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Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yayımladığı en son tahminlere göre, iş kazaları 
ve işe ilişkin hastalıklar nedeniyle her yıl 2,78 milyon işçi hayatını kaybetmektedir.1 Bu 
ölümlerin yaklaşık 2,4 milyonu (yüzde 86,3) işe ilişkin hastalıklardan, 380,000 üzerinde 
ölüm (yüzde 13,7) ise iş kazalarından kaynaklanmaktadır. Her yıl, ölümcül mesleki 
yaralanmalardan binlerce kat daha fazla ölümcül olmayan mesleki yaralanma meydana 
gelmektedir. Ölümcül olmayan yaralanmaların yılda 374 milyon kişiyi etkilediği tahmin 
edilmektedir ve bu yaralanmaların birçoğu uzun vadede çalışanların kazanç kapasitesi 
açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır (Hämäläinen et al., 2017).

Genç işçiler yetişkin işçilere göre önemli ölçüde daha yüksek mesleki yaralanma oranlarına 
sahiptir. Son Avrupa verilerine göre, işyerinde ölümcül olmayan yaralanma sıklığı, 18 ila 24 
yaş arasındaki genç işçilerde yetişkin işçilerden yüzde 40 daha yüksektir (EU-OSHA, 2008). 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, 15 ila 24 yaş arasındaki genç işçilerin ölümcül olmayan bir 
mesleki yaralanma yaşama riski, 25 yaş ve üstü işçilerden yaklaşık iki kat daha yüksektir 
(CDC, 2010).

Çelişkili bir biçimde, yukarıdakiler ışığında, istatistikler meslek hastalıklarına yakalanma 
sıklığının, genç işçiler arasında yaşlı işçilerden daha düşük olduğunu göstermektedir.  
Bu, genç işçilerin meslek hastalıklarına daha dirençli olmalarından kaynaklanmamaktadır. 
Genç işçiler aslında meslek hastalıklarına karşı daha kırılgandır çünkü, hem fiziksel hem 
de zihinsel olarak gelişmektedirler ve bu da onları tehlikeli kimyasallar ve diğer etkenlere 
karşı daha hassas hale getirmektedir. Genç işçiler arasında meslek hastalıklarının oluş 
sıklığının daha düşük olması meslek hastalıklarının genellikle kümülatif maruziyet ve/
veya bir gecikme döneminden sonra ortaya çıkması sebebiyledir. Dahası, meslek 
hastalıkları hakkında doğru veriler elde etmek zordur ve bu durum özellikle gençlikte 
işyeri tehlikelerine maruz kalmanın neden olduğu meslek hastalıkları ile ilgili veriler için 
geçerlidir (EU-OSHA, 2007).

İnsanların büyük acılar çekmesine neden olmasının yanı sıra, iş kazaları ve hastalıkları, 
küresel GSYH’nin tahmini yüzde 3.94’lük yıllık kaybına denk gelen önemli bir ekonomik 
maliyet oluşturmaktadır (ILO, 2017c). Genç işçilerden ciddi şekilde yaralanan ve bu 
sebeple uzun vadeli özürlü olanların topluma maliyeti, benzer yaralanmalara maruz 
kalan yetişkin işçilerin topluma maliyetinden çok daha büyük olabilmektedir. Genç bir 
kişinin çalışma hayatının başında bu yaralanmaların ortaya çıkması durumunda mesleki 
yaralanmaların sonuçları daha ciddidir. Uzun süreli bir özre sahip genç bir işçi, toplumun 
aktif bir üyesi olmayı bırakabilir ve aldığı eğitim ve öğretimi çok az kullanabilir. 

1 1987 yılında, ILO/WHO İş Sağlığı Ortak Komitesi, “işe ilişkin hastalıklar” terimini sadece tanınmış meslek hastalıklarını 
değil, aynı zamanda çalışma ortamının ve performansın önemli ölçüde katkıda bulunduğu diğer bozuklukları da tanımlamak 
için kullanılmasını önermiştir. (Meslek hastalığı, yapılan işin faaliyetlerinden kaynaklanan risk faktörlerine maruz kalmanın bir 
sonucu olarak ortaya çıkan bir hastalıktır). Küresel tahminlerin üretilmesinde kullanılan metodoloji ve işe ilişkin hastalıklarının 
dahil edilmesinde kullanılan kriterler hakkında daha fazla bilgi için, 2017 İş Kazaları ve İşe İlişkin Hastalıklar Küresel Tahminleri 
yayınına bakınız (Hämäläinen et al., 2017).

Giriş
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Birçok ülke gençler için istihdam, eğitim, öğretim, beceri geliştirme ve iş yaratma 
konularında önemli yatırımlar yapmaktadır. Bu programlara iş sağlığı ve güvenliğini (İSG) 
dahil etmek son derece önemlidir. Bunu yapabilmek için, 15 ila 24 yaş arasındaki genç 
işçilerin karşı karşıya kaldığı sağlık ve güvenlik risk faktörlerini anlamak ve ele almak 
gerekmektedir. 18 yaşından küçük genç işçiler, kanun ve politikada kırılgan bir grup olarak 
tanınmakta ve onlara çocuk işçiliği standartları ve tehlikeli iş yasakları altında özel koruma 
sağlanmaktadır. Ancak 18 ila 24 yaşları arasındaki genç işçiler devam eden ve artan 
yaralanma riskine rağmen işyerinde benzer yasal tanınma veya koruma düzeylerine sahip 
değildir.

ILO, tüm işçiler için, çalışma hayatları boyunca, insana yakışır işlerin ve sağlıklı ve güvenli 
çalışma koşullarının teşvik edilmesi konularında uzun süredir devam eden bir sorumluluğa 
sahiptir. ILO, hem insana yakışır genç istihdamını teşvik etmek, hem de tehlikeli çocuk 
işçiliğiyle mücadeleye yönelik çabalara katkıda bulunmak amacıyla, genç işçiler için İSG’yi 
iyileştirmenin önemini vurgulamaktadır.2 Küresel olarak çocuk işçiliği yapan 151.6 milyon 
çocuğun neredeyse yarısı (72.5 milyon) tehlikeli çocuk işçiliği ile uğraşmaktadır. Bunların 
yüzde 24’ü (37 milyondan fazla) 15 ila 17 yaşları arasındadır (ILO, 2017b). Genç işçiler için 
İSG’yi ele almak amacıyla ciddi adımlar atmanın iki faydası bulunmaktadır: Genç işçilerin 
sağlık ve güvenliğinin iyileştirilmesi ve tehlikeli çocuk işçiliği yapan çocukların sayısının 
azaltılması. 

2 182 Sayılı ILO Sözleşmesinde tanımlandığı gibi, çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri “doğası ya da gerçekleştirildiği 
koşullar gereği çocukların sağlığına, güvenliğine ya da ahlakına zarar veren işler”i kapsamaktadır.
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Güvenli ve sağlıklı bir işçi nesli yetiştirmek için hazırlığa en erken aşamada, ebeveyn ve 
toplum bilinci olmak üzere, başlanmalıdır. Gençlerin riskleri fark edebilmeleri ve kendileri 
adına işçi haklarının yanı sıra iş tehlikeleri ve riskleri ile ilgili eğitimi savunabilmeleri okulda 
başlamalı ve mesleki eğitim ve çıraklık programları ile devam etmelidir. Hem resmi hem 
de gayrı resmi işletmeler ve aile işletmeleri de dahil olmak üzere işverenler, genç işçilerin 
karşılaştığı risk faktörleri ve yaşlarına uygun görevleri ve koşulları hakkında rehberliğe 
ihtiyaç duymaktadırlar. Son olarak, gençler iş dünyasına girerken, kendihaklarını 
kullanabilmeleri ve endişelerini dile getirebilmeleri için, işçi örgütlerinin destek olması ve 
temsiliyeti son derece önemlidir. 

Genç işçilerin sağlık ve güvenliğini iyileştirmek, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme 
konusunda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) 8’in sağlanmasına katkıda bulunacaktır. 
Bu, 2030 yılına kadar tüm işçiler için güvenli ve güvenceli iş ortamları hakkındaki Hedef 
8.8’e ulaşmaya ve 2025 yılına kadar her türlü çocuk işçiliğini sona erdirme hakkındaki 
Hedef 8.7’ye ulaşmaya yardımcı olacaktır. Bu hedeflere ulaşmak, kamu kurumlarının, 
işverenlerin, işçilerin ve örgütlerinin ve diğer kilit paydaşların, küresel işgücündeki gelecek 
neslin sağlık ve güvenliğine odaklanan bir önleme kültürü yaratmak için işbirliği yapmasını 
gerektirmektedir.

Bu Bilgi Notunun Amacı Nedir?

ILO'nun geliştirdiği bu bilgi notu, sağlıklı ve güvenli bir nesli teşvik 
etmeyi amaçlayan 2018 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü için 
hazırlanmıştır. Bilgi notunun amacı, genç işçilerin karşılaştığı İSG risklerini 
tanımlamak ve genç işçilerin sağlık ve güvenliğini iyileştirme ihtiyacı 
konusunda küresel bir tartışmayı teşvik etmektir. Bilgi notu, genç işçilerin 
karşılaştığı işe ilişkin riskleri artıran faktörleri analiz etmekte ve iyileştirme 
için yasal, politik ve pratik adımları tanımlamaktadır.
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“Genç işçiler” ile 
neyi kastediyoruz?

Birleşmiş Milletler (BM), istatistiksel amaçlarla, “genç”i, 
15 ila 24 yaş arasındaki kişiler olarak tanımlamaktadır. 
Bu grup, dünyadaki işgücünün yüzde 15’inden fazlasını 
temsil etmektedir ve yaklaşık 541 milyon insana karşılık 
gelmektedir (ILO, 2016b). “Genç” terimi, genellikle, 
zorunlu eğitimi bitirip ilk iş deneyimlerine başlayacak 
yaştaki kişileri ifade etmektedir. 

Genç işçiler, okuldan işe geçişte ve zarar 
görmeyecekleri ve insana yakışır bir ücret ödeyen 
istikrarlı bir iş bulmada birçok zorlukla karşılaşmaktadır. 
Çalışma hayatlarına iş dünyasına farklı yollarla girerek 
başlarlar, örneğin: 

• Boş zamanlarında çalışan 
öğrenciler (okul saatlerinden 
önce veya sonra ve 
hafta sonları ve tatil 
günlerinde);

• İş deneyimi için 
yerleştirilen öğrenciler 
(çıraklık, stajyerlik);

• Zorunlu eğitimi 
tamamlamış veya 
zorunlu eğitimden geri çekilmiş ve 
çalışma hayatına başlayan gençler;

• Aile işletmeleri için çalışan gençler 
(ücretli veya ücretsiz)

• Genç işverenler ve genç serbest 
çalışanlar.

 

Genç işçiler çeşitli seviyelerde bilişsel, psikososyal ve 
fiziksel gelişim sergilerler. Uluslararası standartlara 
göre 18 yaş, çocukluk ve yetişkinlik arasındaki ayrım 
çizgisidir. Sonuç olarak, genç işçiler iki ana gruba 
ayrılırlar:

• Asgari çalışma yaşının üstünde 
ancak 18 yaş altı genç işçiler. 

 
Bu işçiler, yasal olarak bazı işleri yerine 
getirebilecekleri yerlerde bile “çocuk” olarak kabul 
edilirler. Genellikle yapabilecekleri iş türlerine, maruz 
kalabilecekleri tehlikelere ve çalışabilecekleri saatlere 
göre belirli kısıtlamalar ile korunurlar. Bu kısıtlamalar 
çocukların sağlığını ve güvenliğini korumaya 
ve mesleki yaralanma ve meslek hastalıklarına 
yakalanma riskini azaltmaya yöneliktir. Çocukların hızlı 

büyümeleri, gelişim aşamaları, deneyim 
eksiklikleri ve sömürüye karşı daha 
kırılgan olmaları hesaba katılmaktadır 
(IPEC, 2009). 

• 18 ila 24 yaş arası genç 
işçiler.      
 
Bu işçiler yetişkin kabul edilirler ve tüm 
yetişkin işçiler için geçerli olan iş ve 
çalışma koşullarına ilişkin genel yasa 

ve yönetmelikler tarafından kapsanırlar. Görece 
iş deneyimi eksiklikleri, devam eden zihinsel 
ve fiziksel gelişimleri ve işyeri zararlarına karşı 
kırılganlıklarına rağmen, tehlikeli iş yasakları 
veya İSG yönetmeliklerindeki özel hükümler de 
dahil olmak üzere çocuk işçiliği kısıtlamalarının 
korumasından artık faydalanamazlar. Sonuç 
olarak, asgari çalışma yaşının üzerinde ancak 
18 yaşın altında olan genç işçiler için geçerli 
olan görev ve saatler ile ilgili kısıtlamalardan 
yararlanmaksızın hemen hemen her işte yasal 
olarak istihdam edilebilirler.
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Genç işçilerin sağlık ve 
güvenliğini tehdit eden 

faktörler
Genç işçiler heterojen bir işçi grubudur ve maruz kaldıkları iş kazaları ve hastalık riskini 
birçok faktör etkilemektedir. Bunlar fiziksel, psikososyal ve duygusal gelişim aşamalarını; 
eğitim seviyesini; iş becerilerini ve iş tecrübesini kapsamaktadır. Genç işçilerin artan İSG 
riskleri genellikle bu bireysel faktörlerle ilişkilendirilirken, işyeri kültürü İSG sorunları 
hakkında konuşma yeteneklerini veya hazır bulunuşluklarını engellemede de bir rol 
oynayabilir ya da genç işçiler için daha iyi sağlık sonuçlarına yol açan yetkinleştirici bir 
ortam sağlayabilir. Genç işçiler çoğu zaman çalışanlar olarak haklarının ve genç işverenler 
olarak İSG sorumluluklarının farkında değildirler ve İSG risklerini bildirmek konusunda 
özellikle isteksiz olabilirler. Genç işçiler, daha deneyimli işçilerin sahip olabildiği pazarlık 
gücüne de sahip değildirler. Bu, onların tehlikeli görevleri, kötü çalışma koşullarını veya 
güvencesiz istihdam ile ilgili diğer koşulları kabul etmelerine yol açabilir. Tehlikeli ekonomik 
sektörlerdeki mevcudiyetleri ve bu sektörlerde bulunan tehlikelere maruz kalmaları, 
mesleki yaralanma ve hastalıklara uğrama risklerini daha da artırmaktadır.  
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Genç işçilere özgü 
risk faktörleri  

Genç işçilere özgü çeşitli risk faktörleri, işyeri 
tehlikelerinden zarar görme olasılıklarını artırmaktadır. 
Bu risk faktörleri yaşlarının doğası gereği olabilmekte 
(örneğin, fiziksel, psikososyal ve duygusal gelişim 
aşamasına) veya yaşlarından etkilenebilmektedir 
(örneğin, göreceli beceri yetersizliği, asgari deneyim 
ve düşük eğitim seviyeleri).

