h›zl› de¤iﬂime ayak uydurmak için mesleki e¤itimde yap›lan çal›ﬂmalara de¤inilmiﬂtir.

Dünyadaki de¤iﬂimler, bir yandan ekonomik büyümeyi ve refah ortam›n› oluﬂtururken, di¤er yandan teknolojik geliﬂmeler yeni çal›ﬂma ortam-

1. Milli E¤itim Bakanl›¤›, Erkak Teknik Ö¤retim Genel Müdürü
2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas› Madde 42
3. 1739 say›l› Milli E¤itim Temel Kanunu, Madde 28

SAYI: 31

Ülkemizde fertlerin e¤itimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›na göre2 “…E¤itim ve ö¤retim Atatürk ilkeleri ve ink›lâplar› do¤rultusunda, ça¤daﬂ bilim ve e¤itim
esaslar›na göre, Devletin gözetim ve denetimi alt›nda yap›l›r…” Millî E¤itim Temel Kanunu'nda ortaö¤retimin amaç ve görevleri3, Millî E¤itimin genel amaçlar›na ve temsil ilkelerine uygun olarak ö¤rencileri, çeﬂitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve do¤rultusunda yüksek ö¤retime veya hem mesle¤e hem de yüksek ö¤retime veya hayata ve iﬂ alanlar›na haz›rlamakt›r.” ifadeleri yer almaktad›r.
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lar›na ve biçimlerine göre, bireylerin ve toplumlar›n e¤itim yoluyla haz›rlanmas› gerçe¤ini ortaya koymaktad›r. Mart 2000 tarihinde Lizbon'da
düzenlenen Avrupa Birli¤i Konseyi toplant›s›nda “Dünyan›n en rekabetçi ve dinamik bilgi temelli ekonomisine ve daha iyi iﬂ ve daha büyük sosyal uyumun sa¤land›¤› sürdürebilir ekonomik büyümeye sahip
Avrupa'y› 2010 y›l›na kadar yaratmak” olarak benimsenen
ideal do¤rultusunda e¤itim ve ö¤retim ile ilgili çal›ﬂmalar
yap›lmaktad›r.
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Ülkemizde mesleki ve teknik e¤itim;

mesi, genel bütçe d›ﬂ›ndan kaynak sa¤lanarak

• Kalk›nma Planlar›,
• Hükümet Programlar›,

okullar›m›z›n atölye ve laboratuarlar›n›n donat›lmas› amac›yla Bakanl›¤›m›z ile Fransa, Alman-

• Avrupa Birli¤i Müktesabat›,
• Millî E¤itim ﬁûra Kararlar› do¤rultusunda ya-

ya, ‹talya ve Japonya Hükümetleriyle iﬂbirli¤i yap›larak uluslararas› projeler uygulanmaktad›r.

p›lanmakta ve sürdürülmektedir.
Ulusal Protokoller
Nüfus art›ﬂ h›z 2000 y›l›nda yüzde 1,41 iken, 2005
y›l›nda yüzde 1,26' ya düﬂmüﬂtür. Ayn› dönemde, çal›ﬂma ça¤› nüfusu olan 15-64 yaﬂ grubunun
toplam nüfus içindeki pay› yüzde 64,7'den, yüzde 65,7'ye yükselmiﬂtir4. Biliﬂim ça¤› olarak adland›r›lan günümüzde, iﬂgücünün e¤itim düzeyi
yükselmiﬂ, istihdam alanlar›, nitelik ve beceri
düzeyi yüksek insan gücüne olan talebi art›rm›ﬂt›r.

Ülkemizde alan›nda söz sahibi kamu ve özel kurum ve kuruluﬂlar ile mesleki e¤itimde iﬂ birli¤i
amac›yla 130 protokol imzalanm›ﬂt›r. Bu protokoller kapsam›nda çeﬂitli meslek alanlar›nda istihdama yönelik olarak yetiﬂkinler için “Meslek
Edindirme” kurslar› ve çal›ﬂanlar›n iﬂte verimliliklerini yükseltici ve yeni teknolojilere uyumunu
sa¤lay›c› “Meslek Geliﬂtirme” kurs çal›ﬂmalar›
sürdürülmektedir.

Bu gerçekler do¤rultusunda mesleki ve teknik
e¤itimde hedefimiz; nitelik olarak AB ve geliﬂmiﬂ
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ülkelerdeki standartlara yükselmek, sosyo-ekonomik ihtiyaçlar ve hayat boyu ö¤renme ilkeleri
do¤rultusunda güçlenmektir. Bu yaklaﬂ›m; iﬂ piyasas›n›n ihtiyaçlar›na cevap verebilen, temel
e¤itim, genel ortaö¤retim ve yüksek ö¤retim sistemleri ile bütünlük içerisinde, modern, esnek
ve kaliteli bir mesleki ve teknik e¤itim sisteminin
oluﬂturulmas›na alt yap› sa¤layacakt›r. Bu hedeflere ulaﬂabilmek için uluslararas› projeler ve
ulusal protokoller kapsam›nda çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.
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Uluslararas› Projeler
Teknolojik geliﬂmelere uygun olarak ö¤retim
programlar›n›n geliﬂtirilmesi, okullar›m›za yeni
teknolojinin transfer edilmesi, mesleki ve teknik
ö¤retmenlerin yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda e¤itil-

