Çalışma Dünyası Dergisi • Labour World • 2015/2 • 117-134

ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN
GRUPLARIN İŞ YAŞAMINDAKİ SAĞLIK
VE GÜVENLİK RİSKLERİ İLE KONTROL
TEDBİRLERİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY RISKS AND MEASURES
IMPLEMENTED FOR THE MOST VULNERABLE WORKERS
Zeliha GÜLER*

ÖZ
Tüm dünyada ve Türkiye’de çalışma hayatını tanzim eden yasal düzenlemeler yapılmakta, bu düzenlemelere dayalı olarak
oluşturulan mevzuatta çalışma hayatında yer alan özel politika gerektiren gruplar iş sağlığı ve güvenliği açısından ayrıca
değerlendirilmektedir. Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlargibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın
çalışanların durumu, ülkemiz mevzuatında özel olarak değerlendirilmektedir. İşyerlerinde karşı karşıya kaldıkları özel
riskler itibariyle Avrupa ve dünya mevzuatında gittikçe önemli hale gelen bu grup çalışanları, Türkiye’de işgücü istatistikleri
incelendiğinde çalışma hayatında nicelik olarak büyük bir yer teşkil etmektedir. Bu doğrultuda özel politika gerektiren
grupların sağlık ve güvenlik koşulları açısından karşılaşabilecekleri tehlike ve risklerin ayrıntılı bir şekilde ele alınması
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özel politika gerektiren gruplar, çocuk ve genç çalışan, yaşlı çalışan, engelli çalışan, gebe ve emziren
çalışan, kontrol tedbirleri.
ABSTRACT
All over the World and in Turkey, legal arrangements are prepared issuing working life and the most vulnerable workers in
working life are also evaluated in terms of occupational health and safety by the legislation based on these arrangements.
In our country legislation, status of the most vulnerable workers such as young workers, elderly workers, workers with
disabilities, pregnant workers, breastfeeding workers and female workers are evaluated in particular. This group of workers,
which is increasingly being important in European and international legislation due to special risks they experience in
workplaces, occupy great place quantitatively in Turkey according to Turkish labour statistics. In this respect, health and
safety risks and hazards which may be encountered by the most vulnerable workers should be addressed thoroughly.
Keywords: The most vulnerable workers, young workers, elderly workers, workers with disabilities, pregnant workers and
breastfeeding workers, control measures.
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