Fiziksel gelişim aşaması. Genç işçilerin ve özellikle 
ergenlerin, bedenleri (beyinleri de dahil)3 hala 
geliştiğinden, mesleki yaralanma ve hastalıktan zarar 
görme riski daha yüksektir. Üreme sistemleri ve beyin 
fonksiyonları, ilgili organlara zarar veren tehlikelere 
karşı özellikle açıktır. 

Üstelik, ergenlerin söz konusu olduğu durumlarda, 
vücut ağırlıklarında birim başına düşen daha açıktır. 
Solunum hızları ve daha yüksek metabolik oranlar, 
vücutlarının daha fazla toksin almasına ve bu 
toksinlerin etkilerine karşı daha büyük reaksiyonların 
tecrübe edilmesine neden olur. 

Genç işçilerin pestisitlere, nörotoksinlere, endokrin 
bozuculara, alerjenlere veya kanserojenlere maruz 
kalmamasına özel dikkat gösterilmesi gerekmektedir. 
Bu durum, vücutları hala hücresel düzeyde gelişmekte 
olan ergen işçiler için bilhassa geçerlidir. Son olarak, iş 
istasyonları, aletler, makine ve ekipmanlar genellikle 

3 Ön loblar beynin en son olgunlaşan bölgelerindendir 
ve yirmili yaşların ortalarına kadar tam olarak gelişmemiş 
olabilirler. Ön loblarda yer alan prefrontal korteks, yüksek 
dereceli bilişsel süreçleri ve yürütücü işlevleri koordine eder 
(planlama, tepki inhibisyonu, çalışma belleği ve dikkat dahil 
hedefe yönelik davranışlar için gerekli beceriler) (Johnson et 
al., 2009). 

yetişkinler için tasarlanmıştır ve ergen bedenleri 
zorlayabilirler (IPEC, 2011).

Psikososyal ve duygusal gelişim aşaması. Genç 
işçiler, eylemlerinin sonuçlarını ayırt etme ve çeşitli 
durumlarla ilişkili riskleri değerlendirme konusunda 
daha az yeteneklidirler, ait olma arzusu, cazip 
kabul edilme ve bağımsızlık elde etme de dahil 
olmak üzere sosyal ve motivasyonel baskılara daha 
açıktırlar. Bu özellikler, gençlerin karar alma süreçlerini 
etkiler ve risk alma ile sonuçlanabilir. Ayrıca bunlar, 
genç işçilerinin işleriyle ya da tehlikeli fiziksel ve 
psikolojik durumlarla ilgili zorluklardan bahsetmeleri 
konusunda isteksiz davranmalarına sebep olabilir 
(European Parliament, 2011). Bununla birlikte, gençlik 
dönemindeki (ve yaşam boyu) davranışların birbiriyle 
etkileşime giren birçok faktörden; beyin gelişimi, 
deneyim, ebeveynlik, sosyoekonomik durum, kültür, 
psikolojik iyilik, sosyal ilişkiler ve etkileşimler vb. dahil 
olmak üzere, etkilendiği akılda tutulmalıdır (Johnson 
et al., 2009).
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Genç işçiler için İSG risklerini etkileyen diğer ortak 
faktörler. Yaşla birlikte ortaya çıkan birçok faktör genç 
işçilerin maruz kaldığı iş kazaları ve hastalık riskini 
artırmaktadır. Bunlar cinsiyet, engellilik ve göçmenlik 
gibi durumları içerir. Genç erkeklerin tehlikeli işlere 
girme ve mesleki yaralanmalardan zarar görme 
olasılığı genç kızlara göre daha fazladır, ancak ilgili 
rakamlar yanıltıcı olabilir; çünkü genç kızların ücretsiz 
aile işi olmak üzere kayıt dışı istihdamda çalışma 
ihtimalleri daha yüksektir ve bu da onları “görünmez” 
yapar ve bu nedenle resmi istatistiklerde yer alma 
ihtimallerini azaltır (ILO, 2016b). Engelli gençler; 
dışlanma, tecrit, zorbalık ve taciz gibi durumlar 
açısından daha yüksek risk altında olma ve aynı 
zamanda daha az eğitim ve ekonomik fırsata sahip 
olma eğilimindedirler (UNICEF, 2013). Göçmen işçiler, 
bu tür gruplar arasında en yüksek iş kazası oranına 
sahip olan gruptur. 

30 yaşın altındaki insanlar küresel olarak uluslararası 
göç akımlarının4 yaklaşık yüzde 70’ini temsil 
etmektedir (ILO, 2004). Dil engelleri, göçmen 
işçilerin iş kazaları ve hastalıklarına yakalanma riskini 
artırabilir. Göçmen işçiler; ev sahibi ülkenin sözlü veya 
yazılı dilini anlamıyorlarsa, işyeri sağlık ve güvenlik 
kurallarına ve prosedürlerine uymakta zorlanabilirler 
veya kimyasal kapların etiketleri üzerindeki uyarıları 
ve bilgileri yanlış anlayabilirler. Kültürel tutumlar ve 
davranışlar, istihdam durumları (göçmen işçilerin çoğu 
güvencesiz ve mevsimlik işlerde çalışırlar) ve diğer 
tüm değerlendirmelerden ziyade gelire öncelik verme 
ihtiyacı, göçmen işçileri sağlık ve güvenlik sorunlarını 
dile getirmekten alıkoyabilir (EU-OSHA, 2013a).

4 2015 yılında, 51 milyondan fazla uluslararası göçmen 
15 ve 29 yaşları arasındaydı (UNDESA, 2015). 

İskandinav ülkelerinde 
genç işçilerin 
İSG riskleri 
"İskandinav ülkelerinde genç işçilerin iş 
sağlığı ve güvenliği riskleri" başlıklı rapor 
(Kines et al., 2013), İskandinav ülkelerinde 
15 ila 24 yaş arasındaki genç işçilerin maruz 
kaldığı İSG risklerini anlamamızı ve daha 
iyi önlememizi sağlayan önemli bilgiler 
sunmaktadır. Rapor, genç işçiler için artan 
İSG risklerine katkıda bulunan dört ana 
faktör kategorisini analiz etmektedir:  

• Genç işçilerin özellikleri: örneğin, çeşitli 
fiziksel, bilişsel ve duygusal olgunluk 
seviyeleri; görece deneyimsizlik; 
yüksek risk düzeylerini içeren risk alma 
davranışları; beceri eksikliği, eğitim ve 
İSG risk farkındalığı ve algısı; sosyal ve 
kişilerarası özellikler; okul ile iş ve gençlik 
ile yetişkinlik arasında geçiş halinde 
olmak

• İşin niteliği: örneğin, vardiyalı iş; yarı 
zamanlı iş; kısa süreli, mevsimsel ve  
çağrı üzerine iş

• İşyeri özellikleri: örneğin İSG eğitimi ve 
denetimi, İSG kültürü ve İSG yönetimi 
dahil alınan İSG önlemleri

• İş özellikleri: örneğin, fiziksel, kimyasal, 
biyolojik, mekanik ve psikososyal risk 
faktörleri sunan iş.

İş becerileri ve iş deneyimi. Genç işçiler çoğu kez, 
kendilerine atanan iş için, bu işle ilgili sağlık ve 
güvenlik tehlikeleri ve riskleri hakkında bir anlayış da 
dahil, ihtiyaç duydukları beceri ve deneyime sahip 
değillerdir. Bir işçinin yeni bir işte birinci aydaki 
yaralanma riski, sadece 12 ay sonraki yaralanma 
riskinden dört kat daha fazladır ve bir genç işçinin işte 
ilk aylarındaki zarar görme riski daha yaşlı işçilerden 
daha yüksektir (Smith & Breslin, 2013).

Eğitim seviyesi. Genç bir işçinin eğitim seviyesi, 
istikrarlı ve insana yakışır işlere geçişinde önemli bir 
rol oynamaktadır. Daha yüksek eğitim ve öğretim 
seviyeleri ve eğitim esnasındaki çalışma deneyimi, 
işgücü piyasasına geçişi kolaylaştırır. Daha yüksek 
eğitim seviyesine sahip gençler, genellikle kayıt dışı 
istihdamda daha az yer almaktadırlar (ILO, 2017a). 
Düşük eğitim seviyesine sahip işçiler, zor çalışma 
koşullarına rağmen aynı işte kalma eğilimindedirler 
(EU-OSHA et al., 2017). İşyeri güvenliği farkındalık 
bilincinin de eğitimden olumlu yönde etkilendiği 
görülmektedir. Daha yüksek eğitim seviyesine sahip 
işçiler daha iyi bir güvenlik anlayışına sahiptirler; 
güvenlik prosedürlerine en çok uyan kişilerdir ve daha 
az eğitimli işçilere göre daha az kaza geçirmektedirler 
(Gyekye & Salminen, 2009).
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“Tehlike” ve “risk” terimleri bazen birbirinin yerine 
kullanılırlar ancak aslında farklı anlamlara sahiptirler. 
“Tehlike”, zarar verme potansiyeline sahip herhangi 
bir şeydir (örneğin; toz, kimyasallar, gürültü, yüksekte 
çalışma, elle taşıma, korumasız makineler, uzun 
veya öngörülemeyen çalışma saatleri vb.); “risk” ise 
şunların bir birleşimidir (a) tehlikeli bir olayın meydana 
gelme olasılığı ve (b) uzun vadeli sonuçlar da dahil 
olmak üzere meydana gelebilecek zararın şiddeti. 
Örneğin, makine operatörleri sürekli olarak korumasız 
makineler kullanıyorlarsa ciddi ve muhtemelen 
ölümcül yaralanma riski altındadır ve ağır veya hacimli 
nesneleri sık sık kaldıran ve elle taşıyan işçiler sırt 
ağrısı gibi kas-iskelet sistemi bozukluklarından zarar 
görme riski altındadır.

İşçilere zarar gelmesinin önlenmesi, iş tehlikelerinin 
tanımlanmasını ve risklerin değerlendirilmesini ve 
kapsamlı bir İSG yönetim sistemi aracılığıyla uygun 
risk kontrol önlemlerinin benimsenmesini gerektirir.5 

Tehlike tanımlama, sürecin ilk adımıdır. İşverenlerin, 
işçilerin aktif katılımı ile, işçilere zarar verebilecek 
tehlikeli etmenleri ve durumları tanımlamasını ve 
her bir tehlikeye hangi işçilerin maruz kalabileceğini 
belirlemesini gerektirir. Bir İSG yönetim sistemi,  
genç işçiler gibi yüksek risk faktörlerine sahip işçiler 
için özel bir değerlendirme yapmalıdır (bölüm 2.1’de 
açıklandığı gibi). Tehlike tanımlamanın odağında, 
işçi, görevi, çalışma koşulları, işin organizasyonu ve 
iş ortamı arasındaki ilişki olmalıdır. Yetişkinler için, 
standart sınırlar tehlikeli durumların belirlenmesinde 
yardımcı olabilir. Genç işçiler ve özellikle de ergenler 
hala fiziksel ve psikolojik gelişime devam ettikleri için, 
bedenlerinin ve zihinlerinin dayanabileceği sınırları 
belirlemek çok zordur. İş tehlikelerinin genç işçilerin 
sağlığı üzerindeki etkisine dair bilgi eksikliği bu 
sınırları belirlemeyi özellikle zorlaştırmaktadır.

5 ILO‘nun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Reh-
ber İlkelerine (ILO-OSH 2001) göre, önleyici ve koruyucu ön-
lemler aşağıdaki öncelik sırasına göre uygulanmalıdır: (i) teh-
likeyi ortadan kaldırmak; (ii) riski kaynağında kontrol etmek 
(mühendislik kontrolleri veya kurumsal önlemlerin kullanımı 
yoluyla); (iii) güvenli çalışma sistemleri tasarlayarak riski en 
aza indirgemek (risk kontrolü için alınan idari önlemler dâhil); 
ve (iv) kalan risklerin toplu önlemlerle kontrol edilemediği 
durumlarda, işveren uygun kişisel koruyucu ekipmanı (KKE) 
ücretsiz sağlamalı ve bunların kullanım ve bakımını sağlamak 
için önlemler almalıdır (ILO, 2001).

Her iş yerinde, işçilerin sağlık ve güvenliği için çeşitli 
sonuçlar doğuran birkaç farklı tehlike türü olabilir. 
Aşağıdakiler, genç işçilerin artan maruz kalma riski ve 
karşılaştıkları yüksek risk faktörleri nedeniyle, özellikle 
genç işçiler için tehdit oluşturan fiziksel ve psikososyal 
tehlikelerdir.

Güvenlik tehlikeleri risk kontrol önlemleri 
uygulanmadığı takdirde anında yaralanmaya (örneğin 
yanıklar, incinmeler, kesikler, çürükler, kırık kemikler, 
iç yaralanmalar, kafa travması ve boğulma) neden 
olma potansiyeline sahiptir. Güvenlik tehlikeleri örnek 
olarak şunları kapsamaktadır; yüksekte çalışmak; 
tehlikeli bir makine, ekipman veya aletleri kullanmak; 
araç sürmek, araca binmek veya araç yakınında 
çalışmak; hendek inşa etmek; kaygan yüzeylerde ve 
dağınık zeminlerde yürüyüş yapmak ve yanıcı veya 
patlayıcı materyal veya maddeyle veya bunlara yakın 
çalışmak. Genç işçiler; sınırlı iş deneyimleri, yetersiz 
beceri eğitimi, güvenlik tehlikeleri ve prosedürleri ile 
ilgili bilgi ya da talimat eksikliği ve denetim eksikliği 
nedeniyle güvenlik tehlikelerine  özellikle maruz 
kalabilirler (IPEC et al., 2002).

Fiziksel tehlikeler gürültü, titreşim, belli türdeki 
aydınlatmalar, aşırı sıcaklıklar (hem sıcak hem 
de soğuk) ve radyasyon (güneşten veya kaynak 
makinesinden gelen ultraviyole radyasyona maruz 
kalma dahil) gibi sağlığa zararlı olabilecek değişik 
fiziksel etmen çeşitlerine maruz kalmayı içerir. 
Gençken UV radyasyona maruz kalan işçiler, uzun 
süreli maruziyetlerinden dolayı (maruziyet erken 
yaşlarda başladığı için) yetişkin yaşantılarında cilt 
kanseri geliştirme riski taşırlar. Genç işçiler, aşırı 
gürültüye bağlı işitme kaybı yaşamaya yetişkinlere 
göre daha yatkındır. Yetişkinler için belirlenen gürültü 
maruziyet sınırları, genç işçilerinin korunması için 
yetersizdir (Forastieri, 2002). Genç işçiler, konaklama, 
imalat ve inşaat sektörlerindeki istihdamları nedeniyle 
önemli derecede aşırı gürültüye maruz kalmaktadır.  