4. Dokuzuncu Kalk›nma Plan›, 220

AB Uyum Çal›ﬂmalar›
Türkiye'deki iﬂ gücünün niteli¤ini yükseltmek ve
ekonominin tüm sektörlerinde istihdam imkânlar›n› art›rabilmek için mesleki e¤itim sistemini
geliﬂtirmesi ve dünyan›n önde gelen ekonomileri aras›nda rekabet edebilirli¤ini geliﬂtirmek
amac›yla 1999 AB Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin MEDA fonlar›ndan yararland›r›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bunun sonucunda Türkiye, ekonomisinin iﬂ gücü ihtiyac›yla, mesleki ve teknik
okullar›n›n ç›kt›lar› aras›ndaki boﬂlu¤u kapatabilmek amac›yla 4 Temmuz 2000 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birli¤i
aras›nda “Türkiye'deki Mesleki E¤itim ve Ö¤retim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”nin (MEGEP) anlaﬂmas› imzalanm›ﬂt›r.
MEGEP kapsam›nda, iﬂveren, iﬂçi, üniversite,
STK temsilcileri, yerli ve yabanc› uzmanlar›n ka-
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t›l›m› ile, iﬂ piyasas› ihtiyaç analizi, meslek stan-

2005 y›l› mezunlar› hakk›nda al›nan veriler:

dartlar› ve buna dayal› olarak e¤itim standartlar›, yeterlili¤e dayal› ö¤retim programlar›, mesle-

• %85’ inden bilgi al›nm›ﬂt›r. Bilgi al›nanlar›n

ki yeterlilikler kurumu kanunu tasar›s› tasla¤› ça-

• %35 i istihdam edilmiﬂ,
• %50,7’ si yüksek ö¤renime gitmiﬂ,

l›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r.

• %2,2’ si askerde,

edildi¤i iﬂteki baﬂar›s› konusunda veri toplamak
ve de¤erlendirmek, ‹ﬁKUR ile iﬂbirli¤i yapmak
gibi konularda çal›ﬂmalar yap›lmas› için “Mesleki ve Teknik E¤itim Okul ve Kurumlar›nda ‹ﬂe
Yerleﬂtirme ve ‹zleme Birimi Oluﬂturulmas›” yönergesi 2002 y›l›nda yay›mlanarak yürürlü¤e konulmuﬂtur.
Bu yönerge kapsam›nda yap›lan çal›ﬂmalarda;
Erkek Teknik Ö¤retim Genel Müdürlü¤üne ba¤l› 603
okulun (2002-2003-2004) mezunlar› hakk›nda al›nan
veriler aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
• Mezun Ö¤rencilerin %76,72’sinden bilgi al›nm›ﬂt›r.
Bilgi al›nanlar›n;
• %43,98’ i istihdam edilmiﬂ,
• %36,34’ ü yüksek ö¤renime gitmiﬂ,
• %4,08’ i askerde,
• %15,60’ da herhangi bir iﬂe yerleﬂmedi¤i tespit
edilmiﬂtir.

Ayr›ca, Bakanl›¤›m›z E¤itim Araﬂt›rma Geliﬂtirme Dairesi Baﬂkanl›¤› (EARGED) bünyesinde
“E¤itim-‹stihdam ve Mezunlar› ‹zleme ﬁubesi”
kurulmuﬂtur.
2002, 2003, 2004 y›l› mezunlar›n›n
• Sistematik olarak izlenmesi,
• ‹stihdam edilme durumlar›n›n belirlenmesi,
• Elde edilecek verilerin analiz edilmesi,
• E¤itim sisteminin güçlü ve zay›f yönlerinin ortaya ç›kar›lmas›,
• ‹ﬂ hayat›na uygunlu¤unun belirlenmesi,
• E¤itim-istihdam iliﬂkisinin kuvvetlendirilmesi,
• Programlar›n talepler do¤rultusunda geliﬂtirilmesi, amac›yla proje baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Bu amaçlar› gerçekleﬂtirmek için; MEGEP kapsam›nda belirlenen;
• 24 ildeki
• 63 mesleki ve teknik ortaö¤retim kurumunda
pilot uygulama yap›lmas› planlanm›ﬂt›r.
Ayr›ca, ö¤rencilerin, mezunlar›n, okullar›n ve iﬂverenlerin yararlanabilmesi için,
http://emezun.meb.gov.tr internet sayfas› haz›rlanm›ﬂt›r

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

na haz›rlamak, çevredeki iﬂletmelere okulu tan›tmak, sektörün personel al›m›na iliﬂkin s›navlara
ö¤rencileri haz›rlamak, mezunlar›n istihdam

