
Gençler belirli risk altında olabilirler çünkü onların yeterli deneyim, eğitim ve farkındalıkları olmayabilir. Uygun, güvenli ve sağlıklı işlere 
olduğu gibi doğru uyarı, bilgi ve denetime de ihtiyaçları vardır. Mesleki eğitim alanlar ve işe yerleştirilme deneyimi olanlar ile okul veya 
üniversite eğitimlerine devam ederken geçici iş yapanlar da dahil olmak üzere 18 yaş altındakilere yönelik olarak onların tehlikelere 
maruz kalması ve çalışma saatleri ile ilgili sınırlamaları kapsayan daha özel düzenlemeler mevcuttur. Elinizdeki bu yayında, genel ve özel 
olarak gençlerin iş sağlığının ve güvenliğinin garanti altına alınması için gerekli olan şartların bir özeti yer almaktadır. 

Mevzuat – herkes için koruma
Tüm iş yerlerinde herkesi koruyan; sağlık ve güvenlik açısından iyi bir yönetim sistemi bulunmalıdır. Bu sistem içerisinde genç çalışanlar 
ve işe yeni başlayanların korunmasızlıklarına özellikle dikkat edilmelidir. 
Yaşa bakılmaksızın, işverenlerin çalışanlarına karşı sorumlulukları şunlardır:  

Mevzuat – 18 yaş altı için özel koruma (2)

Gençlerin çalışmaya başlamasından önce bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bunun içerisinde: işyeri, fiziksel, biyolojik ve kimyasal 
ajanlar, iş araç gereçleri ve kullanımları; iş süreçleri, işlemler ve işin örgütlenmesi ile eğitim ve talimatlar yer almalıdır. 
 
Genel kural olarak 18  yaş altındakilerin aşağıdaki durumlarda çalıştırılmasına izin VERİLMEZ: 

Fiziksel veya beyinsel kapasitelerini aşan işlerde;

Tehlikeleri tespit etmek ve risk analizi (1) yapmak; sadece tam zamanlı çalışan gençler için değil, aynı zamanda, genç geçici çalışanlar da 
dahil olmak üzere, örneğin hafta sonları veya okul tatillerinde çalışanlar veya meslek eğitimi alanlar veya iş deneyimi için yerleştirilenler;  

Risk değerlendirmesi temelinde, tüm özel düzenlemeler de dahil olmak üzere sağlık ve güvenlik düzenlemelerinin yapılması: genç 
çalışanlar ve işe yeni başlayanlar için; Çalışan bulma ajansları, iş deneyimi ve işe alma organizöterleri, mesleki eğitim organizatörleri ile 
birlikte; 

Belirlenmiş denetleme düzenlemeleri de dahil olmak üzere gerekli düzenlemeleri temin etmek ve denetçilerin görevlerini yapabilecek 
beceri ve zamana sahip olmalarını sağlamak; 

Genç çalışanlar ve işe yeni başlayanlar da dahil olmak üzere korunmasız bireyler için gerekli özel tedbirler ve genç çalışanlar ile ilgili 
yasaklar (örneğin tehlikeli araçların kullanımı ile ilgili) tespit edilip açıkça belirtilmek;  

Muhtemel riskler konusunda ve alınan önleme tedbirleri ile ilgili bilgi sağlamak; 

İşe alma konusunda ve iş değişiklikleri veya iş yerindeki değişikliklerin ardından yeterli eğitim, talimat ve bilgi sağlamak; 

Genç çalışanların özel ihtiyaçları da dahil olmak üzere özellikle hassas olan risk gruplarını tehlikelerden korumak; 

Çalışanların ve onların temsilcileriyle istişare ederek genç çalışanların  kendileri de dahil olmak üzere çalışanların sağlık ve güvenlik 
sorunlarına katılmasını sağlamak ve genç çalışanlar ile ilgili yapılacak düzenlemelerde çalışan temsilcileriyle istişare etmek.  

 Zehirli veya kansere neden olan maddelere maruz kalacakları işler; 
Radyasyona maruz kalacakları işler; 
Aşırı sıcaklık, gürültü veya titreşim içeren işler; 
Tecrübesizlik veya eğitimsizlikleri nedeniyle veya güvenliğe yeterince önem vermedikleri için tespit edemeyip sakınamayacakları 
riskleri içeren işler. 

18 yaş altında olup da minimum okulu bırakma yaşının üzerinde olanlar, yukarıdaki işleri sadece çok özel şartlarda yapabilirler. 
Onlar da şunlardır: 

İşin mesleki eğitimleri için vazgeçilmez olması; 
İşin, yetkin bir kişinin gözetiminde yapılıyor olması; 
Risklerin mümkün olan en düşük seviyeye indirgenmiş olması.
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(1) Tehlike, hastalık veya yaralanmaya neden olabilecek herhangi bir etmendir. Risk, bunun olma ihtimalidir. 
(2) Bu bilgiler, iş yerinde gençlerin korunması hakkında  94/33/EC sayılı Konsey Direktifi’ndeki  minimum şartlara dayanmaktadır. 
Kendi Üye Devletinizdeki yasalarda, örneğin, minimum çalışma yaşı, iş saatleri ve yasaklı görevler ile ilgili daha katı kurallar bulunabilir.
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Denetim altına alınması için her türlü gayretin gösterilmesine rağmen önemli derecede risk içeren işlerde gençlerin çalışmasına izin 
verilmemelidir. 