Genç işçilerin sıkça 
maruz kaldıkları 

iş tehlikeleri 
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Biyolojik tehlikeler, bakterilere, parazitlere, virüslere 
ve tehlikeli hayvanlara, böceklere ve bitkilere maruz 
kalmayı içerir. Deri, bağırsak ve solunum yolu 
hastalıkları gibi birçok farklı hastalık türüne neden 
olabilirler. Biyolojik tehlikeler, çok sayıda genç 
insanın çalıştığı tarım (hayvanlarla temas), gıda işleme 
ve restoranlar (gıdayla temas), sağlık hizmetleri 
(insanlarla, kan ve diğer vücut sıvılarıyla temas) 
ve çöp/atık yönetimi gibi ekonomik sektörlerde 
yaygındır.

Kimyasal tehlikeler arasında gazlar, tozlar, dumanlar, 
buharlar ve sıvılar bulunmaktadır. Kimyasallar çoğu 
işyerinde ve tüm sektörlerde kullanılmaktadır. 
Örneğin tarımda pestisitler ve gübreler bulunur; 
imalatta boyalar ve solventler; inşaatta asbest, silika, 
tiner, yapıştırıcılar ve kaynak dumanları ve hizmet 
sektöründe ise temizlik maddeleri. Bir maddenin 
toksik etkileri, maruziyetin dozuna ve süresine ve 
bireysel duyarlılık ve özellikler (ör., cinsiyet ve yaş) 
gibi diğer katkı yapan faktörlere bağlıdır. Gençken 
kimyasal tehlikelere maruz kalma üreme sistemlerine 
ve hormonal dengeye ciddi zarar verebilir (Gerry, 
2005).

Ergonomik tehlikeler arasında ağır yüklerin taşınması; 
hızlı veya tekrarlanan hareketler ve işçilerin uygunsuz 
vücut duruşlarını alışkanlık haline getirmelerine 
neden olan kötü tasarlanmış makineler, ekipman ve 
iş süreçleri sayılabilir. Sırt ağrısı, tendinit, bel fıtığı 
ve karpal tünel sendromu gibi kas-iskelet sistemi 
bozuklukları ergonomik tehlikelere maruz kalmanın 
tipik sonuçlarıdır. Ağır yük taşıyan ergenlerin, vücutları 
hala büyüyüp geliştiğinden, iskelet hasarı ve yetersiz 
büyüme riski daha yüksektir. Ayrıca, iş yöntemleri, 
araçlar ve ekipmanlar genellikle yetişkinler için 
tasarlanmıştır; bu da vücutları henüz tam olarak 
gelişmemiş genç işçilerin yorgunluk, yaralanma ve 
kas-iskelet sistemi bozuklukları konusunda daha 
yüksek risk altında olduğu anlamına gelir (IPEC et al., 
2002).
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Psikososyal tehlikeler, her biri psikolojik veya fiziksel 
zarara yol açabilecek, iş tasarımı ve yönetimi ile sosyal 
ve kurumsal bağlamlarının bir sonucudur. Psikososyal 
tehlikelere karşı ortak bir tepki strestir. İşe ilişkin stres, 
anlık dikkat dağılmasına, yargılama hatalarına ya da 
normal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde başarısızlığa 
neden olarak işyeri kazası riskini artırabilir. Ruhsal 
bozuklukların (tükenmişlik ve depresyon) ve diğer 
fiziksel sorunların (kardiyovasküler hastalıklar ve 
kas-iskelet sistemi bozuklukları) yanı sıra negatif başa 
çıkma davranışlarının (alkol bağımlılığı veya sigara 
içimi) gelişimine de katkıda bulunabilir. Sonuç olarak 
stres, işçilerin hayat kalitesi ve refahının bozulmasına 
neden olur (ILO, 2016a). Gençler yirmili yaşlarının 
ortalarına kadar zihinsel, duygusal ve sosyal olarak 
gelişmeye devam ettikleri için, psikososyal tehlikelere 
maruz kalmaları özellikle zararlı olabilir.

Psikososyal tehlikeler genellikle iki ana gruba ayrılır: 

• İşin içeriği: çalışma koşulları, örneğin, görev tanımı; 
iş yükü ve iş temposu; iş takvimi   
 

• İş içeriği: işin organizasyonu ve iş ilişkileri; örneğin, 
kurumsal kültür (güvenlik konusu etrafında var olan 
kültür), liderlik ve yönetim biçimi, kuruluşdaki rol, 
kariyer gelişimi için fırsatlar, karar verme gücü ve 
kontrol, iş-yaşam dengesi ve işyerinde kişilerarası 
ilişkiler (işyerinde şiddet ve taciz dahil).

Yapılması gereken görevleri konusunda açıklamanın 
sınırlı  olduğu ve işçilerin işin sonucu üzerinde sınırlı 
bir etkisi olduğu durumlarda, bu, diğer faktörlerle 
birlikte, işte düşük motivasyon ve düşük iş tatmini ile 
sonuçlanabilir.

Genç işçiler, iş türü, istihdam biçimi ve düşük 
pazarlık gücü gibi farklı faktörlerin bir araya gelmesi 
nedeniyle, istenmeyen cinsel ilgi de dahil olmak üzere 
işyerinde şiddet ve tacize daha çok maruz kalırlar. 
Genç işçilerin zorbalığa maruz kalması, büyük ilgi 
gören bir konudur.6 Bu, kardiyovasküler hastalık, 
depresyon, tükenmişlik, kaygı, sinirlilik, azalmış iş 
tatmini ve azalmış esenliğin gelişmesine katkıda 
bulunan bir faktördür. Stresli ve kötü düzenlenmiş 
iş ortamı ve zayıf liderlik, olumsuz bir çalışma iklimi 
yaratır ve zorbalık riskini artırır. 

Kötü iş-yaşam dengesi de genç işçiler arasında 
yaygındır çünkü genç işçiler vardiyalı işleri, mevsimlik 
işleri, haftasonu işlerini ve fazla mesaiyi kabul etme 
eğilimindedirler (Kines et al., 2013).

6 İskandinav ülkelerinde genç işçilerin iş sağlığı ve 
güvenliği riskleri başlıklı çalışmaya göre, son yıllarda üç konu 
dikkat odağı olmuştur: zorbalık, sağlık ve „iş yeteneği“. 
İş yeteneği, bireysel işçinin kaynakları ile işyeri yönetimi 
ve talepleri arasındaki dengeyi ifade eder. Sağlık; fiziksel, 
psikolojik, kurumsal ve psiko-sosyal faktörlerin yanı sıra 
toplum ve teknolojideki değişimlerden etkilenir (Kines et al., 
2013).
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Genç işçiler sınırlı iş becerileri, iş deneyimi ve pazarlık 
gücüne sahip olduklarından, bulabildikleri fırsatlar 
genellikle giriş seviyesi işler ve düşük ücret, aşırı 
çalışma saatleri, güvencesizlik ve tehlikeli niteliğinden 
dolayı istenmeyen işlerle sınırlıdır. Bu durum şu anda 
yetişkinlerden üç kat daha yüksek bir genç işsizlik 
oranı ile daha da kötüleşmektedir (ILO, 2018).  
Ayrıca çok sayıda genç, iş kazalarına ve hastalıklara 
karşı daha savunmasız oldukları kayıt dışı ekonomide 
çalışmaktadır (15 ila 29 yaş arasındaki işçilerin yüzde 
78.7’si). Kayıt dışı ekonomi işleri, işçileri önemli 
ölçüde iş tehlikelerine maruz bırakma eğilimindedir 
ve onlara sınırlı sosyal koruma kapsamı sağlar (ILO, 
2017a). Genç işçilerin işlerin daha az istikrarlı ve 
daha az korumalı olduğu standart dışı istihdam 
biçimlerine7 katılma olasılığı yetişkinlerden çok daha 
fazladır. Geçici işlerde çalışanlar, işlerinin sadece kısa 
vadeli olması nedeniyle, eğitim ve beceri gelişimine 
sınırlı erişime sahip olma eğilimindedir ve genellikle 

Tehlikeli ekonomik sektörlerdeki 
genç işçiler

işteki tehlikeler ve riskler hakkında daha az bilgiye 
sahiptir (EU-OSHA, 2007). Sık sık iş değiştirme 
eğilimindedirler ve bu sebeple, tekrar iş değiştirip 
uyum sağlamak zorunda kalmadan önce İSG 
kurallarına aşina olmak için nadiren zaman ya da fırsat 
bulurlar.

Kayıt dışılık, istikrarsızlık ve standart dışı çalışma 
biçimleri gibi çalışma koşulları aşağıda listelenen tüm 
ekonomik sektörlerde mevcuttur ve genç işçilerin 
kırılganlığını artırmaktadır.

7 ILO, standart dışı istihdamı dört istihdam kategorisin-
de tanımlamaktadır: (a) Geçici istihdam (açık uçlu istihdamın 
aksine); (b) Yarı zamanlı ve çağrı üzerine iş (tam zamanlı 
işin aksine); (c) Çok taraflı istihdam ilişkileri (son kullanıcı 
ile doğrudan, ikincil bir ilişkinin aksine); (d) Gizli istihdam/
bağımlı serbest meslek (yani bir istihdam ilişkisinin parçası 
değil).
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Tarım. Dünya çapında tehlikeli işlerde 
çalışan 15 ila 17 yaş arasındaki ergenlerin 
yüzde 49.3'ü tarımda çalışmaktadır   
(ILO, 2017b). Tarım, her yaştan işçiler için 
en tehlikeli sektörlerden biri olarak kabul 
edilir. Tarım işçileri makinelerle, araçlarla, 
aletlerle ve hayvanlarla çalışmak; aşırı 
gürültü ve titreşim; kaymalar, tökezlemeler 
ve yüksekten düşmeler; ağır yükleri 
kaldırma ihtiyacı ve tekrarlanan iş yapmak 
ve kas-iskelet sistemi bozuklukları ile 
sonuçlanan uygunsuz vücut duruşları 
gerektiren işler yapmak; toz ve diğer 
organik maddelere, kimyasallara ve 
bulaşıcı etmenlere ve güneşe maruz 
kalma, aşırı sıcaklıklar ve kötü hava 
koşulları gibi, kırsal ortamların özelliği 
olan diğer çalışma koşulları da dahil çeşitli 
tehlikelerle yüzleştikleri için, yüksek iş 
kazası ve hastalık oranlarına sahiptir.  
Hem genç hem de yaşlı işçiler için tarımda 
istihdam azalmakla birlikte, tarım, dünya 
çapında gelişmekte olan bölgelerde 
gençlerin önemli bir işvereni olmaya 
devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerde 
tarım oldukça makineleşmiştir ve nispeten 
az insan istihdam etmektedir; gelişmekte 
olan ülkelerde ise tarım çoğunlukla düşük 
teknolojili bir sektördür ve çok sayıda 
düşük vasıflı işçiyi istihdam etmektedir 
(ILO, 2017a). 

İmalat. İşgücü piyasasına geçiş yapan 
çok sayıda genç işçi imalat sektöründe 
istihdam edilmektedir. Birçok bölgede 
imalat sektöründeki istihdamın yüzde 
payındaki yakın zamandaki düşüşüne 
rağmen, bu sektör önemli sayıda genç 
işçiyi istihdam etmektedir (örneğin, genç 
işçiler Afrika'da imalat sektöründeki tüm 
işçilerin yüzde 9.7'sini, Doğu Avrupa 
ve Orta ve Batı Asya'da yüzde 20.7'sini 
oluşturmaktadır) (ILO, 2017a). Birçok 
gelişmiş ülkede, genç işçilerin yer aldığı 
en yüksek iş kaza oranına sahip sektördür. 
İmalat sektörü otomobil sanayii, tekstil 
ve giyim sanayii, elektronik sanayii, 
kimya sanayii, metalurji sanayii, gıda 
sanayii ve tüketim malları sanayii gibi 
çok çeşitli sektörleri kapsamaktadır. 
Bu sanayiler işçiler için, kimyasallar, 
makineler, taşıtlar ve elektrikli aletlerin 
kullanımı gibi çok sayıda sağlık ve güvenlik 
tehlikesi ile yetersiz havalandırma, yüksek 
gürültü düzeyi, yüksek sıcaklıklar ve 
kötü aydınlatma gibi fiziksel tehlikeler 
sunmaktadır.

İnşaat. Bu sektör, gelişmekte olan 
ve yeni gelişen bölgelerde (Afrika, 
Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve 
Karayipler) giderek artan sayıda genç 
işçi çekmektedir (ILO, 2017a). Birçok 
ülke inşaat sahalarında çocuk istihdamını 
yasaklamıştır, ancak inşaattaki tehlikeli 
çocuk işçiliği yaygınlığını korumaktadır 
(IPEC, 2011). İnşaat, çoğu inşaat 
görevlerinin çok tehlikeli doğası nedeniyle 
tüm sanayilerdeki en yüksek iş kazası 
ve hastalığı oranlarından birine sahiptir. 
Örneğin, işçiler bazen tehlikeli makine ve 
malzemeleri kullanırlar, yüksekte çalışırlar 
ve tozlu çalışma ortamları da dahil tehlikeli 
maddelere maruz kalırlar. İş kazaları ve 
hastalıklardaki yüksek oran, aynı zamanda 
inşaat sektörünün belirli özelliklerinden 
kaynaklanmaktadır: küçük firmalar ve 
uzatılmış tedarik zincirlerinin yüksek oranı, 
çok-işverenli işyerleri, yüksek personel 
devri ve tecrübesiz, mevsimlik ve göçmen 
işçilerin yoğun kullanımı gibi. 

Madencilik ve taş ocakçılığı. Ağır ve 
biçimsiz yükler, yorucu iş, dengesiz 
yeraltı yapıları, ağır aletler ve ekipman, 
zehirli toz ve kimyasallar ve aşırı sıcağa 
ve soğuğa maruz kalma bu sektörü 
özellikle de genç işçiler başta olmak 
üzere tüm işçiler için tehlikeli kılmaktadır. 
Madenciliğin genellikle yasaların, okulların 
ve sosyal hizmetlerin son derece sınırlı 
olduğu ve aile ve toplum desteğinin 
bulunamayabileceği uzak bölgelerde 
gerçekleşmesi nedeniyle, bu sektörde 
çalışmak psikolojik olarak tehlikeli olabilir 
(IPEC, 2011). Bu nedenlerle, madencilik ve 
taş ocakçılığı genellikle çocukların 
18 yaşına kadar çalışmasının yasak olduğu 
tehlikeli çocuk işçiliği biçimleri olarak 
kabul edilir. 