• %16,33’ ününde herhangi bir iﬂe yerleﬂmedi¤i
tespit edilmiﬂtir

SAYI: 31

Mesleki E¤itimin Sonucunun De¤erlendirilmesi
Mesleki e¤itimin sonucunda en önemli gösterge, mezunlar›n istihdam edilmiﬂ olmalar› veya
yüksek ö¤renime devam ediyor olmalar›d›r. ‹ﬂ
hayat› ile iﬂbirli¤i yapmak, ö¤rencileri iﬂ hayat›-
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Bu sayfada;
• Meslekleri tan›yal›m,
• ‹ﬂ aramaya baﬂlarken,
• E-mezun duyurular›,
• Güncel iﬂ olanaklar›,
• Sürekli e¤itim merkezi,
• Okul arkadaﬂ›m› ar›yorum,

• Alan seçimi,
• Meslek seçimi,
• Etkin haberleﬂme nas›l olmal›,
• ‹lk ve acil yard›m,
• ‹ﬂ yeri açmak için gerekli iﬂlemler,
Bilgilere ulaﬂ›lmaktad›r.

Proje kapsam›nda,
Bu internet sitesinde, ö¤renciler, mezunlar, ve
genç çal›ﬂanlar için gerekli olabilecek;
• Mesleklerin tan›t›m›,
• Özgeçmiﬂ yaz›m›,
• Baﬂar›n›n s›rr›,

• Mezunlar›n izlenmesi için gönderilen anketler
büyük bir oranda okullara dönmüﬂtür.
• ‹nternet sayfas›nda bulunan “Mezun ö¤renci
giriﬂi” bölümünden de anket de¤erlendirmesi
yap›labilecektir.
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• Yeterliliklerin esaslar›n› belirlemek,
• Denetim, ölçme ve de¤erlendirme, belgelendirme ve sertifi
kaland›rmaya yönelik faaliyetleri yürütmek için gerekli sistemi kurmak,

SAYI: 31

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile
uyumlu, mesleki e¤itimde kalite
güvencesi ve ﬂeffafl›¤› sa¤layacak
meslek standartlar›n›n haz›rlanmas› ve buna göre e¤itim standartlar› oluﬂturarak AB ülkelerinde
geçerlili¤i olan belge ve sertifika sistemini kuracak olan 5544 say›l› Mesleki Yeterlilik
Kurumu Kanunu 7 Ekim 2006 tarihli ve 26312 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.
Mesleki Yeterlilikler Kurumu
Kanunu'nun amaçlar› mesleki ve teknik alanlarda;
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Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
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• Ulusal Yeterlilik Çerçevesiyle ilgili hususlar›n düzenlenmesini sa¤lamak olarak
özetlenebilir.
Mesleki Yeterlilik Kurumu çal›ﬂmalar›
Türkiye'deki bütün meslekî e¤itim ve ö¤retim, genel e¤itim ve yüksek ö¤retimin
de dahil olaca¤› yeterlilikleri kapsayacakt›r. Bu yeterlilik seviyeleri AB’deki
benzerleri gibi sekiz (8) seviyede oluﬂturulacakt›r.
Mesleki e¤itim alm›ﬂ kiﬂiler, yetkilendirilmiﬂ ve akredite edilmiﬂ kurumlar taraf›ndan yap›lan yeterlili¤e dayal› s›navlar
sonunda baﬂar›l› olduklar› takdirde her
yerde geçerlili¤i olan sertifika alabileceklerdir.
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Sonuç
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Gençlerimizi yar›nlara haz›rlamak, onlara ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda iyi
bir meslek edinmelerini, de¤iﬂen ﬂartlara göre kendilerini yenileyebilmeleri veya geliﬂtirebilmelerine imkân sa¤lamak
amac›yla e¤itim sistemimizde reform çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Hayat boyu ö¤renim kapsam›nda kazan›lan bilgi ve beceriler de¤erlendirilerek akredite edilmiﬂ kurumlar taraf›ndan verilen belge
ve sertifikalar istihdamda referans olacakt›r. Ayr›ca, yak›n bir gelecekte AB ülkeleri aras›nda uygulanacak olan “Mesleki E¤itimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECVET) ”için iyi bir baﬂlang›ç olacakt›r.

