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ÇOCUK VE BELEDİYE 
 

 “İnsanlık, çocuğa, sunabileceğinin en iyisini borçludur....Çocuk, özel 

olarak korunacaktır; çocuğa bedensel, akılsal, ruhsal ve toplumsal anlamda 

sağlıklı ve normal gelişimini özgür ve onurlu koşullarda gerçekleştirebilmesi için 

gerekli fırsat ve olanaklar yasalarla ve diğer araçlarla sağlanacaktır....Çocuk, her 

türlü ihmal, zulüm ve sömürüden korunacaktır.”   

Yukarıdaki bu cümleler, Çocuk Hakları Bildirgesi’nden alınmıştır. Ülkemiz  

de dahil olmak üzere bir çok Dünya Ulusları bu anlayışı benimsemekle birlikte Çocuğu 

çalışma hayatından uzaklaştırmak, sömürü ve istismar’dan korumak için yeterli 

önlemler alamaktadırlar.  

1924 yılında Ulu Önder ATATÜRK tarafından imzalanan, CENEVRE 

ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ ile Cumhuriyet rejimince de çocuğun önemi 

belirtilmiş ve geleceğin teminatı olarak görülmüştür.  

 

          CENEVRE ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ 1924  

Tüm Ulusların erkek ve kadınları, insanlığın sahip olduğu en 

biricik şeyi Çocuğa vermeye zorunlu bulunduğunu; soy, ulus ve dine 

dayanan bir görev olarak kabul ettiklerinin Cenevre Bildirgesi adı 

verilen bu çocuk hakları bildirgesi ile onaylar. 

1. Çocuk, bedensel ve ruhsal yönden, doğal bir biçimde 

serpilmesine elverişli ortam içinde bulundurulmalıdır. 

2. Açıkan çocuk, beslenmelidir; hasta çocuk sağaltılmalıdır; 

düşünce yönüyle geri kalan çocuk desteklenmelidir; yoldan çıkmış doğru 

yola getirilmelidir; çocuk korunma altına alınmalı ve yardım görmelidir. 

3. Çocuk, felaket zamanında en önce yardım görmelidir. 

4. Çocuk, yaşamını kazanabilecek bir konuma getirilmelidir ve her 

türlü sömürüye karşı esirgenmelidir. 

5. Çocuk, en özenle korunan değerlerinin, kardeşlerinin hizmetine 

sunulması gerekeceği duyguları ile büyütülmelidir.   

Gazi M. Kemal ATATÜRK 

 

1924 yılında imzalanan bu sözleşmede temel konular belirtilmiş, ilerleyen 

yıllarda da ayrıntıları belirlenmiştir. 

Çocuğun temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında, topluma sağlıklı 

bireyler olarak katılmasında, alacağı eğitim ve öğretim ile yararlı, faydalı kişiler 

olabilmesinde, devletin yükümlülüğü, ana ve babanın yükümlülüğünden de önde gelir. 

Devlet tarafından yerine getirilecek bu yükümlülük uluslararası sözleşmeler ve yasalarla 

belirlenmiş, nasıl ve ne şekilde yapılacağı da yönetmeliklerle gösterilmiştir. 

Devletin, yasalarla belirleyeceği konuların uygulanmasında en büyük görev 

yetişkinlere düşmektedir. Her yetişkin kendi çocuğu ile ilgili uygulamaları yerine 

getirmesi gerekirken, Yerel Yönetimler içinde Belediye’ler de Belde’deki tüm çocuklarla 

ilgili uygulamaları yerine getirmek zorundadır. 
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YETİŞKİNLERİN, 

 ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİNİ  

BELİRLEYEN EN BELLİ BAŞLI UNSUR  

DAVRANIŞLARIDIR 

 

YETİŞKİN  DAVRANIŞI 

 

 

EĞİTİCİ 

 

YÖNLENDİRİCİ İZLEYİCİ KORUYUCU 

    

ÖĞRENİCİ 

(ÖĞRENCİ) 

BECERİ 

KAZANMA 

(BECERİKLİ) 

ROL KAZANMA 

(KİŞİLİKLİ) 

SIHHATLİ 

BÜYÜME 

(SAĞLIKLI) 

 

 

ÇOCUK DAVRANIŞI 

 

Yetişkin olarak BELEDİYE’lerin davranışlarına örnekler verecek olursak; 

EĞİTİCİ  =  ÖĞRENİM DIŞI KURUMLAR, 

                      * HALK OKULLARI, 

                      * YAZ OKULLARI, 

                      * ÇIRAKLIK OKULLARI, 

                      * KREŞLER - ANAOKULLARI, 

                      * SİNEMA- TİYATRO OKULLARI, 

                      * OYUN SAHALARI, 

 

YÖNLENDİRİCİ  =  BECERİ KAZANMA MERKEZLERİ, 

                                   * ATÖLYELER, 

                                   * İLETİŞİM MERKEZLERİ, 

                                   * KONSERVATUVAR ( DANS, BALE, MÜZİK,) 

                                   * SPOR SAHALARI, 

 

İZLEYİCİ  =  ARAŞTIRMA, İNCELEME-KAYIT, (İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI) 

 

KORUYUCU  =  MEVZUAT’A GÖRE GÖREV, 

 

Çocuk sağlığı, çocuğun ana rahmine düştüğü andan itibaren başlar ve ananın 

gebelik ve emziklilik döneminde Ana Sağlığı ile birincil derecede, daha sonrada 

yaşamın değişik evrelerinde, Toplum Sağlığı ile  ilişkili olarak devam eder.  

Bu kapsam da ele alınan ve Toplum Sağlığı ile ilgili olarak çıkarılan 1580 

sayılı Belediye Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu halen günümüzde 

yürürlükte olup konuyla ilgili bakanlıklar bu yasaların uygulanmasından sorumlu 

tutulmaktadırlar. 