Hizmetler. Ağırlama ve sağlık ve sosyal 
hizmetler alt sektörlerini kapsayan hizmet 
sektörü, dünya çapında giderek artan 
sayıda genç işçi istihdam etmektedir 
(ILO, 2017a). Bu sektörün önemli bir 
özelliği müşteriler ve hastalar ile sık 
etkileşimdir. Bu özellik, çalışanların sözlü 
istismar, tehdit, aşağılayıcı davranış, 
zorbalık, taciz, fiziksel şiddet ve 
istenmeyen cinsel ilgi gibi psikososyal 
tehlikelere maruz kalma olasılığını 
artırmaktadır. Ruh sağlığı sorunları ve kas-
iskelet sistemi bozuklukları, sektörde işe 
gelmemenin en sık nedenleri arasındadır. 

Konaklama. Hizmet sektörünün bir parçası 
olan konaklama alt sektörü de giderek 
artan sayıda genç işçi istihdam etmektedir. 
Bu sektördeki genç işçiler, yaratıcılık ya 
da inisiyatif gerektirmeyen monoton, 
tekrarlanan görevleri olan fiziksel ve 
psikolojik olarak zorlu işler yapmaktadır. 
Karşılaşabilecekleri ortak tehlikeler ve 
riskler uzun süre ayakta durmak; ağır yük 
taşımak; tehlikeli makinelerin ve aletlerin 
kullanılması; yanık, alerji ve enfeksiyon 
riski; zayıf aydınlatma (örneğin, kulüplerde, 
barlarda ve kumarhanelerde); alkol 
tüketimi ve fiziksel şiddet ve tacizdir 
(Kines et al., 2013).

Sağlık ve sosyal hizmetler. Sağlık ve sosyal 
hizmetler alt sektöründeki işlerin sayısı 
dünya çapında artmaktadır ve bu işlerin 
çoğunu genç işçiler üstlenmektedir. Bu alt 
sektör hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ülkelerde büyümektedir (ILO, 
2017a). Sağlık çalışanları, işyerinde şiddet 
dahil, sıklıkla ergonomik ve psikososyal 
tehlikelere maruz kalmaktadır. Ayrıca, 
fiziksel, mekanik ve kimyasal tehlikelere 
ve bulaşıcı hastalıklara yol açabilecek 
kan, vücut sıvıları ve havadaki kirleticiler 
gibi biyolojik tehlikelere de maruz 
kalmaktadırlar. 

Ev İşi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
gençlerin büyük bir kısmı ev hizmeti 
ve ücretsiz aile işlerinde istihdam 
edilmektedir (ILO, 2016b).  
Ev işleri sürekli olarak düşük değerde 
ve kötü düzenlenmiş olarak kalmaktadır 
ve ev işçileri aşırı çalıştırılmaya, yetersiz 
ödenmeye ve korumasız kalmaya devam 
etmektedir. Ev işçilerinin maruz kaldığı 
en yaygın tehlikeler uzun çalışma saatleri 
ve tecrittir. Dahası, yetkililer söz konusu 
olduğunda nispeten “görünmez”dirler. 
Ev işleri genellikle ağır yüklerin taşınması, 
yangınlara ve sıcak ocaklara maruz 
kalma, ev kimyasallarına temas ve keskin 
bıçakların kullanımını içerir (IPEC, 2013). 
Ev işlerinde çalışan genç kızlar 
ve göçmenler, kısmen, bildirme 
mekanizmalarının eksikliği, sınırlı yasal 
koruma ve işin izole doğası nedeniyle, 
şiddet ve istismara karşı özellikle 
savunmasızdırlar. Genç ev işçileri 
genellikle eğitim fırsatlarından vazgeçmek 
zorundadır, bu da onları daha büyük zarar 
görme riskine sokmaktadır.
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Genç işçilerin sağlık 
ve güvenliğini koruyan 

Uluslararası 
Çalışma Standartları
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İşyerinde sağlık ve güvenlik hakkı, hem genç hem 
de yetişkin işçiler de dahil olmak üzere tüm işçilere 
tanınmaktadır. ILO Anayasası (1919), tüm işçilerin, 
işlerinden kaynaklanan rahatsızlık, hastalık ve 
yaralanmalardan korunması gerektiğini ilke edinmiştir. 
Bu ilke Philadelphia Bildirgesi’nde (1944) ve bundan 
sonra yapılan diğer bildirgelerde çeşitli forumlarda 
teyit edilmiştir.8

Genç işçileri koruyan 
İSG standartları

ILO’nun insana yakışır, sağlıklı ve güvenli işlerin 
desteklenmesine olan bağlılığı, özellikle İSG’yi ele 
alan 40’tan fazla uluslararası çalışma standardının 
geliştirilmesine katkısı ile gösterilmiştir. İSG’deki 
temel ILO standartları, ulusal ve işletme düzeyinde 
İSG politikaları, sistemleri ve programlarına rehberlik 
eden temel ilkeleri oluşturmaktadır. 

İSG hakkındaki temel ILO standartları
• İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi, 1981 (No. 155) ve beraberindeki Tavsiye Kararı (No. 

164), iş sağlığı ve güvenliğinin teşvik edilmesine ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine 
yönelik ulusal ve işletme düzeyinde politikalar ve stratejiler için temel prensipleri 
belirlemiştir. Sözleşme ayrıca, işverenlerin sorumluluklarını, işçilerin ve temsilcilerinin 
haklarını ve bilgi, eğitim ve öğretim ile ilgili gerekleri tanımlar. 2002 Protokolü (No.155)  
iş kazaları ve hastalıklarının kaydedilmesi ve bildirilmesi için özel hükümler içermektedir. 

• İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi, 1985 (No. 161) ve beraberindeki Tavsiye Kararı  
(No. 171), işletmelerde işverenlere, işçilere ve temsilcilerine sağlıklı ve güvenli bir iş 
ortamının oluşturulması hakkında tavsiyede bulunmaktan sorumlu işletme düzeyinde   
iş sağlığı hizmetlerinin kurulmasını öngörmektedir. 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi için Tanıtım Çerçevesi, 2006 (No. 187) ve 
beraberindeki Tavsiye Kararı (No. 197) İSG ile ilgili ulusal politikaların, sistemlerin 
ve programların geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla önleyici bir sağlık ve güvenlik 
kültürünü teşvik etmektedir. 197 sayılı Tavsiye Kararı’na göre, ulusal sistem tüm işçilerin, 
özellikle yüksek riskli sektörlerdeki işçilerin ve kayıt dışı ekonomideki işçiler, göçmen 
ve genç işçiler gibi savunmasız grupların korunması için uygun önlemleri almalıdır. 
Tavsiye Kararı ayrıca, hem kadınlar hem de erkeklerin korunmasını sağlamak için ulusal 
sistemleri tasarlarken toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yaklaşımın kullanılmasını 
desteklemektedir. 

8	 Örneğin,	Seul	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Bildirgesi	(2008),	
sağlıklı	ve	güvenli	bir	çalışma	ortamının,	sadece	bir	işçi	hakkı	
olarak	değil,	temel	bir	insan	hakkı	olarak	tanınması	gerektiğini	
belirtmiştir.
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ILO İSG sözleşmeleri tüm işçilerin iş kazaları ve 
hastalıklardan korunmasını sağlarken, bir kısmı 
genç işçilerin korunması için özel önlemler 
ortaya koymaktadır. Aşağıdaki liste bazı örnekler 
sunmaktadır.

• Tarımda Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesinin, 2001 
(No. 184), genç işçiler ve tehlikeli işler hakkında bir 
bölümü vardır ve 16’ncı Maddede, doğası gereği 
veya gerçekleştirildiği koşullar altında gençlerin 
sağlık ve güvenliğine zarar vermesi muhtemel 
tarım işleri için asgari yaş sınırının 18 olduğu 
belirtilmektedir (katı şartlar altında 16 yaşından 
itibaren istisnaya izin verilebilir).9 Beraberindeki 
Tavsiye Kararı (192), genç işçiler için sağlık gözetim 
önlemlerinin alınmasını öngörmektedir (Paragraf 
4.3).       
 

• İnşaat Tavsiye Kararı, 1988 (No. 175), kaldırma 
araçlarının sürücüleri ve operatörleri için asgari bir 
yaş (ulusal yasa veya yönetmeliklerde öngörüldüğü 
üzere) gerektirmektedir (Paragraf 29).  
 

• Asbestos Tavsiye Kararı, 1986 (No. 172), 18 
yaşından küçük gençlerin, asbestosa maruz kalma 
riski içeren faaliyetlerde istihdam edilmesine özel 
dikkat göstermeyi zorunlu kılmaktadır (Paragraf 
1.3).      
 

• Gençler İçin İstihdam Koşulları (Yeraltı İşleri) Tavsiye 
Kararı, 1965 (No. 125), yeraltı madenlerinde 
istihdam edilen veya çalışan gençlerin yaşamını 
ve sağlığını korumak için tasarlanan önlemlerin 
benimsenmesini gerektirmektedir.  

• Gençler İçin Tıbbi Muayene (Sanayi) Sözleşmesi, 
1946 (No. 77), Gençler İçin Tıbbi Muayene 
(Sanayi-Dışı Meslekler) Sözleşmesi, 1946 (No. 
78) ve Gençler İçin Tıbbi Muayene (Yeraltı 
İşleri) Sözleşmesi, 1965 (No. 124), 18 yaşın 
altındaki çocuklar ve gençler için söz konusu işe 
uygunluğunu kontrol etmek amacıyla işe alım 
öncesinde tıbbi muayenelerin yapılmasını ve 
işçilerin 18 yaşına ulaşana kadar tıbbi denetim 
altında tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu gerekler, 
yüksek sağlık risklerini içeren meslekler için  
21 yaşına kadar uzatılmıştır. Ayrıca, Gençler İçin 
Tıbbi Muayene Tavsiye Kararı, 1946 (No. 79), çoğu 
durumda olduğu gibi, 18 yaşından sonra hala 
korunmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirmektedir, 
çünkü ergen gelişim aşaması 18 yaşında sona 
ermemektedir (Paragraf 7).10    
 

• Sosyal Tesisler Tavsiye Kararı, 1956 (No. 102), 
Paragraf 16(1)’de, herhangi bir işçinin, özellikle 
kadınların ve genç işçilerin, yaptıkları işlerde 
çalışmalarına zarar vermeden oturmak için makul 
fırsatlara sahip oldukları durumlarda kullanım 
için koltuklar sağlanması ve bakımının yapılması 
gerektiği belirtilmektedir.

Diğer ILO sözleşmeleri gençlerin sağlığını, güvenliğini 
ve esenliğini korumayı amaçlamaktadır. Bu hükümler, 
iş teftişi, çalışma saatleri, haftalık dinlenme, ücretli izin 
ve gece çalışması ile ilgili konularda bulunmaktadır. 
Genç denizcilerle ilgili sözleşmelerde ve balıkçılık ve 
liman işleri hakkındaki sözleşmelerde genç işçiler için 
ek özel hükümler bulunmaktadır.

9 Madde 16 (3), ulusal yasalar veya yönetmelikler 
veya yetkin makamın, ilgili işveren ve işçilerin temsilci 
kuruluşlarına danıştıktan sonra, önceden uygun eğitimin 
verilmesi ve genç işçilerin sağlık ve güvenliğinin tamamen 
korunması durumunda, 16 yaşından itibaren o paragrafta 
atıfta bulunulan işin gerçekleştirilmesine yetki verebileceğini 
ifade etmektedir.

10 Gençler İçin Tıbbi Muayene Tavsiye Kararına göre, 
1946 (No: 79), sanayi veya sanayi-dışı mesleklerde istihdam 
edilen tüm genç işçiler için zorunlu tıbbi muayenelerin yaş 
sınırının en az 21 yaşına uzatılması arzu edilmektedir. Bu 
uzatma, tüm madencilik meslekleri, hastanelerdeki tüm 
istihdam ve dans ve akrobasi gibi halk eğlenceleri istihdamı 
için geçerli olmakla birlikte, bunlarla sınırlı kalmamalıdır. 
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18 yaşın altındaki genç işçi hala bir çocuk olarak 
kabul edilmektedir ve çocuk işçiliği yönetmelikleri 
tarafından korunmaktadır (IPEC, 2011). ILO 
standartlarını rehber edinen çoğu ülke, çocukların 
istihdamı ve çalışmalarına 
ciddi kısıtlamalar getirecek 
ya da yasaklayacak 
mevzuatları kabul etmiştir.

Asgari Yaş Sözleşmesi, 1973 
(No.138), farklı iş türleri ve 
farklı gelişim düzeyindeki 
ülkelerde asgari istihdam 
yaşını belirlemektedir. 
138 Sayılı Sözleşmenin 
3. Maddesi, doğası veya 
gerçekleştirildiği koşullardan 
dolayı gençlerin sağlık, 
güvenlik veya ahlakını 
tehlikeye sokacak herhangi 
bir istihdam veya iş türü 
için asgari yaşın 18’den az 
olmayacağını belirtmektedir; 
Madde bazı istisnaları 
içermektedir. Bununla 
birlikte 138 sayılı Sözleşme, 
18 yaş ve üstü işçilerin daha 
fazla korunma ihtiyacını ele 
almamaktadır.

Çocuk İşçiliğinin En Kötü 
Biçimleri Sözleşmesi, 1999 
(No. 182), çocuk işçiliğinin 
en kötü dört biçiminden11 
biri olarak tehlikeli işleri 
içermektedir ve bunların ortadan kaldırılması ulusal 
ve uluslararası eylem için acil bir öncelik olarak kabul 

edilmektedir. Sözleşme, ulusal yetkin makamın, 
işveren ve işçi kuruluşlarına danışarak bir tehlikeli 
iş listesi geliştirmesini ve tehlikeli iş türlerinin 
listelenmesinde, Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri 

Tavsiye Kararında (No. 
190) atıfta bulunulan 
tehlikeli iş türlerini 
dikkate almasını zorunlu 
kılmaktadır. Bunlar 
arasında aşağıdaki işler 
bulunmaktadır:  
 
• Çocukları fiziksel, 
duygusal veya cinsel 
istismara maruz bırakan 
işler   
• Yeraltında, su altında, 
tehlikeli yüksekliklerde 
veya dar alanlarda 
gerçekleştirilen işler 
• Tehlikeli makine, 
ekipman ve aletler ile 
yapılan işler veya ağır 
yüklerin elle taşınmasını ya 
da aktarılmasını gerektiren 
işler   
• Çocukları tehlikeli 
maddelere, etmenlere 
veya süreçlere veya 
sağlıklarına zarar 
verebilecek sıcaklıklara, 
gürültü seviyelerine 
veya titreşimlere maruz 
bırakabilecek sağlıksız 
ortamlarda yapılan işler 

• Uzun saatler veya gece boyunca yapılan işler ya da 
her gün eve dönme imkânı vermeyen işler gibi zor 
koşullar altında yapılan işler.