ERGEN VE RUHSAL SORUNLARI:
DURUM SAPTAMA ÇALIﬁMASI

Prof. Dr. Saynur Canat*
Doç. Dr. Bedriye Öncü*

ÇALIﬁAN ERGENLERLE ‹LG‹L‹ BULGULAR ÇOCUK
VE RUH SA⁄LI⁄I DERNE⁄‹ ERGEN KOM‹SYONU
F. Ç Çetin, S. Canat, E. Ö. K›l›ç, S. ﬁenol, N. Ruganc›,
B. Öncü, A. G. Hoﬂgör, S. Iﬂ›kl›, A. Avc›
Giriﬂ ve Amaç
Ergenlik döneminin geliﬂimsel özelliklerini inceleyen ve farkl›
kültürlerde yap›lan karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalarda ergenlik döneminde ortak baz› özellikler oldu¤u gibi kültüre ba¤l› önemli
farkl›l›klar›n da oldu¤u saptanm›ﬂt›r (van der Veen ve Meijnen
2001). Ülkemizde ergenlik döneminin özelliklerini anlamak
için farkl› yaﬂ ve cinsiyet gruplar›yla yap›lm›ﬂ karﬂ›laﬂt›rmal›
çal›ﬂmalara duyulan gereksinimden yola ç›karak 2003 y›l›nda
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Birleﬂmiﬂ Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) katk›lar›yla Çocuk ve Gençlik Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i Ergen Komisyonu iki farkl› ilde (Ankara ve Adana) hem çal›ﬂan hem de e¤itimine devam
eden ergenlerin kat›ld›¤› bir araﬂt›rma yürütmüﬂtür (TÜBA 2004). Çal›ﬂman›n temel amac› Türkiye'deki 'ergenli¤in' tan›m›n› yapmak ve ergenlerin bu dönemi geliﬂimsel özellikler ve sorunlar yönünden
nas›l yaﬂad›klar›n› saptamakt›r. ‹kinci bir
amaç da araﬂt›rma sonunda elde edilen
bulgulardan yola ç›karak, gelecekte beliryön verecek baﬂka araﬂt›rmalara zemin
haz›rlamakt›r. Burada araﬂt›rman›n çal›ﬂan ergenlerle ilgili bulgular› üzerinde
durulacakt›r.

Yöntem
Araﬂt›rma iki aﬂamal› olarak planlanm›ﬂt›r. Birinci aﬂamada Ankara'da ergenler ve
* Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri ABD

SAYI: 31
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lenecek ergen ruh sa¤l›¤› politikalar›na
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ergenlerle iliﬂki içinde olan kiﬂilerle niteliksel bir
çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmadan elde edilen
verilerin analiziyle geliﬂtirilen ölçek, ikinci aﬂamada Ankara ve Adana'daki ergenlere uygulanm›ﬂt›r.
Örneklem ve Veri Toplama Yöntemleri
A. Niteliksel Çal›ﬂma:
Bu bölümde 18-21 yaﬂ grubunda Ankara'da e¤itimine devam eden, çal›ﬂan veya iﬂsiz ergenlerin
yan› s›ra ayn› yaﬂ grubunda k›rsal kesimden ergenler, ergenlerle birinci derecede iliﬂkili eriﬂkinler (anne, baba, ö¤retmen), ergenlerle iliﬂki halinde olan di¤er kiﬂiler olmak üzere toplam 149
kiﬂi al›nm›ﬂt›r. H›zl› tarama tekni¤i, derinlemesine görüﬂmeler ve odak grup görüﬂmeleriyle niteliksel çal›ﬂma tamamlanm›ﬂt›r.
B. Niceliksel Çal›ﬂma:
Çal›ﬂman›n ikinci bölümünde Ankara ve Adana
illerinde 12-21 yaﬂlar› aras›nda ö¤renci, çal›ﬂan
ve iﬂsiz ergenlerden oluﬂan toplam 536 ergen
al›nm›ﬂt›r. Örneklemin temsili özellik taﬂ›mas›
amac›yla ö¤renci ergenler Devlet ‹statistik Enstitüsü kay›tlar›ndan tabakal› örneklem yöntemiyle
belirlenmiﬂ, çal›ﬂan ergenler için bir kay›t sistemi
bulunmad›¤› ve bu nedenle evreni bilinemedi‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

¤inden her iki ilde kota yöntemi uygulanm›ﬂt›r.
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‹ﬂsiz ergenlerden ulaﬂ›labilenlerin say›s› az oldu¤u için (10) bunlar›n verileri çal›ﬂan ergenler aras›nda de¤erlendirilmiﬂtir. Niteliksel çal›ﬂma sonras›nda geliﬂtirilen anket, Hane halk› bilgi formu,
K›sa Semptom Envanteri-KSE, Rosenberg Benlik
Sayg›s› Ölçe¤i, Kendilik Alg›s›n›n Süreklili¤i Formu uygulanm›ﬂt›r.

ERGEN VE RUHSAL SORUNLARI:
DURUM SAPTAMA ÇALIﬁMASI

Analizler
Çal›ﬂan ergen grubu temsili bir örneklem olmad›¤› için, temsili örneklem olan ö¤renci grubu
ile istatistiksel karﬂ›laﬂt›rma yap›lamam›ﬂt›r. Çal›ﬂan ergenlerin temel özellikleri niteliksel çal›ﬂma ve uygulanan ankete göre belirlenmiﬂ ve çal›ﬂma durumuna göre yap›lm›ﬂ analizlere dahil edildi.