Genç çalışanların çalışma saatleri ile ilgili kısıtlamalar vardır. Ayrıca gençlere diğer çalışanlardan daha uzun dinlenme zamanı verilir 
ve genellikle geceleri çalışmalarına izin verilmez.  

13 yaş üzeri öğrenciler:  Minimum okulu bırakma yaşının altındaki çocukların çalışmasına izin verilen Üye Devletlerde, yaşa göre 
çalışma saatleri, gece işi ve çalışma sınıfları ve dinlenme zamanları ile ilgili katı sınırlamalar vardır. Minimum ulusal çalışma yaşının 
üzerinde olanlar bile sadece ‘hafif’ işlerde çalıştırılabilir. Okul yaşında olan çocukların risk değerlendirme sonuçları ve çocukların 
güvenlikleri ile ilgili alınan kontrol tedbirleri ile ilgili olarak çocuklar işe başlamadan önce onların ebeveynleri veya yasal vasileri 
bilgilendirilmelidir.  

Güvenlik ile ilgili şartların ne oldukları ve iş türleri, çocukların çalışma yaşları ile ilgili yasaklar, çalışma saatlerindeki kısıtlamalar ve 
izinlerle ilgili koşullar hakkında bilgi edinmek için ulusal mevzuatınızı kontrol ediniz. 

Çalışan hakları
Gençler de dahil olmak üzere tüm çalışanların hakları vardır:

İş yerlerinde bulunan tehlikelerin ne olduğunu, kendilerini güvende tutmak için ne yapmaları gerektiğini ve herhangi bir kaza veya acil 
durum halinde ne yapmaları gerektiğini bilme hakkı; 

Bu konularda işe özgü ve ücretsiz olarak bilgi, talimat ve eğitim alma hakkı; 

Gerekli koruyucu gereçleri ücretsiz temin etme hakkı; 

Sorular sorarak katılım sağlama, güvenli olmayan tüm uygulama ve şartları rapor etme ve işverenleri tarafından güvenlik 
konularında kendilerine danışılma hakkı. 

Genç çalışanların, işlerinin veya kendilerinden yapılması istenen işin herhangi bir kısmında güvenlikle ilgili kuşkularının olması duru-
munda, konuyla ilgili endişelerini yöneticilerinin bilgisine getirme hak ve sorumluluğu vardır. En sonunda, güvenli olmayan işi yap-
mayı reddetme hakları vardır. Sırf amiri veya iş arkadaşı bir işi yapıyor diye genç bir çalışan, tehlikeli bir işi yapmak zorunda değildir.   

Çalışanların sorumlulukları
Güvenlik, işbirliği gerektiren bir süreçtir. Bu tehditlerin tespit edilerek önleyici tedbirlerin alınması sorumluluğu işverende olmasına 
rağmen, çalışanların da sorumlulukları olduğu anlamına gelir. Gençler de dahil olmak üzere tüm çalışanlar kanunen hem kendileri 
hem de diğerleriyle ilgilenmelidirler. Sağlık ve güvenlik konularında işverenleriyle işbirliği yapmaları gerekir. Örneğin çalışanlar şunları 
yapmalılar: 

Araç ve makine, güvenlik aletleri veya eldiven veya maske gibi kişisel koruyucu gereçlerin kullanılmasına yönelik güvenlik kuralları, 
talimatları ve eğitimlerine uymalıdırlar;  

Her türlü sağlık ve güvenlik tehlikelerini amirlerine rapor etmelidirler.

Genç çalışanların güvenliği ile ilgili daha fazla bilgi ve daha fazla özet formlar Ajansın web sitesinde yer almaktadır:
http://ew2006.osha.eu.int/
Belirli  riskler ve işyerlerine yönelik iyi uygulamalar ve önleme tavsiyeleri için bakınız: http://osha.eu.int/ Uyarılar veren 
kaynaklar arasında resmi makamlar, sendikalar ve ticaret odaları yer almaktadır. 
İş yerinde gençlerin korunması ile ilgili 94/33/AB sayılı Konsey Direktifinin tam metni için bakınız: 
http:// osha.eu.int/data/legislation/18
Direktif, minimum standartları belirlemektedir, bu nedenle kendi ulusal mevzuatınızdaki tüm gereksinim ve yönlendirmeleri
kontrol etmeniz önemlidir: 

İngiltere mevzuatı ile ilgili daha fazla bilgi için: http://www.hse.gov.uk
İrlanda  mevzuatı ile ilgili daha fazla bilgi için: http://www.hsa.ie
Malta mevzuatı ile ilgili daha fazla bilgi için: http://mt.osha.eu.int/legislation

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tel. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83
E-mail: information@osha.eu.int