Çocuk işçiliğinin 
ortadan kaldırılması ile ilgili 

temel standartlar

Tehlikeli çocuk işçiliğini ortadan 
kaldırmaya yönelik ortak 
küresel çabalar sayesinde, 
tehlikeli işlerde çalışan 15 ila 17 
yaş arasındaki çocukların sayısı 
2012 yılında 47.5 milyondan 
2016’da 37.15 milyona 
düşmüştür. Bununla birlikte,  
15 ila 17 yaşları arasında 
istihdam edilen ergenlerin 
yüzde 42’si, 2016 yılında hala 
tehlikeli işlerde çalışmaktadır 
ve çocuk işçiliğinde yer alan 
tüm çocukların yaklaşık yüzde 
25’ini oluşturmaktadır (ILO, 
2017b).

11 182 sayılı Sözleşme‘nin 3. maddesi, çocuk işçiliğinin 
en kötü biçimlerini tanımlamakta ve alt-paragraf (d) altında 
doğası veya gerçekleştirildiği koşullar gereği çocukların 
sağlığına, güvenliğine ya da ahlakına zarar verme olasılığı 
yüksek işleri içermektedir. Madde 3(d)‘de atıfta bulunulan 
iş türleri, ulusal yasalar veya yönetmelikler veya yetkililer 
tarafından, ilgili işveren ve işçi kuruluşlarına danışıldıktan 
sonra ilgili uluslararası standartlar dikkate alınarak 
belirlenecektir.
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Genç işçiler için İSG’yi iyileştirme hedefi ancak devlet kurumları, işverenler, işçiler ve 
kuruluşları, sivil toplum ve daha önemlisi gençler ve gençlik kuruluşları dahil birçok farklı 
aktörün ortak çabalarıyla sağlanabilir.

Bu nedenle, genç işçiler için İSG’yi iyileştirme zorluğunu aşacak etkili bir karşılık, en az beş 
ana alana odaklanmalıdır:

Genç işçiler için 
İSG üzerine ulusal ve 
bölgesel eylem için 

bir çerçeve
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Genç işçiler için İSG üzerine 
odaklanmış ILO eylemi

2015 yılında, ILO işe ilişkin ölümlerin, 
yaralanmaların ve hastalıkların oluş sıklığının 
azaltılması ve bir önleme kültürünün teşvik 
edilmesi amacıyla, “İş Sağlığı ve Güvenliği 
- Önleme için Küresel Eylem (OSH GAP)” 
başlıklı bir İSG öncü programı başlatmıştır. 
OSH GAP bünyesindeki ilk projelerin ikisi, 
genç işçiler için İSG’nin geliştirilmesini 
hedeflemektedir. 

• SafeYouth@Work [İş’teGüvenliGençlik] projesi (ABD 
Çalışma Bakanlığı tarafından finanse edilen), ülke 
çapında kapasite geliştirme yoluyla genç işçiler için 
çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve sürdürülebilir bir 
önleyici sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır. Dört stratejik alanda performansın 
artırılmasına dayanmaktadır: (1) İSG Veri ve Bilgileri; 
(2) İSG Kanunu ve Politikası; (3) İSG Kapasitesi ve 
(4) İSG Bilgi ve Farkındalığı.  

• Youth4OSH [İSG İçin Gençlik] projesi, Endonezya, 
Myanmar, Filipinler ve Vietnam’da küresel tedarik 
zincirlerine katılan genç işçiler ve genç işverenleri 
hedeflemektedir. Proje, işyeri güvenliği konusunda 
farkındalığı artırmak ve ulusal İSG sistemlerini 
iyileştirmek amacıyla daha güçlü kamu talebi yarat-
mak için bir dizi araç ve stratejinin geliştirilmesini ve 
test edilmesini içermektedir.

• İSG ve genç işçiler ile ilgili veri ve bilgilerin 
toplanması ve analizinin iyileştirilmesi

• Genç işçilerin sağlık ve güvenliğini daha iyi korumak 
için yasaların, yönetmeliklerin, politikaların ve 
rehber ilkelerin geliştirilmesi, güncellenmesi ve 
uygulanması

• Genç işçilerinin İSG ihtiyaçlarını ele almak 
için hükümetlere, işverenlere, işçilere ve işçi 

kuruluşlarına yardım etmeyi amaçlayan kapasite 
geliştirme

• İSG’yi genel eğitime ve mesleki eğitim 
programlarına entegre etmek, böylece daha sağlıklı 
ve güvenli bir işçi nesli oluşturmak

• Genç işçilerin İSG tehlikeleri ve risklerine karşı 
kırılganlığı konusunda savunuculuk, farkındalık ve 
araştırmaların güçlendirilmesi 
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Ulusal ve işletme düzeyinde etkili bir İSG sisteminin 
geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
güvenilir veriler gerektirir. Doğru, karşılaştırılabilir 
ve güncel İSG verilerinin toplanması ile ilgili 
zorluklar iş kazaları ve hastalıklarının kapsamını, 
niteliğini, nedenlerini ve etkilerini analiz etmeyi 
zorlaştırır. Ulusal ve işletme düzeyinde İSG koşullarını 
iyileştirme çabaları güncel, doğru ve kapsamlı veriler 
mevcut değilse yanlış yönlendirilebilir veya yanlış 
uygulanabilir. Sonuç olarak, işyeri tehlikeleri, tehlikeli 
sektörler ve kırılgan işçi gruplarının tespiti için etkili 
veri toplama ve analizi çok önemlidir. 

İlgili ve etkili önleyici tedbirlerin geliştirilmesi için 
veriler de önemlidir. İSG ile ilgili güvenilir veriler, 
önceliklerin belirlenmesi ve ilerlemenin ölçülmesi 
için kanıtsal temeli oluşturmaktadır. Sonuç olarak bu 
veriler, genç işçilerin İSG risklerine karşı kırılganlığını 
ele alan politikaların, stratejilerin ve programların 
geliştirilmesi ve uygulanması için hayati öneme 
sahiptir. Genç işçiler hakkında güvenilir İSG verileri de 
bu tür işçilere yönelik önleyici tedbirlerin geliştirilmesi 
için de son derece önemlidir. Veriler, İSG’yi öğretim 
ve beceri eğitimlerine entegre eden programlar 
veya işyeri İSG yönetim sistemlerini geliştirirken 
genç işçilerin ihtiyaçlarını belirlemeyi hedefleyen 
programlar gibi çok ihtiyaç duyulan politika ve 
programlara yönelik talebi de arttırabilir. 

İSG ve genç işçiler ile ilgili 
veri ve bilgi toplama ve 

analizini iyileştirme

2017 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü vesilesiyle 
ILO, ulusal İSG verilerinin toplanması ve analizinin 
iyileştirilmesine yönelik acil ihtiyaçların altını çizmiştir. 
İSG veri ihtiyacını vurgulamak ve üye ülkelerin İSG 
verilerinin toplanması ve kullanımını optimize etme 
çabalarına destek olmak için yararlı kaynaklara ve 
bilgilere sahip bir ILO Araç Kutusu yayımlanmıştır. 

Hükümetler, iş kazaları ve hastalıklarının bildirilmesi 
ve kayıt altına alınması için ulusal bir sistemin 
geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur. 
Etkili bir sistem iş kazaları ve hastalıklarının oluşma 
sıklığı hakkında güncel, kapsamlı ve güvenilir 
bilgi sağlamalıdır. Sistem, istihdam durumundan 
bağımsız olarak tüm sektörleri, işletmeleri ve işçileri 
kapsamalıdır. Genç işçiler çoğunlukla kayıt dışı 
istihdam ve geçici iş ile uğraşırlar. Bu iki kategori 
genellikle ulusal bildirim ve kayıt sistemleri tarafından 
kapsanmamaktadır. Ayrıca pek çok ülkede ev hizmeti 
ve tarım sektörleri gibi çok sayıda genç işçiyi istihdam 
eden sektörler de kapsam dışında kalmaktadır. Ulusal 
bildirim ve kayıt sisteminden kaynaklanan verileri 
kullanarak hükümetler, yaş, cinsiyet, göç durumu ve 
sektöre göre ayrıştırılmış ulusal istatistikleri düzenli 
olarak yayımlamalıdır; önleyici İSG stratejileri ve 
önlemleri geliştirmelidir ve uygun ve etkili işçi 
tazminat planları tasarlamalıdır.

Ulusal İSG Veri Sistemleri

Ulusal bir bildirim ve raporlama sisteminin 
geliştirilmesindeki ilk adım, çeşitli ulusal İSG, sağlık 
ve sosyal sigorta kurumunun depolarında sıklıkla 
bulunan tüm ilgili İSG verilerinin değerlendirilmesidir. 
Hükümetler ayrıca işverenlerin, sigorta kurumlarının, 

iş sağlığı hizmetlerinin, hastanelerin, diğer sağlık 
hizmeti sağlayıcılarının ve bu bilgileri toplayan diğer 
kurumların iş kazaları ve hastalıklarını bildirilmesi için 
özel prosedürler oluşturmalı ve uygulamalıdır. Birçok 
ülkede, bazı ekonomik sektörlerin bir bildirim ve kayıt 
sistemi yoktur ve tüm işverenler ve işçiler böyle bir 
sisteme dahil değildir.
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İşverenler, iş kazaları ve hastalıklarının 
kaydedilmesinden ve yetkililere bildirilmesinden 
sorumludur. Bu kayıt tutma gereklerine uymayan 
işverenler, uygun yaptırımlarla karşı karşıya kalmalıdır 
çünkü uyumsuzlukları tüm ulusal İSG sisteminin 
işleyişini bozmaktadır. Hükümetler ve işveren 
kuruluşları, işverenlerin bu önemli gerekleri nasıl 
yerine getirebileceklerine ve eğitime yönelik rehber 
ilkelere erişebilmelerini güvence altına almalıdır. 
Rehber ilkeler işletme, sektör ve ulusal düzeylerle ilgili 
rehberlik sağlamalıdır.

İşçiler, bireysel ve iş arkadaşlarının sağlık durumları 
hakkında bilgi verebilir. Işçilerin başarılı bir 
programdan kazanacak çok şeyleri vardır ve program 
başarısız olursa en çok kaybedecek olan yine 
kendileridir. Ayrıca, işleriyle ilgili potansiyel tehlikeler 
hakkında herkesten daha fazla bilgi sahibi olma 

eğilimindedirler. Bu nedenle, işçi bilgileri, işverenlerin 
tehlikeli işyeri koşulları bir işçinin kaydedilebilir 
bir kaza geçirmesi veya hastalığa yakalanmasıyla 
sonuçlanmadan önce iyileştirici önlem almalarını 
sağlayan bir erken uyarı sistemi olarak hizmet eder. 

Genç işçiler, sadece işyeri kazalarının değil aynı 
zamanda işyerindeki olayların ve kıl payı atlatılan 
kazaların raporlanmasına katılmaya özellikle teşvik 
edilmelidir. Teşvik ve güvence olmadan, genç işçiler 
genellikle işyeri yaralanmalarıyla ilgili konuşmanın 
işverenin kendilerine karşı olumsuz bir şekilde 
davranmasına neden olacağından korkmaktadır. Bu 
algı, genç işçilerin İSG önlemlerine yapabilecekleri 
önemli katkıları tehlikeye atmaktadır. Tüm işçiler iş 
kazaları ve hastalıklarının işverene bildirilmesinin 
önemini anlamalı ve bunu disiplin önlemlerine maruz 
kalmadan yapabilmelidir. 

EC-ULAT: Filipinler’de   
Bir İş Kazası Raporlama Sistemi

Filipinler’in VI Bölgesinde (Batı Visayas), Çalışma ve 
İstihdam Dairesi Başkanlığı (DOLE) ve Çalışanların 
Tazminat Komisyonu (ECC) “EC-Ulat: Bir İş Kazası 
Raporlama Sistemi”ni pilot olarak test etmektedir. 
Raporlama sisteminin amacı, iş kazalarının bildirimini 
ve kayıt altına alınmasını iyileştirmek ve sadece 

işverenlerin değil işçiler ve halkın da iş kazalarını 
olurken gördüklerinde rapor etmelerini sağlayan, 
yenilikçi bir sistem aracılığıyla sorgulamalara anında 
cevap verilmesini sağlamaktır. Herkes iş kazalarını 
ec-ulat.me web sayfasını kullanarak veya bu amaçla 
oluşturulan telefon numarasına kısa mesaj göndererek 
bildirmeye davet edilmektedir. Bir iş kazası raporu 
gönderildiğinde, ECC bölge memurları raporun 
geçerliliğini DOLE ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi 
(OSHC) ile teyit eder ve uygun eylemleri alırlar. 
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187 Sayılı ILO Sözleşmesi, hükümetleri işveren ve işçi 
kuruluşlarıyla istişarede bulunarak temel İSG ilkelerini 
teşvik edecek bir ulusal politika oluşturma çağrısında 
bulunmaktadır. Politika, mesleki risklerin veya 
tehlikelerin değerlendirilmesini, mesleki riskler veya 
tehlikeler ile kaynağında mücadele edilmesini ve bilgi, 

istişare ve eğitim içeren ulusal önleyici sağlık ve 
güvenlik kültürünün geliştirilmesini sağlamalıdır. 
Bu politikaları geliştirirken öncelikli eylem alanları 
belirlenmeli ve ele alınmalıdır. Genç işçiler gibi daha 
yüksek risk altındaki işçilere yakın ilgi gösterilmelidir.

Genç işçilerin sağlık ve 
güvenliklerinin daha iyi 

korunması için yasaların, 
yönetmeliklerin, politikaların ve 
rehber ilkelerin geliştirilmesi, 

güncellenmesi ve uygulanması

Kanunlar ve yönetmelikler İSG’nin iyileştirilmesi ve 
çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması konularında 
uluslararası standartları yansıtmalıdır. Hemen 
hemen tüm ILO üyesi Ülkeler, “acil olarak çocuk 
işçiliğinin en kötü biçimlerinin yasaklanmasını ve 
ortadan kaldırılmasını sağlamak için derhal ve etkili 
önlemler almaları”nı gerektiren 182 Sayılı Sözleşme’yi 
onaylamışlardır (Madde 1). Sözleşme, çocuk işçiliğinin 
en kötü dört biçimini listelemektedir. Listedeki 
dördüncü madde “doğası veya gerçekleştirildiği 
koşullar gereği çocukların sağlık, güvenlik veya 
ahlakına zarar verme olasılığı olan işler”dir. Çocuk 
işçiliği yapan çocukların çoğu bu kategoriye 
girmektedir. Tehlikeli işlerin ortadan kaldırılması ve 
çocukların sağlık, güvenlik ve ahlakının korunması 
hedeflerine ulaşmanın bir yolu, iyi işleyen ulusal ve 
işletme düzeyinde İSG sistemleri kurmaktır. Üye 
Ülkeler, 18 yaşından küçük gençlerin, doğası veya 
gerçekleştirildiği koşullar gereği çocukların sağlık, 
güvenlik ve ahlakına zarar verme ihtimalinden dolayı 
yapılması yasak olan iş türlerini tanımlamayı taahhüt 
etmişlerdir. Bu tür işlerin tanımlanması genellikle 
tehlikeli çocuk işçiliği listesi ile sonuçlanır.