Bulgular
Çal›ﬂan Ergenlerin Temel Özellikleri
Araﬂt›rmaya al›nan çal›ﬂan ergenler genel olarak alt sosyal ve ekonomik düzeye mensuptur ve
“yukar›ya do¤ru sosyal hareketlilik” gerçekleﬂtirmek amac›yla gelece¤e yönelik maddi yat›r›m
yapmaya ve ailenin ekonomik durumunu iyileﬂtirmeye odaklanmaktad›rlar.
Çal›ﬂan ergenler için bedensel geliﬂim ve de¤iﬂimle baﬂlayan ergenli¤in genellikle fark›na varmaks›z›n yaﬂanan bir süreç oldu¤u gözlenmektedir. Erken yaﬂta çal›ﬂmaya baﬂlama ergenlerin
bu dönem özelliklerini içeren bir süreci h›zla geçirmelerine neden olmakta, daha çok sosyal
hareketlilik yaﬂama hedefiyle gelece¤e yat›r›m yapmaktad›rlar. Özellikle çal›ﬂan erkekler ailesel durumlar›n› iyileﬂtirmeye yo¤unlaﬂmakta ve kendilerine ait de¤iﬂimler dikkat alanlar›n›n
d›ﬂ›nda kalmaktad›r; çok yorucu bir iﬂ temposunda yaﬂad›klar›n›, hafta içi eve gelir gelmez yemek yiyip hemen uyuduklar›n›, televizyon izleyemediklerini, hafta içi hiçbir sosyal yaﬂamlar›n›n olmad›¤›n› belirtmektedirler. ‹çlerinde Meslek Lisesine devam etmeyenler e¤itim konusunda çok eksik kald›klar›n›, kültür olarak kendilerini yaﬂ›tlar›ndan geride hissettiklerini, kendi yaﬂlar›ndaki gençlerin çal›ﬂmaya mecbur kalsa bile bir yandan okumas› gerekti¤ini vurgulamaktad›rlar.
Karﬂ› cinsle iliﬂkileri s›n›rl› olmakla birlikte cinsel deneyimleri di¤er gruplara göre daha erken

Çal›ﬂma hayat›na at›lan ergenler ailelerinin gelir durumundaki yetersizlik nedeniyle erken yaﬂta çal›ﬂmaya yönlendirilmektedirler. Bu beklenti daha çok erkek çocuklar için geçerlidir.
Çal›ﬂan ergenlerin anne-babalar› daha çok sa¤l›k sorunu yaﬂamaktad›r. Baba aileden uzakta
ya da iﬂsiz oldu¤unda bu durum çal›ﬂan ergenin erken yaﬂta baba rolü üstlenmesine yol açmaktad›r.

SAYI: 31

Çal›ﬂan Ergenlerin Aile Özellikleri

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

baﬂlamakta, erken deneyimler erken olgunlaﬂmaya (yalanc› olgunluk) yol açmaktad›r.
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Yine yorucu iﬂ temposu nedeniyle eve gelir gelmez yemek yiyip, uyuduklar› için aile iliﬂkileri s›n›rl›d›r ve hafta içi sosyal yaﬂamlar› yoktur. Çal›ﬂmaya baﬂlamalar›yla birlikte ailenin s›n›rlamalar›
azalm›ﬂt›r. Aileyle güvene dayal› yak›n iliﬂkiler kurmakta ya da aksine aileden uzaklaﬂmaktad›rlar.
Ergenlerin çal›ﬂmas›na iliﬂkin ailelerinin tutumlar› soruldu¤unda; % 42,8'i ailesinin çal›ﬂmas›n›
destekledi¤ini, % 46,4'ü ailesinin çal›ﬂmas›na kar›ﬂmad›¤›n›, % 4,6's› ailesinin çal›ﬂmaya zorlad›¤›n›, % 5,2'si ailesini çal›ﬂmas›na karﬂ› oldu¤unu bildirmiﬂtir.

‹hmal ve ‹stismar
Çal›ﬂan ergenler gerek aile içinde gerekse çal›ﬂma yaﬂam›nda çocuk ihmalini ola¤an karﬂ›lamakta, fiziksel istismar› disiplin ve sayg› ile eﬂ de¤er görmektedirler. ﬁiddetin bu ﬂekilde ola¤an karﬂ›lanmas›n›n gelecekte “ﬂiddetin yeniden üretilmesine” yol açaca¤› ön görülebilir.
Cinsel istismar hem kendileri hem de yaﬂad›klar› çevre taraf›ndan olumsuz olarak de¤erlendirilmekte ancak çevrelerinde cinsel istismar›n s›k yaﬂand›¤›yla ilgili ipuçlar› oldu¤unu bildirmektedirler.

Arkadaﬂ ‹liﬂkileri
Daha çok kendileri gibi çal›ﬂan ergenlerle arkadaﬂl›k kurmakta, arkadaﬂlar›n› çal›ﬂt›klar› çevreden
seçmekte ya da internetten bulmaktad›rlar. Ayn› cinsiyetten arkadaﬂl›klara fazla zaman ay›ramamaktad›rlar. Karﬂ› cinsiyetten akranlarla iliﬂkileri çevrenin de etkisiyle k›s›tlanmaktad›r ve daha
çok evlili¤e yönelik tan›ﬂma ya da tan›ﬂt›r›lma ﬂeklindedir.