2015–2020 İçin İspanya İSG 
Stratejisi

2015-2020 için İspanya İSG Stratejisi, genç işçiler 
arasındaki mesleki yaralanma oranının diğer işçilerden 
daha yüksek olduğunu kabul etmektedir. İspanya 
Stratejisi, genç işçiler için sağlık ve güvenliğin 

teşvik edilmesi ve iyi uygulamaların belirlenmesi ve 
paylaşılmasına öncelik vermektedir (INSHT, 2015). 
Bu stratejiyi desteklemek için, İşverenlerin Navarra 
Konfederasyonu (Confederación de Empresarios de 
Navarra, CEN), küçük ve orta ölçekli işletmelerde 
çalışan tüm genç işçiler için İSG yönetimi ve risk 
önleme hakkında işverenlere yardım etmek için bir 
rehber hazırlamıştır. Rehber, 18 yaşın altındaki işçilere 
özgü gereklilikleri anlatmaktadır (CEN, 2015).

Ulusal işgücü, sosyal güvenlik ve ilgili insan hakları 
mevzuatına ilişkin ILO NATLEX Veri Tabanı, yakın 
zamanda “tehlikeli çocuk işçiliği” için bir arama 
kategorisi eklemiştir.12 Bu, kullanıcıların bu alanda 
ulusal standartları ve ilgili yasal referansları hızla 
bulmasına olanak sağlamaktadır. Genç işçilerin sağlık 
ve güvenliği için duyulan kaygı sadece 18 yaşın 
altındaki gençlerle sınırlı olmamalı, tüm genç işçilere 
uzanmalıdır. Genç işçilerin işyeri tehlikelerinden 
zarar görmesine neden olan risk faktörlerini ele alan 
ulusal yasalar, yönetmelikler ve politikalarda ifade 
edilmelidir.13

12 NATLEX, 196 ülkeyi ve 160’ın üzerinde bölge ve alt 
bölümü kapsayan 88.000’in üzerinde kayıt içermektedir. 
Kayıtlar, konu sınıflandırmasına göre indekslenmiş mevzuat 
ve alıntı bilgilerinin tam metinlerini veya özetlerini 
sağlamaktadır.
13 ILO, Üye Ülkelerin, ülke için yeni ya da gözden 
geçirilmiş tehlikeli çocuk işçiliği listesiyle sonuçlanacak 
Üçlü İstişareleri düzenlemesine ve kolaylaştırmasına 
yardımcı olmak için Üçlü Tehlikeli Çocuk İşçiliğini Belirleme 
Sürecini geliştirmiştir. Bu rehber, üç taraflı istişarenin 138 
ve 182 sayılı Sözleşmelere uygun olarak gerçekleştirilmesi 
için sürecin nasıl planlanacağı ve yürütüleceğine dair 
talimatlar sağlamaktadır. Ayrıca müzakerelere katılan üçlü 
üyelere yardımcı olacak referanslara pratik ve kolay erişim 
sağlamaktadır.
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Andean Topluluğu İş Sağlığı ve 
Güvenliği Aracı (2004)

Andean Topluluğu İş Sağlığı ve Güvenliği Aracı, 
çocukların ve ergenlerin, fiziksel ve zihinsel 
gelişimlerini etkileyebilecek sağlıksız veya 
tehlikeli faaliyetler içeren çalışmalara katılmasını 
yasaklamaktadır. Her üye ülkenin ulusal mevzuatı, bu 
tür işlerde istihdam için asgari yaşı belirlemelidir ve 
bu 18 yaşından küçük olmamalıdır. Araç, işverenlerin, 
çocukları ve ergenleri işyerine almadan önce 
işin bir değerlendirmesini; riske maruz kalmanın 
doğasını, derecesini ve süresini belirlemesini ve işyeri 

risklerini ele almak için gerekli önleyici tedbirleri 
benimsemesini zorunlu kılmaktadır. İşverenler, 
çocuk ve ergen işçiler için işe alım öncesi ve sonrası 
ve periyodik olarak, tıbbi muayeneler sağlamak 
zorundadır. 18 yaşından büyük ancak 21 yaşından 
küçük genç işçiler sağlıksız veya tehlikeli olarak 
değerlendirilen işler yaptıklarında, bu işçilerin 21 
yaşına gelene kadar yıllık tıbbi muayeneleri yapılmak 
zorundadır. Bir işçi sağlığı uzmanı bu tür muayeneleri 
yapmalı ve sonuçlar genç işçinin ebeveynlerine veya 
vasisine sunulmalıdır (Comunidad Andina, 2004).
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155 sayılı ILO Sözleşmesi, işverenlerin işçiler ve işçi 
temsilcilerine İSG hakkında uygun eğitim vermelerini 
şart koşmaktadır. Birçok ülke İSG mevzuatlarına, 
yeni işçilerin başlangıç eğitimi özel gereklerini 
de kapsayan, eğitim gereklerini dahil etmektedir. 

Sözleşme ayrıca, onaylayan ülkelerin İSG eğitiminin, 
yüksek öğrenim dahil tüm eğitim ve öğretim 
düzeylerine dahil edilmesini teşvik edecek önlemleri 
almasını şart koşmaktadır.

Oklahoma “İSG’in Eğitime 
Anaakımlaştırılması” Kanunu

Amerika Birleşik Devletleri’nde Oklahoma Eyaleti, 
eyalet istihdam ve eğitim yetkililerinin 7’den 
12’ye kadar olan sınıflarda öğrencilere (yani 

12 ila 18 yaşındaki öğrenciler) işyeri güvenliği 
eğitimi vermelerini şart koşan “İSG’nin eğitime 
anaakımlaştırılması” yasasını (2015) geçiren ilk 
eyalet olmuştur. Teksas Eyaleti kısa süre önce benzer 
bir yasayı geçirmiş ve iki eyalet daha, Kaliforniya 
ve Arkansas, şu anda Oklahoma yasalarına göre 
modellenmiş mevzuatları düşünmektedir.

İSG mevzuatı, kayıt dışı ekonomide çalışan çok sayıda 
genç dahil olmak üzere tüm işçilerin fiziksel ve ruhsal 
sağlığını korumalıdır. İSG yasal korumalarının kayıt dışı 
ekonomideki işçileri kapsayacak şekilde genişletilmesi, 
ve kayıt dışı istihdamdan kayıtlı istihdama geçişi teşvik 
eden stratejiler, genç işçilerinin korunması için önemli 
bir yoldur. Kayıt dışı ekonominin getirdiği zorlukları 
ele alırken, Üye Ülkeler ve sosyal ortaklar, 2015 
yılında kabul edilen ILO Kayıt Dışı Ekonomiden Kayıtlı 
Ekonomiye Geçiş Tavsiye Kararı (No. 204) tarafından 
yönlendirilebilir. 

İş denetiminin, genç işçilerinin sağlık ve güvenliğini 
korumada kritik bir rolü vardır. İş müfettişliği işlevleri, 
İSG yasalarının ve yönetmeliklerinin uygulanmasını; 
işveren ve işçiler için uygunluğa dair teknik bilgi ve 
tavsiye sağlanmasını ve mevcut yasalar tarafından 
özel olarak ele alınmayan kusur veya istismarların 
belirlenmesini içermektedir. Çocuk işçiliği ve çok 
tehlikeli işlerde ve sektörlerde çalışan genç işçilerin 
sağlık ve güvenliğini hedefleyen iş müfettişliği 
girişimleri, genç işçilerin sağlık ve güvenliğinin 
artırılmasında çok etkili olabilir.
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İSG yasalarına ve yönetmeliklerine uygunluk için nihai 
sorumluluk işverenlerde bulunmaktadır. Çalışanlarının 
sağlık ve güvenliğini korumak onların görevidir. Birçok 
İSG yasal çerçevesi, işverenlerin risk değerlendirmesi 
ve kontrolü, işçiler için eğitim ve bilgilendirme, işçi 
sağlığının gözetimi, acil durum planlaması, kazalara 
ilişkin soruşturmalar ve iş kazaları ve hastalıklarının 
bildirimi ve kayıt edilmesi gibi önleme amaçlı 
faaliyetleri içeren İSG yönetim sistemlerini ve 
uygulamalarını benimsemelerini şart koşmaktadır. 
Birçok ülke İSG komitelerinin kurulmasını ve İSG 
işçi temsilcilerinin atanmasını şart koşan mevzuat 
da getirmiştir. İşverenler, genç işçilere özel risk  

Ontario’da (Kanada) 
İş Denetimi Baskını

Temmuz-Eylül 2016 arasında, Ontario'daki İş 
Müfettişleri, sanayi sektöründe bir “denetim baskını” 
gerçekleştirmiş, 14 ila 24 yaşları arasındaki genç işçiler 
ve altı aydan daha az bir süredir çalışan yeni işçiler 
üzerinde yoğunlaşmıştır (Ontario Ministry of Labour, 
2016).

Baskın aşağıdaki maddeleri hedeflemekteydi: 
• İşverenlerin yeni ve genç işçileri işyerindeki 

tehlikeler hakkında bilgilendirmiş olduklarından 
emin olmak 

• Yeni ve genç işçiler arasında İSG hak ve 
sorumlulukları bilincini artırmak

• İşverenleri, özellikle genç işçileri etkileyen tehlikeleri 
belirleme ve kontrol etme konusunda teşvik etmek

• İSG yasalarına ve yönetmeliklerine uyumsuzluğu ele 
almak ve çare bulmak. 

faktörlerinin bu yönetim sistemleri ve uygulamaları 
tarafından tanınmasını ve ele alınmasını sağlamalıdır. 
Genç işçiler, İSG konusunda işçi danışmanlığı ve 
işbirliği mekanizmalarına da özellikle dahil edilmelidir. 

Hükümetler, işveren ve işçi kuruluşları gibi diğer ulusal 
kurumlar, İSG gereklerine uygunluğu teşvik etmek, 
çalışma koşullarını iyileştirmek ve işyerinde riskleri 
önlemek için araçlar ve rehber ilkeler geliştirmelidir. 
Bu araçlar, genç işçilerin ihtiyaçlarına özel olarak 
odaklanmalıdır.

Avustralya Adil Çalışma İçin  
En İyi Uygulama Rehber

Avustralya’da, Adil Çalışma Kamu Denetçisi genç 
işçilere yönelik en iyi uygulamaları açıklayan iki rehber 
hazırlamıştır:  

• Genç işçilerin istihdamına ilişkin işveren rehberi, 
iş ilişkisinin başlarında, işverenin bir işçiye ne 
anlatması gerektiğini açıklamaktadır, genç işçiler 
için sağlık ve güvenliğin önemini vurgulamaktadır 
ve işyerinde zorbalık bulunmamasının öneminin 
altını çizmektedir (Fair Work Ombudsman, 2013);

• Genç İşçi Rehberi, işyerinde genç işçilerin hak, yetki 
ve sorumluluklarına odaklanmaktadır, İSG hakkında 
özel bir bölüm içermektedir (Fair Work Ombuds-
man, 2017).

ILO aynı zamanda işverenlerin ve işçilerin, ergenleri 
tehlikeli çocuk işçiliğinden korumalarına yardımcı 
olmayı amaçlayan rehber ilkeler de üretmiştir. 
Bunlar, İşveren ve İşçiler için Tehlikeli Çocuk İşçiliği 
El Kitabı (2011) ve Gençlik İçin Güvenli İş Kiti’ni 
(2009) içermektedir. Diğer ILO yayınları, tüm işçiler 
için İSG’nin nasıl teşvik edileceğine dair daha genel 
rehber ilkeler sağlamaktadır. Örneğin, İş sağlığı ve 

güvenliği yönetim sistemleri için rehber ilkeler  
(ILO-OSH 2001) başlıklı yayın, ulusal kurumlar, 
işverenler, işçiler ve ilgili işçi kuruluşları için tüm işçiler 
için iş kazaları ve hastalıklarını azaltmak amacıyla İSG 
yönetim sistemlerinin nasıl kurulacağı, uygulanacağı 
ve iyileştirileceği konusunda tavsiyelerde 
bulunmaktadır.14

14 ILO, risk değerlendirmesi ve risk yönetimi için 
pratik ve kullanımı kolay araçlar geliştirmiştir. Bunlar 
arasında işveren, işçi ve işçi temsilcileri için işyeri risk 
değerlendirmeleri gerçekleştirme hakkında 5 adımlı bir 
rehber, ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için işyeri risk 
değerlendirmeleri ve yönetimi hakkında eğitim paketi 
bulunmaktadır.
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Genç işçiler için İSG’ye yönelik sürdürülebilir gelişme, 
genç işçilerin ihtiyaçlarını ele alan daha iyi veri, yasa 
ve politikalardan daha fazlasını gerektirmektedir. Tüm 
üç taraflı bileşenlerin ve ilgili paydaşların kapasite 
geliştirmeye katılmasını gerektirmektedir.
 
İşçilerin sağlık ve güvenliğini koruma görevlerini 
yerine getirmek için, işverenlerin en azından risk 
yönetimi sürecine aşina olmaları ve işyerlerine 
uyarlanmış İSG yönetim sistemlerini uygulamaya güçlü 
bir şekilde teşvik edilmeleri gerekmektedir. İşyeri 
tehlikelerini tespit etmeli, riskleri değerlendirmeli, 
özel işçi kırılganlıklarını hesaba katmalı, tehlikeli 
çocuk işçiliği durumlarını tespit etmeli ve etkin 
önleme ve risk kontrol önlemleri almalıdır. İşyeri 
risk değerlendirmelerinden elde edilen bulgular 
tüm yeni ve genç işçiler için İSG eğitimine entegre 
edilmeli ve tüm işçiler için periyodik ve sürekli eğitime 

dahil edilmelidir. İşveren kuruluşların üyelerinin yeterli 
beceriyi kazanmalarında ve risk yönetiminin önemini 
anlamalarında yardımcı olmak için kritik rolleri vardır.

Tehlikelerin ortadan kaldırılması, risklerin en aza 
indirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için 
işçilerle işbirliği gereklidir. İşbirliği, işçilerin İSG 
temsilcileri ve İSG ortak komiteleri ile yapılmalıdır. 
Genç işçilerin yeterince temsil edilebilmesi için, İSG 
temsilcilerinin genç işçilerin karşılaştığı risk faktörlerinin 
farkında olmaları ve genç işçilere İSG kırılganlıklarının 
nasıl ele alınacağı konusunda bilgi ve rehberlik 
sağlanması gereklidir. İşçi sendikaları, genç işçi üyelere 
sahip olmanın önemini ve işyerinde genç işçilerin 
haklarını geliştirmek için kampanya ve eylemlerin 
düzenlenmesinde genç işçilerin yer almalarının önemini 
giderek daha fazla fark etmektedir, ancak kat edilecek 
daha çok yol bulunmaktadır.  

Genç işçilerin İSG ihtiyaçlarını 
ele almak için hükümetler, 

işverenler, işçiler ve kuruluşlarına 
yönelik kapasite inşa etme
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Hükümetler, işveren kuruluşları ve sendikalar, çok 
sayıda genç işçi ve çocuk işçiliği istihdam eden ve 
tehlikeli çalışma koşullarının sıkça görüldüğü kayıt 
dışı ve kırsal ekonomilere İSG’nin getirilmesinde 
önemli bir rol oynamalıdır. İSG (genç işçiler dahil) 
ile ilgili olarak, kayıt dışı ve kırsal işçilerin bilgi ve 

becerilerini geliştirmek için çeşitli kanallardan eğitim 
ve bilgilendirme sağlanmalıdır. Bu sektörlerde 
çalışan çok sayıda kız olduğundan, bu kızların 
eğitim ve farkındalık artırma girişimlerine dahil 
edilmelerini sağlamak için cinsiyete dayalı bir yaklaşım 
benimsenmelidir.

Birleşik Krallık (BK) Sendikalar 
Kongresi'nin Çıraklık Rehberi

Birleşik Krallık’ta, Sendikalar Kongresi (TUC) ve 
Öğrenme ve Beceri Konseyi (LSC), İSG temsilcilerine 
işverenlerin, çıraklar ve diğer kursiyerlere sağlıklı ve 
güvenli bir çalışma ortamı yanında, yeterli destek 
ve rehberlik sağlamalarını nasıl güvence altına 
alacaklarına dair tavsiyelerde bulunan, Çıraklık: 
Sendika güvenlik temsilcileri için kısa bir rehber 

başlıklı bir el kitabı hazırlamıştır. El kitabı, genç işçiler 
ve çırakların sendikaya katılmaları için teşvik edilmesi; 
genç işçilerin İSG komitesi gündeminde daimi bir 
madde yapılması; genç işçilerin yasaların gerektirdiği 
şekilde korunmasının sağlanması; genç işcilerin İSG’de 
gerekli eğitime sahip olduklarının, devam eden İSG 
eğitimine erişebildiklerinin ve yeterli denetime sahip 
olduklarının kontrol edilmesi ve genç işçilerinin işe 
alınması ve istihdamı konusunda İSG temsilcilerine 
danışılmasının sağlanması gibi bir dizi yaklaşımı 
tavsiye etmektedir (LSC & TUC, 2005).

Kakao Toplulukları İçin 
Gana Genel Tarım İşçileri Birliği 
El Kitabı

Genel Tarım İşçileri Sendikası (GAWU), Gana’daki 
çiftçilerin ve tarım çalışanlarının en büyük işçi 
kuruluşudur. Üyelikleri, genç işçiler de dahil resmi 
kurumlarda ve kırsal topluluklarda ücretli ve 

ücretsiz olarak çalışan tarım işçilerine uzanmaktadır. 
2014 yılında, ILO’nun Çocuk İşçiliğinin Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Programı (IPEC) ile 
birlikte GAWU, Tehlikeli Çocuk İşçiliğinin ve İş Sağlığı, 
Güvenliği ve Çevre Risklerinin Ortadan Kaldırılması - 
Gana’daki Kakao Topluluklarında Değişim Araçları için 
bir Kılavuz başlıklı el kitabını geliştirmiştir. 
Bu uygulamalı eğitim paketi çiftçilere yöneliktir ve 
çocukların ve ergenlerin kakao tarımındaki tehlikeli 
işlerin etkilerine karşı kırılganlıkları hakkındaki 
tartışmaları içermektedir (IPEC & GAWU, 2014).
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İşyeri önleme kültürüne yönelik sürdürülebilir ilerleme, 
önleyici tedbirlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak 
isteyebilecek genç işçiler için kapasite geliştirmeye 
odaklanmayı gerektirir.

İş sağlığı ve güvenliğini genel ve mesleki eğitime 
entegre etmek, genç işçiler ve genç işverenler 
arasında İSG farkındalığı, bilgi ve becerileri 
geliştirmenin oldukça etkili bir yoludur. Gençler 
herhangi bir toplumun geleceği ve kültürel değişimin 
önemli itici güçleri olduğundan, temel İSG bilgisi, okul 
müfredatı, teknik eğitim ve sivil toplum kuruluşları 
tarafından geliştirilen eğitim programlarına entegre 
edilmelidir. Bu, gençlerin kendi sağlık ve güvenliklerini 
koruma ihtiyacının farkında olmalarını ve bunu yapma 
haklarının bilincinde olmalarını sağlayacaktır. 

Bazı ülkelerde, risk önleme konusunda temel eğitim 
ilkokul müfredatında yer almaktadır. Diğerlerinde ise, 
uzmanlar sadece eğitim içeriğine değil, aynı zamanda 
öğretimin yapıldığı yerlere de odaklanan bir yaklaşım 

İSG’yi genel eğitim ve mesleki 
eğitim programlarına 

entegre ederek daha sağlıklı 
ve daha güvenli bir işçi nesli 

yetiştirme
geliştirmektedir. Öğrenciler ve genç öğrenciler 
öğrenmelerinin bir parçası olarak, okul ortamlarının 
sağlık ve güvenlikle ilgili yönlerinde aktif bir rol 
oynamaya çağrılırlar. 

Fransa İş Kazaları ve Hastalıklarının Önlenmesi için 
Ulusal Araştırma ve Güvenlik Enstitüsü (Institut 
National de Recherche et de Sécurité, INRS) 
tarafından yürütülen yakın zamanlı bir çalışma, 
okulda İSG eğitimi alan genç işçiler için iş kazası 
oranının eğitimi almamış genç işçilerden yüzde 
50 daha düşük olduğunu bulmuştur (INRS, 2018). 
Etkili İSG eğitimi, gençlerin önleme odaklı tutum ve 
davranışları benimsemelerini; tehlikelerin ve risklerin 
tespit edilmesi için gerekli beceri ve yetenekleri 
geliştirmelerini ve bu gençler okulda, işyerinde 
olsalar veya topluma başka türlü katkıda bulunsalar 
da etkili İSG çözümleri geliştirmelerini sağlar. İSG’yi 
okul müfredatıyla bütünleştiren birçok mükemmel 
girişim örneği bulunmaktadır ve bunların etkileri ve 
geçerliliğini ele alan araştırmalarla tamamlanmalıdır.

Gençler İçin İSG Eğitimi ve 
Eğitim Araçları Örnekleri

Kanada İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (CCOHS), 
işgücüne katıldıklarında sağlıklı ve güvenli kalma 
konularında öğrencilerini eğiten öğretmenlere destek 
sağlamak amacıyla Sağlık + Güvenlik Öğretim Araçları 
geliştirmiştir. İçerik, esas olarak ortaokul öğrencilerine 
yöneliktir, ancak daha genç bir kitleye yönelik olacak 
şekilde kolayca uyarlanabilir.

ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH) 
gençlere İSG temellerini eğlenceli ve ilginç bir 
şekilde öğretmek için Youth@Work—Talking Safety 
[İş’teGençlik-Güvenliği Konuşmak]’ı tasarlamıştır. Bu 
ücretsiz müfredat, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
her eyalet için özelleştirilmiştir, böylece eyaletin 
kendi çocuk işçiliği kuralları ve yönetmelikleri ile 
tutarlıdır. İçinde tanımlanan faaliyetler, gençlerin 
istihdam edildiği çok çeşitli işyerlerinde tehlikeleri ve 

önleme stratejilerini vurgulamaktadır. Son zamanlarda, 
bir değerlendirme aracı eklenmiştir. Bu araç, 
öğrencilerin işyeri sağlığı ve güvenliğini anlamalarını 
ölçmektedir ve öğrenciler geçtikleri takdirde dijital bir 
rozet almaktadır.

Genç İşçi Sağlığı ve Güvenliği için Kaliforniya 
Ortaklığı, devlet kurumlarını ve eğitimcileri, 
işverenleri, ebeveynleri, iş eğitmenlerini ve diğer 
paydaşları temsil eden eyalet çapındaki kuruluşları 
bir araya getirmektedir. Gençleri iş yerinde korumak 
için stratejiler geliştirmiştir. Projeleri, gençlerin, 
işverenlerin ve toplumun İSG ve genç işçilerinin 
korunması konularında eğitilmelerine yardımcı olacak 
bilgi, eğitim, eğitim malzemeleri, teknik yardım ve 
tavsiyeler sağlayan Kaliforniya’daki Genç İşçi Kaynak 
Merkezleri’ni içermektedir. Youngworkers.org sitesi, 
gençler, ebeveynler, öğretmenler, iş eğitimcileri ve 
işverenler için bilgi içermektedir.
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Avrupa Birliği “Bütün-Okul” 
Yaklaşımı

Avrupa Birliği’nde (AB) İSG eğitiminin genel eğitime 
entegre edilmesi için çaba sarf edilmiştir. Örneğin, 
Avrupa Topluluğu İSG 2002–2006 stratejisi, 2007–
2012 stratejisinde olduğu gibi, sağlık ve güvenlik 
hakkında eğitimi içermekteydi. AB İSG Strateji 
Çerçevesi 2014–2020, İSG ile ilgili farkındalığı 
artırmanın okulda başladığını belirtmektedir. 

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA), İş 
Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitime Anaakımlaştırılması-
Okulda ve Mesleki Eğitimde İyi Uygulamalar 
(2004) başlıklı raporu Avrupa çapında iyi uygulama 
örneklerine kapsamlı bir genel bakış sunmakta ve İSG 
eğitimini Avrupa düzeyinde eğitime entegre etmeyi 
amaçlayan sistematik bir stratejiye yönelik adımları 
özetlemektedir. İş sağlığı ve güvenliği ve eğitimi: 
Bütün okul yaklaşımı (2013) başlıklı AB-İSGA raporu, 
bu yaklaşımı tanımlamakta ve birkaç örnek olay 
incelemesi içermektedir. 

İSG’ye “bütün okul” yaklaşımı: 

• Hem öğrenciler hem de personel için, risk 
eğitimini ve okullarda sağlık ve güvenlik yönetimini 
birleştirmektedir

• Risk eğitimi, sağlık eğitimi, güvenlik yönetimi ve 
sağlıklı okul kavramlarını bir araya getirmektedir

• Okul güvenliği yönetimine personel ve öğrencileri 
aktif olarak dahil etmektedir

• Öğretmenleri okullarında İSG yönetimi hakkında 
eğitmekte ve İSG yönetimine dahil etmektedir; 
bu sayede öğretmenlerin İSG anlayışını ve pratik 
becerilerini geliştirmektedir. Bu, öğretmenlerin 
öğrencilere risk eğitimini daha iyi verebilmelerini 
sağlamaktadır

• Öğrencilerin İSG anlayışını ve önemini örnekler 
kullanarak geliştirmektedir

• Öğrencilerin tehlike tespitinde ve çözüm önerisinde 
bulunmalarını, becerilerini geliştirmelerini içermekte 
ve öğrencilere okulun güvenlik kurallarına göre bir 
sahiplik duygusu vermektedir

• Risk eğitimi ve okul güvenlik ve sağlığını tüm okul 
faaliyetlerine ve sistemlerine entegre etmekte, 
böylece bunlar getirilen ekstra bir şey olmak yerine 
okul hayatının bir parçası haline gelmektedir. 

EU-OSHA ve Napo Konsorsiyumu birlikte çalışarak 
Öğretmenler için Napo başlıklı bir dizi İSG eğitim seti 
üretmiştir. Bu eğitim seti, Napo’nun kısa filmlerini ve 
yaratıcı faaliyetlerini kullanarak, ilkokul çocuklarına 
eğitici fakat eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde sağlık ve 
güvenlik konularını tanıtmayı amaçlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa Eğitim ve Öğretim 
Ağı (ENETOSH), İSG’de eğitim ve öğretim ile ilgili 
konularda bilgi paylaşımı için çevrimiçi bir platform 
sunmaktadır. Amacı İSG’yi eğitim ve öğretime 
anaakımlaştırmaktır. Sağlık ve güvenliğin ve sağlığın 
yaşam boyu öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olduğu 
düşüncesine dayanarak, ENETOSH çalışması tüm 
eğitim alanlarını kapsamaktadır (anaokulundan liseye; 
başlangıç mesleki eğitim ve öğretim; yüksek öğrenim 
ve sürekli mesleki eğitim). ENETOSH, İSG’de iyi 
uygulama örneklerini ve eğitim ve öğretim araçlarını 
toplamak ve değerlendirmek için üyeleri ile işbirliği 
yapmakta (iyi uygulama örneklerine ve araçlarına 
bakınız) ve bu bilgileri web sitesinde hazır hale 
getirmektedir. Ayrıca konuya odaklanan yıllık haber 
bülteni bulunmaktadır.15 

2015 yılında, Avrupa Birliği ERASMUS+ Programı 
(ENETOSH ve EU-OSHA ile işbirliği içinde) İSG 
için işbirlikçi ve kapsayıcı bir öğrenme yaklaşımı 
sağlamak için GÜVENLİĞİ ÖNEMSE - GÜVENLİK 
ÖNEMLİ! Projesini başlatmıştır. Proje, öğretmenlerin 
ve gençlerin İSG ile ilgili becerilerini ve bilgilerini 
geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır ve 
bir çevrimiçi platform, kullanıcı kılavuzları ve diğer 
malzemeleri içermektedir. Projeye beş ülkeden (Çek 
Cumhuriyeti, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya) 
ortaklar katılmaktadır.

15 Finlandiya’da, İSG konuları “İş Hayatına Giriş” 
(Työelämään tutustuminen, TET) başlıklı işbaşı öğrenim 
programına entegre edilmiştir. Bu program katılımcılara 
işyeri tehlikeleri, iş sözleşmeleri, çalışma saatleri ve izin 
bildirimi yollarını öğretmektedir. Daha fazla bilgi http://www.
oph.fi/english adresinde bulunabilir. 
Romanya eğitim sistemi, ağırlıklı olarak lisansüstü düzeyde 
olmak üzere, İSG dersleri vermektedir. Bununla birlikte, 
güvenli davranış ile ilgili eğitimi erken yaşlardan itibaren 
teşvik etmek ve okullarda İSG öğretimini düzenli bir şekilde 
teşvik etmek için yakın zamanda bir ağ kurulmuştur. 2014 
ve 2015 yıllarında Ulusal İSG Yarışmaları İş Teftiş Birimi 
tarafından gerçekleştirilmiştir ve hem öğretmenlerden hem 
de öğrencilerden oluşan en iyi okul takımlarına ödüller 
verilmiştir.
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Genç işçiler ile ilgili İSG çalışmalarını yürütmek ve 
yaymak için sürekli destek önemlidir. Giderek artan 
sayıda İSG ajans ve kuruluşları genç işçiler üzerinde 
çalışmaktadır. 2017 yılında ILO tarafından 78 İSG 
ajansı, kurumlar, araştırma merkezleri ve üniversiteler 
üzerinde yapılan bir ankete göre, katılanların yüzde 
62,8’i genç işçilerin İSG araştırması için gerekli bir 

Genç işçilerin İSG tehlikeleri ve 
riskleri karşısında kırılganlığı ile 
ilgili savunuculuk, farkındalık ve 
araştırmaların güçlendirilmesi

alan olduğunu düşünmektedir. Katılanların yüzde 
20’den fazlası ise genç işçilerinin İSG araştırması için 
yüksek bir öncelik olduğunu düşünmektedir (ILO, 
forthcoming). Sağlık araştırmaları ergenlerden ziyade 
çocuklara, gelişmekte olan ülkelerden ziyade gelişmiş 
ülkelere, işyerinden ziyade okullara ve sosyal yaşama 
odaklanma eğilimindedir. 