Destek Sistemleri
Çal›ﬂan ergenler aile deste¤inin yetersiz oldu¤unu, daha çok iﬂverenleri ve arkadaﬂlar›ndan destek ald›klar›n›, bazen de siyasi gruplar›n destek için yak›nlaﬂt›klar›n› bildirmektedir. Sosyal güvencesi olanlar›n oran› %50'dir.

Özdeﬂim Modelleri
‹ ﬁ SA ⁄ LI⁄ I V E GÜ V EN L‹⁄ ‹ DE R G‹ S‹

Erkekler örnek alacaklar› toplumsal ya da aile içinden bir model olmad›¤›n› belirtmekte ve daha
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çok 'kendimi model al›r›m' ifadesini kullanmaktad›r (erken olgunlaﬂma). Bununla birlikte ergenler daha çok birlikte yaﬂad›klar› yetiﬂkinlerin yaﬂant›s›n› tekrarlamaktad›rlar.

Sosyal Etkinlikler
Küçük yaﬂlarda internet kullanmaya baﬂlamakta daha sonra da kahvehanelere gitmektedirler.

Sa¤l›k Durumlar›
Çal›ﬂan ergenlerin % 84,1'i sa¤l›kl› oldu¤unu, % 4,8'i geçmiﬂte uzun süren bir hastal›k geçirdi-

ERGEN VE RUHSAL SORUNLARI:
DURUM SAPTAMA ÇALIﬁMASI

¤ini, % 9,3'ü ruhsal sorunlar› oldu¤unu bildirmiﬂtir. Hem çal›ﬂan hem de e¤itimine devam eden ergenlerin % 79,1'i sa¤l›kl› oldu¤unu, % 8,2'si geçmiﬂte uzun süren bir hastal›k geçirdi¤ini, % 12,7'si ruhsal sorunlar› oldu¤unu bildirmiﬂtir.

Ruh Sa¤l›¤› Özellikleri
Çal›ﬂan ergenlerin ruhsal belirti göstergeleri patolojik s›n›r›n alt›ndad›r. Benlik sayg›lar› orta veya yüksek
düzeydeyken, kendilik kavram›n›n süreklili¤i Ankara'daki çal›ﬂan ergenlerde daha iyi geliﬂmiﬂtir.

Çal›ﬂma Nedenleri
Çal›ﬂma nedenleri soruldu¤unda yukar›da da belirtildi¤i gibi aileye yard›mc› olmak için çal›ﬂt›klar›n› bildirmekte; buna ek olarak, kendi paras›n› kazanmak için, zaman›n› de¤erlendirmek için, çal›ﬂmay› sevdi¤i
için, e¤itimini tamamlad›¤› için (çal›ﬂan ve okuyan ergenler) çal›ﬂt›klar›n› bildirenler de bulunmaktad›r.

Çal›ﬂma Yaﬂam›nda Sorunlar
Ergenlerin %38.8'i çal›ﬂma yaﬂam›yla ilgili sorun bildirmemiﬂtir. %14.2'si çal›ﬂt›¤› iﬂin a¤›r ve yorucu oldu¤unu, %34.4'ü ald›¤› ücretin yetersiz oldu¤unu, %5.5'i iﬂten ç›kar›lmaktan korktu¤unu, %3.4'ü iﬂ yerinde kötü davran›ﬂlara maruz kald›¤›n›, %9.3'ü iﬂinin sa¤l›¤› aç›s›ndan riskli oldu¤unu, %41.5'i kendisine
zaman kalmad›¤›n› bildirmekte; %22.4'ü halen çal›ﬂmakta oldu¤u iﬂi gelecekteki mesle¤i olarak görmemektedir.

Ayl›k Kazanç
Çal›ﬂan ergenler içinde ücretsiz çal›ﬂt›¤›n› bildirenlerin oran› %14'tür. %72.6's› 1-187 milyon ( 1-187 YTL),
%12.3'ü 188-400 milyon (188-400 YTL), %1.1'i 401-999 milyon (189-999 YTL) kazanmaktad›r.

Sonuç ve Öneriler
Çal›ﬂan ergenlerin ruh sa¤l›¤› geliﬂiminin ö¤renimine
devam eden ergenlere göre ne gibi farklar gösterdi¤ini
sorgulamak ve bu do¤rultuda politikalar üretebilmek
için daha geniﬂ kapsaml› araﬂt›rmalar yap›lmas› gerek-

ﬂunlard›r:
• ‹ﬂ yeri denetim mekanizmalar› dikkatle uygulanmal›,
• Gençlerin çal›ﬂma koﬂullar›na düzenleme getirilmeli,
• Çal›ﬂan gençler düzenli aral›klarla sa¤l›k kontrollerinden geçirilmeli,
• Sosyal güvence alt›na al›nmal›,
• Emeklerinin karﬂ›l›¤›na uygun ücret almalar› konusunda yeterli denetim yap›lmal›d›r.