Gelecek araştırmalar için önerilen konular
Geçiş sürecinde olan genç işçiler ve İSG riskleri: Birçok gencin okuldan işe, gençlikten 
yetişkinliğe geçişte olduğu gerçeğini dikkate alarak artan İSG riskleri ile “genç olmak” 
arasındaki ilişkiyi analiz etmek.

Çok boyutlu ve kapsamlı bir yaklaşım: Genç işçilerin özelliklerine odaklanan geleneksel 
ve tek boyutlu yaklaşımın üstesinden gelmenin yollarını araştırmak ve farklı faktörlerin 
birlikte çalışarak genç işçilerin İSG risklerine karşı artan kırılganlığına katkıda bulunma 
biçimlerini göz önünde bulundurmak. Örneğin, gençlere özgü özellikleri ve çalışma 
koşullarını, işin organizasyonu ve işyeri özelliklerini incelemek. 

Sosyal, duygusal ve motivasyonel sorunlar: Genç işçilerin davranışları ve İSG sorunları 
hakkında konuşma istekleri üzerinde önemli bir etkisi olabilecek sosyal, duygusal ve 
motivasyonel konuların belirli bir iş bağlamında incelenmesi. Bu tür konular, akran baskısı 
ve desteği, işyeri normları ve değerleri, İSG kültürü ve yönetim tarzını içerebilir. Yaş ile 
güvenlik kültürü arasındaki ilişkinin anlaşılmasını ve genç işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili sonuçları ilerletmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

İSG eğitimi ve denetimi: Yüksek kaliteli ve etkili (a) İSG’yi sunma yollarının; (b) İSG 
eğitimi ve genç işçilerin denetiminin ve (c) özellikle standart dışı istihdam biçimlerinde 
İSG eğitim ve denetiminin yapılmasını güvence altına almak için stratejilerin etkilerinin 
araştırılması.

İSG yönetim sistemlerini genç işçilere uyarlamak: İSG yönetim sistemleri ve risk 
değerlendirmelerinin, genç işçilerin karşılaştığı özel risk faktörlerini de içerecek şekilde 
geliştirilme yollarını incelemek.
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İSG konusunda farkındalık artırma kampanyaları ve 
genç işçilere İSG hakkında eğitim verirken gerçek 
dünya deneyimlerinin kullanılması; temel bilgileri 
yaymak ve genç işçilerin hak ve kırılganlıkları hakkında 
işçiler, ebeveynler, işverenler, okullar ve toplulukları 
duyarlı hale getirmek için etkili yollarıdır. Bu 
kampanyalar, hükümetler veya ulusal kurumlar, işveren 
kuruluşları, sendikalar, gençlik dernekleri, STK’lar ve 
diğer sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenebilir. 
İSG farkındalık kampanyaları, haber medyasının ve 

Hong Kong’ta Gençler İçin İSG 
Kampanyası
Hong Kong İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, yarı 
zamanlı ya da yaz işlerinde yer alan gençler arasında 
İSG’yi teşvik etmek için Gençlik İş Sağlığı ve Güvenliği 
Tanıtım Kampanyası başlatmıştır. Kampanya, 
genç işçiler için İSG’nin önemini vurgulayan İSG 
bilgilendirme setlerinin dağıtımı, seminerlerin 
düzenlenmesi ve radyo programlarının yayınlanması 
gibi bir dizi etkinliği içermektedir. Kampanyanın bir 
parçası olarak, gençlere hitap edecek İSG mesajlarının 
yayılmasında öğrencilerin katılımının sağlanması 
amacıyla “Gençlik Gücü 2017–18 GIF Tasarım 
Yarışması” düzenlenmiştir (Hong Kong OSHC, 2017).

Sendikalarda Genç İşçiler

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
(ITUC) sendika hareketi içinde genç işçilerinin 
örgütlenmesinin ve güçlendirilmesinin önemini 
kabul etmektedir. ITUC, genç işçilerin politika ve 
faaliyetlerinde ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi 
yansıtmayı hedeflemiş ve bu amaçla 2017 yılında 
Genç İşçiler için Ekonomik ve Siyasal Gündem’i 
benimsemiştir. Bu Gündem’in bir parçası olarak, genç 
sendika üyeleri, genç işçilere özgü konuları ele alan 
kampanyalar da dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler 
düzenlemeyi taahhüt etmişlerdir (ITUC, 2017).

Avustralya’daki Viktorya Ticaret Salonu Konseyi 
kısa süre önce genç işçileri örgütlemek ve güvenli 
ve güvenceli işleri elde etmek için gerekli bilgi ve 
becerilerle genç işçileri güçlendirmek amacıyla Genç 
İşçiler Merkezi’ni kurmuştur. Genç İşçiler Merkezi 
ayrıca gençlerin işyerinde problemli durumlarla 
karşılaşan diğer kişilerle bağlantı kurmaları için bir 
alan sağlamaktadır. 

sosyal medya platformlarının katılımı ve desteği 
ile büyük ölçüde geliştirilebilir ve genişletilebilir. 
Gazetecilerin İSG ve genç işçiler ile ilgili konuların 
farkına varmaları ve bu konularda haber yapmaları 
için gerekli bilgi ve beceriler ile donatılmış olmaları 
gerekmektedir. İSG ve genç işçiler ile ilgili hikayeler 
hakkında gerçek zamanlı bildirim, bilginin yayılmasına 
ve işyeri sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesine 
yönelik farkındalık bilincinin ve kamuoyu talebinin 
artmasına yardımcı olacaktır.
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Bir önleme kültürünün olduğu yerlerde, her düzeyde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı 
hakkına saygı vardır ve hükümetler, işverenler ve işçiler, tanımlanmış haklar, sorumluluklar 
ve görevler sistemi aracılığıyla sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasına aktif 
olarak katılırlar. Önleme ilkesine yüksek öncelik verilmektedir. İSG’ye göre sürdürülebilir 
bir önleme kültürü oluştururken, tehlikeli sektörlere ve sanayilere ve zarar riski yüksek olan 
işyerlerinde çalışan genç işçiler gibi kırılgan işçilere özel dikkat gösterilmelidir. 
 

İSG önleme kültürünün 
yaratılmasına gençliğin 

katılımı
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Safe Youth @ Work [İş’te 
Güvenli Gençlik] Eylem Planı

Eylül 2017’de ILO, Singapur İşgücü Bakanlığı 
işbirliğiyle SafeYouth@Work [İş’teGüvenliGençlik] 
Kongresi’ni düzenledi. Bu, ILO’nun SafeYouth@
Work [İş’teGüvenliGençlik]] projesinin bir parçasıydı 
ve Singapur’da düzenlenen 21. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kongre’sinde gerçekleşti. SafeYouth@
Work [İş’teGüvenliGençlik] Kongresi, küresel bir 
genç İSG şampiyonları ağı oluşturmak için 125 genç 
işçi, işveren, sendikacı ve öğrenciyi bir araya getirdi. 
Gençler, genç 
işçilerin karşılaştığı 
sağlık ve güvenlik 
engelleri hakkındaki 
görüşlerini 
paylaşmaya ve 
işyerinde sağlık 
ve güvenliğin 
teşvik edilmesi 
için kendi çözüm 
önerilerini sunmaya 
davet edildi. Bu 
konuları tartışma 
ve uluslararası İSG 
uzmanları, hükümet 
temsilcileri, işveren 
ve işçi kuruluşları, 
sivil toplum kuruluşları ve diğer sivil toplum 
kuruluşları ile etkileşimde bulunma fırsatı buldular. 
Değişim, önümüzdeki birkaç yıl için bir eylem 
çerçevesinin geliştirilmesine yol açtı ve SafeYouth@
Work [İş’teGüvenliGençlik] Eylem Planı’nın temelini 
oluşturdu.  

Dünya Kongresi’nden sonra, Eylem Planının 
tartışılması ve doğrulanması amacıyla bir dizi danışma 
forumu düzenlenmiştir. Bu forumlar A+A ILO 
Uluslararası Konferansı (Düsseldorf, Ekim 2017); IV 
Çocuk İşçiliğinin Kalıcı Olarak Ortadan Kaldırılması 
Küresel Konferansı (Buenos Aires, Kasım 2017); ve 
SafeYouth@Work [İş’teGüvenliGençlik]]  Eylem Planı 
ile ilgili Asya Alt-Bölgesel İstişaresi (Cakarta, Ocak 
2018) sırasında gerçekleşmiştir. 

Alınan girdileri bir araya getirmek ve SafeYouth@Work 
[İş’teGüvenliGençlik] Eylem Planı’nı sonuçlandırmak 
için İSG uzmanlarından, işveren ve işçi temsilcilerinden 
ve beş Gençlik Şampiyonundan oluşan bir Taslak 
Metni Hazırlama Komitesi Şubat 2018’de toplanmıştır. 
Taslak Metni Hazırlama Komitesi şimdi, ILO Üye 
Ülkeleri ve bileşenlerini genç işçilerinin sağlık ve 
güvenliğini iyileştirme çabalarına rehberlik etmeyi 
amaçlayan SafeYouth@Work [İş’teGüvenliGençlik] 
Eylem Planını geliştirmiştir. Eylem Planı, iş kazaları 
ve hastalıklardan etkilenen genç işçilerin sayısında 
sürdürülebilir azaltmaların başarılması için son 

derece önemli 
hükümetler, işveren 
ve işçi kuruluşları, 
gençler ve gençlik 
kuruluşları ve 
İSG’yi iyileştirmeye 
kararlı sivil toplum 
üyeleri de dahil 
kilit aktörleri 
tanımlamaktadır. 
Eylem Planı, 
gençlere yönelik 
İSG’de değişiklikler 
yapılması 
için beş kritik 
alanda atılması 
gereken adımları 

tanımlamaktadır: araştırma, eğitim, uygunluk, 
savunuculuk ve ağlar. Bu alanların her biri için 
Eylem Planı, öncelikleri yönlendirmeyi ve yeniliği 
teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu çabalar gençleri 
çekmeyi ve daha geniş İSG topluluğuna bağlamayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca, tüm kilit aktörlerin genç 
işçiler için daha sağlıklı ve güvenli bir geleceğe 
ulaşma taahhüdünü güvence altına almayı ve sağlıklı 
ve güvenli bir işçi nesli yaratmalarına yardımcı olmayı 
amaçlanmaktadır.

ILO SafeYouth@Work [İş’teGüvenliGençlik] 
projesi, 2018 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 
kampanyasının bir parçası olarak SafeYouth@Work 
[İş’teGüvenliGençlik] Eylem Planını başlatacaktır.

Genç işçiler ve işçi kuruluşlarının önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında 
doğrudan yer almaları kritik öneme sahiptir. Zira bu, sağlıklı ve güvenli bir işçi neslinin 
nasıl yaratılacağı konusundaki tartışmalar sırasında endişelerinin dile getirilmesini 
mümkün kılmaktadır. Sivil toplum ve geleneksel İSG kurumları ve onların sosyal 
ortakları, genellikle gençler adına etkili bir savunma yapmak için gerekli bilgi ve 
araçlara sahip değildir. Üstelik, çok sayıda genç işçi standart dışı istihdam biçimlerinde 
ve kayıt dışı işlerde çalıştığından, “görünmez” olmakta ve pazarlık gücünden ve etkili 
temsilden yoksun kalmaktadır. Onların göreceli güç ve ses eksikliği talihsiz durumlarına 
katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, bir grup olarak genç işçiler, İSG yasal ve politika 
çerçevesinde, İSG eğitimi ve farkındalık kampanyalarının tasarlanması sırasında ve 
araştırma öncelikleri belirlenirken göz ardı edilmektedir. Kamu kurumları, gençlerin aktif 
olarak katılımları için kaynak ve fırsatları sağlayarak geleceklerini belirleme çabalarına 
destek vermeye hazır olmalıdır.
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İş İdaresi, İş Teftişi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 
(LABADMIN/OSH)
Yönetişim ve Üçlü Yapı Dairesi
Route des Morillons 4
CH-1211 Cenevre 22
İsviçre

Tel:  +41 22 799 67 15 
Fax: +41 22 799 68 78 
Email: labadmin-osh@ilo.org 
www.ilo.org/labadmin-osh

Her yaştan işçiler, güvenli ve sağlıklı çalışma hakkına sahiptir. 15-24 yaşlarındaki 541 milyon 
genç işçinin, dünyadaki işgücünün yüzde 15’inden fazlasını oluşturduğu ve bazı bölgelerde, 
25 yaşın üzerindeki yetişkin işçilere kıyasla, yüzde 40 daha yüksek oranda ölümcül olmayan 
mesleki kazalara maruz kaldığı görülmektedir.

Genç işçilere özgü çeşitli risk faktörleri, işyeri tehlikelerinden zarar görme olasılıklarını 
artırmaktadır. Bu risk faktörleri yaşlarının doğası (örneğin, fiziksel, psikososyal ve duygusal 
gelişim aşaması) gereği olabilmekte veya yaşlarından (örneğin, beceri, deneyim, eğitim 
düzeyinden) etkilenebilmektedir.

Genç işçiler, çalışanlar olarak kendi haklarından ve genç işverenler olarak iş sağlığı 
ve güvenliği (İSG) sorumluluklarından habersizdirler ve özellikle İSG riskleri hakkında 
konuşmak konusunda isteksiz olabilirler. Tehlikeli ekonomik sektörlerdeki genç işçilerin 
güçlü varlığı ve bu sektörlerde bulunan tehlikelere maruz kalmaları, iş kazası ve 
hastalıklarını geçirme risklerini daha da artırmaktadır.

ILO, güvenli ve sağlıklı bir işçi neslini desteklemeyi amaçlayan 2018 Dünya İş Sağlığı ve 
Güvenliği Gününü desteklemek için bu kısa raporu hazırladı. Bu çalışmanın amacı, genç 
işçilerin maruz kaldığı İSG risklerini açık bir şekilde ortaya koymak ve onların güvenliğini 
ve sağlığını iyileştirme ihtiyacına yönelik küresel bir diyaloğu teşvik etmektir. Rapor ayrıca, 
ilerleme için yasal, politik ve uygulanabilir adımları açıklamaktadır.