SAYI: 31

Bu araﬂt›rman›n politika geliﬂtirmeye yönelik önerileri

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

mektedir.
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Haz›rlayan: Ça¤tay GÜLER

‹ ﬁ SA⁄LI ⁄I VE GÜ V E N L‹ ⁄ ‹ DE RG‹ S ‹

Yukardan aﬂa¤›ya

1. Madenlerde havaland›rman›n özelliklerinden.
6. Gri yeﬂil renkte sert kokulu çok zehirli bir gaz.
10. Yorgunlu¤un giderilmesinde en önemli
etmenlerden.
12. Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir iﬂte
ücret karﬂ›l›¤› çal›ﬂan kiﬂi.
13. Mesane kanseri yapan bir kimyasal.
14. ‹ﬂverenin sorumluluklar›ndan.
16. Alt taraf› ›ﬂ›¤› geçirmeyen abajurlarla ›ﬂ›¤›n
tavana yans›t›lmas›yla yap›lan ayd›nlatma.
17. Eritme.
18. Madenlerde tahkimat yerlerinden.
19. Yang›n›n olmas› için gereken etmenlerden.
20. Ortaya ç›kan toz nedeniyle sa¤l›k riski taﬂ›yan
uygulamalardan.
23. Burun sinüsleri ve akci¤er kanserlerine yol
açan bir madde.
27. Kayma ve düﬂmelere yol açan bir durum.

29. Ayn› s›cakl›ktaki doymuﬂ havadaki mutlak
nemin yüzde kaç›n›n bulundu¤unu gösteren
de¤er.
30. Herhangi bir madde ile kar›ﬂt›r›ld›¤›nda onu
çözerek çözelti oluﬂturan madde.
31. Karbonun yetersiz yanmas› sonucu oluﬂan
renksiz kokusuz bir gaz.
34. ‹ﬂin yap›ld›¤› yer.
35. Çözücülerin etkileme yollar›ndan.
36. Çeﬂitli maddelerden do¤al ya da yapay yolla
aﬂ›narak oluﬂan, oluﬂtu¤u maddenin özelliklerini
taﬂ›yan çok küçük tanecikler.
37. Çal›ﬂanlar›n sa¤l›¤›n›n korunmas› bak›m›ndan
iﬂyerlerinde incelemeler ve ortam ölçümleri
yapan, ortam koﬂullar›n›n olumlu hale getirilmesi
bak›m›ndan iﬂ yerlerine dan›ﬂmal›k hizmeti de
veren kuruluﬂ.
38. Deri kanseri yapan bir fiziksel etken.

YIL: 6 TEMMUZ-A⁄USTOS-EYLÜL

Soldan sa¤a

30. Say›n›n Cevab›

SAYI: 31

2. Baﬂlang›ç halindeki akaryak›t yang›nlar›nda kullan›lan
yang›n söndürücülerinden.
3. Madenlerde havaland›rman›n özelliklerinden.
4. Bir canl›n›n geliﬂmesi, canl›l›¤›n› sürdürmesi ve canl›l›k
olaylar› için besinlerin kullan›lmas›.
5. ‹ﬂ kazas› nedenlerinden.
7. Madenlerde, damar yang›nlar›n›n do¤rudan nedenlerinden.
8. Boya tabancalar›nda mutlaka yap›lmal›d›r.
9. ‹ﬂ sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli fiziksel etkenlerden.
11. Madenlerde havaland›rman›n özelliklerinden.
15. Ocaklar için gerekli olan temiz havan›n temin edilmesi ve ocaklara gönderilmesi.
21. ‹ngiltere'de baca temizli¤inde çal›ﬂan çocuklarda ileri
yaﬂlarda erbezi torbas› kanserinin görüldü¤ünü
belirleyen hekim.
22. Madenlerde, damar yang›nlar›n›n dolayl› nedenlerinden.
24. Heksavalan olan› akci¤er kanseri yapan bir element.
25. ‹ﬂ sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli fiziksel etkenlerden.
26. Yang›n›n olmas› için gereken etmenlerden.
28. Beklenmedik bir anda meydana gelen; kiﬂi ve
kiﬂilere, hemen yada sonradan bedenen yada mal olarak
zarar veren durumlar.
32. Deri akci¤er kanseri yapan bir madde.
33. Tozlu yerlerde çal›ﬂman›n sa¤l›k risklerine de¤inen
MS 23-79 y›llar›nda yaﬂam›ﬂ kiﬂi.
36. Ortalama eﬂik de¤er (‹ngilizce k›saltma).
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Müdürlü¤ümüz ve Bölge Laboratuar ﬁefliklerimizce yürütülen hizmetlere esas olmak üzere 01.01.2006
tarihinden itibaren uygulanacak olan birim fiyatlar›:
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2006 MAL‹ YILI B‹R‹M F‹YATLARI
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• ‹ﬂyeri Havas›nda Gaz Dedektör Tüpü ‹le Ölçüm
• ‹ﬂyeri Havas›nda Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik De¤erlendirme
• Hava Ak›m H›z›n›n Ölçümü
• Termal Konfor ﬁartlar›n›n Ölçümü
• Gürültü Ölçümü
• Titreﬂim
• Frekans Analizi
• Ayd›nlatma Ölçümü
• IS / FTIR ile Serbest Silis Analizi
• Gaz Kromatografi Analizi
• Asbest Konsantrasyon Tayini
• Asbest Tür Analizi
• Gaz Kromat./Kütle Spekto.An.S›v› Num.Org.Mad.Tay.
(Gc-Ms;Kalitatif)
• GC-MS' De Bileﬂen Baﬂ›na Kantitatif Tayin (Standart Bedeli + )
• HPLC Analizi ( Likit Kromatografi )
• IC Analizi ( Anyonlar , Katyonlar )
• Havada Metal Analizi
• AAS ‹le Kanda Metal Analizi
• ZPH ‹le Kanda Kurﬂun Analizi
• ‹drarda Fenol Analizi
• ‹drarda Hippürik Asit Analizi
• ‹drarda TCA ( Triklorasetik Asit ) Analizi
• Akci¤er Fonksiyon Testi
• Kulak Odyogram›
• Kontrol Belgesi
• Kontrol Belgesi Düzeltme ‹ﬂlemleri
• Asbest Kitab›
• ‹ﬂ Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i Temel Prensipleri Kitab›
• Pnömokonyoz De¤erlendirme Okuyucu E¤itimi (Kiﬂi Baﬂ›na )
• Pnömokonyoz Filmi Okuma Ücreti (Film Baﬂ›na)
• Dan›ﬂmanl›k Hizmetleri ( Gün / YTL )
‹SG
• ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimi ( Gün / YTL )
• Risk De¤erlendirme E¤itimi ( Gün / YTL )

50,00 YTL
50,00 YTL
15,00 YTL
25,00 YTL
20,00 YTL
20,00 YTL
25,00 YTL
15,00 YTL
120,00 YTL
120,00 YTL
130,00 YTL
200,00 YTL
150,00 YTL
50,00 YTL
200,00 YTL
50,00 YTL
130,00 YTL
75,00 YTL
30,00 YTL
35,00 YTL
35,00 YTL
35,00 YTL
40,00 YTL
20,00 YTL
75,00 YTL
35,00 YTL
5,00 YTL
5,00 YTL
900,00 YTL
2,50 YTL
900,00 YTL
900,00 YTL
1,750,00 YTL

* Birim fiyatlara kiﬂisel analizlerde % 8, ortam ölçümlerinde %18 KDV bedeli dahil de¤ildir.

‹ﬁ SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ DERG‹S‹ MAKALE YAZIM KURALLARI
“‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Dergisi”nde yay›nlanmas› istemiyle gönderilecek olan
yaz›larda aﬂa¤›daki kurallara uyulmal›d›r.

2- Makalelerin baﬂl›¤› metne uygun, k›sa ve aç›k ifadeli olmal›, büyük harfle
ve koyu karakterde yaz›lmal› ve sat›r ortalanmal›d›r.
3- Yazar ad ve soyadlar› baﬂl›¤›n alt›na konulmal›, unvan ve adresler soyad›n
son k›sm›nda üst indis ﬂeklinde bir veya daha çok (*) ile sayfan›n alt bölümündeki çizgi alt›na yerleﬂtirilmelidir.
4- Yaz›lar, A-4 ka¤›d›n›n tek yüzüne, üstten ve sol yandan 4'er cm, sa¤ yandan
ve alttan 2'ﬂer cm b›rak›larak yaz›lmal›d›r. Yaz›mda Microsoft Word program›
kullan›lmal›, Times New roman fontunda 12 punto ile yaz›lmal› ve bas›lm›ﬂ
bir adet makale ile birlikte makalenin kaydedildi¤i disket ile gönderilmelidir.
5- Makale en az 2, en çok 6 sayfa olmal›d›r. Sat›r aralar›nda 1,5 cm boﬂluk b›rak›lmal›d›r.
6- ﬁekil, tablo ve grafikler makale içine yerleﬂtirilmeli, ﬂekil ve grafiklerin numara ve baﬂl›¤› alt k›sma yerleﬂtirilmelidir. ﬁekil ve grafikler bilgisayar ile çizilmemiﬂ ise ayd›ngere çini mürekkebi ile çizilmiﬂ olmal›d›r.
7- Kaynaklar konu içinde üst indis numara ﬂeklinde verilmeli, makale sonunda ayn› numara s›ras›yla düzenlenmelidir.
8- Yaz›lar›n ilmi ve hukuki sorumlulu¤u tamamen yazar(lar)›na aittir. Gönderilen yaz›lar›n do¤rudan veya baz› düzeltmeler yap›larak yay›nlanmas›na veya
yay›nlanmamas›na Yay›n Kurulunca karar verilir.
9- Gönderilen yaz›lar yay›nlan›p yay›nlanmamas›na bak›lmaks›z›n yazar(lar)›na geri verilmez. Ancak Yay›n Kurulunun görüﬂü do¤rultusunda yeniden düzenlenmesi söz konusu oldu¤unda yazar(lar)›na gönderilir.

‹ﬁ SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ DERG‹S‹

1- Gönderilecek makaleler, iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan› ile do¤rudan veya dolayl› ilgili,
orijinal araﬂt›rma veya derleme ﬂeklinde olmal›d›r.