Son yıllarda yerinden yönetim anlayışı ile çıkarılan bir çok kanun, kanun  

hükmünde kararname ve yönetmelikler ile, belediyelere daha etkin uygulama alanı 

yaratılmış gibi gözükmekle birlikte,  pratik hayatta görev ve sorumluluklar bakımından 
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bir kargaşa yaşanmaktadır. Ancak belde ve halkın sıhhat, selamet ve refahının temini, 

yapılanın da korunup, geliştirilmesinde asıl görevli BELEDİYE’lerdir. 

Belediye bir hizmet birimi olarak, bu görevi, kendi olanakları ile yerine 

getirirken, diğer kamu ve sivil örgüt kuruluşlarıyla da yakın ilişki kurmalı, 

Asıl sorumlunun kendisi olduğu bilinciyle görevi paylaşmalı, 

Üzerine düşeni tam olarak yerine getirmeli, 

 ve diğer birimlerden de yerine getirmesini istemelidir.    

 

1580 sayılı Belediye Kanunu’nda görev ve vazifeler 15. madde de 

sıralanmış olup bunların yaklaşık üçte biri toplum sağlığı ile ilgilidir.  Bu görevlerin bir 

kısmı son yıllarda çıkarılan kanun hükmünde kararname ve yönetmeliklerle devredilmiş 

gibi gözükse de 1580 sayılı kanunun ilgili bu hükmü iptal edilmediğinden yasal açıdan 

görev ve sorumluluk halen belediyelerde bulunmaktadır.  

1580 SAYILI BELEDİYE KANUNU (MADDE 15) 

76 fıkra olarak belirlenen vazifeler içinde sağlıkla ilgili olanlar; 

1- Umuma açık yerlerin temizliğine, intizamına bakmak, 

2- Yenilecek, içilecek, halkın sağlığını ilgilendiren kullanılacak şeylerle, 

yerlerin kontrolunu yapmak,  

3- Halkın yiyip içmesine, yatıp kalkmasına mahsus yerlerin kontrolunu 

yapmak ve buralara çalışma iznini vermek, 

4- Salgın, bulaşıcı insan ve hayvan  hastalıklarının önüne geçmek, 

yayılmasını önlemek, 

5- Ölüleri muayene etmek ve defin ruhsatı düzenlemek, 

6- Mezbahaneler kurmak, 

8- Gıda işlerinde çalışanların portör muayenelerini yapmak, 

14- Başıboş hayvanları tutmak ve muhafaza etmek,    

18- Bırakılmış ve bulunmuş çocukları, delileri, dalanmış ve kudurmuşları 

sokakta bayılanları, kazaya ve afete uğrayanları korumak, 

24- Çöpleri toplatmak, 

25- Temiz su sağlamak, suları temiz ve sağlıklı tutmak,  

27- İhtiyaca göre umumi hela yaptırmak, 

29- Gıda kontrolu sırasında gerekli hallerde yada müracaat halinde kimyasal 

ve bakteriolojik tahliler yapmak, rapor düzenlemek, 

32- Kanalizasyon tesis ettirmek,  

33- Kütüphane, okuma salonları, park, oyun ve spor yerleri tesis etmek, 

34- Fakir çocuklara ve ihtiyacı olanlara para, ilaç, yemek, içmek, giyinme ve 

barınak sağlamak, hekim muayenesi yaptırmak, 

35- Su kaynaklarını korumak, 

38- Gayrisihhi müesseselerin çevreye zarar vermesine engel olmak, 

45- Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, yetimhane, doğumevi, tımarhane ve 

sağlık istasyonları açmak, 

52- Acil yardım merkezleri kurmak ve işletmek, 

53- Belediye hastanesi ve hayvan hastanesi tesis etmek ve işletmek, 

56- Yıkanma yerleri açmak, ılıca ve kaplıcaları ruhsatlandırmak, kontrollerini 

yapmak, 

57- Eczanesi olmayan yerlere eczane açmak, ilaç vermek, ebe temin etmek, 

58- Hal’ler tesis etmek, 

61- Soğuk hava depoları tesis etmek, 

66- Belediye fırınları yapmak, 
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75- Çamaşırhaneler yapmak veya yaptırmak, 

76- Fabrika ve işyerlerinin sıhhi denetimlerini yapmak,  

 

Dünya Sağlık Örgütü’nce, SAĞLIK; “Yalnız hastalık ve sakatlığın 

olmayışı değil, bedence ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.” diye 

tanımlanır.  Bu tanım içindeki iyiliğin koşulları ise iyi beslenme, kaliteli ve temiz su ile 

gıdayı bulabilme, yüksek eğitim düzeyi, bulunduğu çevrenin yaşam koşullarının iyiliği 

ve ekonomik yeterliliğe bağlıdır.   

DSÖ’ünce yapılan bu tanımda altı çizilen hususların gerçekleşmesi için 

Belediye’lerin vazifelerini eksiksiz ve eş zamanlı yapmasının önemi büyüktür.      

Hızla artan aşırı nüfus ve iç göçler nedeniyle, çarpık bir kentleşme yaşanan 

ülkemizde, Belediye’lerin yetersiz kadro ile bu vazifeleri yerine getirmede sıkıntı 

çekildiği yapılan bir çok çalışma ile de gösterilmiştir.   

1993-1994 yıllarında İstanbul Ümraniye Belediye’sinde oluşturan Sağlık 

Zabıtası Birimi ile yaptığımız bir Yöneylem Araştırmasında, çalışma öncesinde 

kayıtlı olan işyeri sayısı 1204 iken faaliyette olan ve denetimden kaçan işyeri sayısının 

aslında 2400 olduğu saptanmıştır. Yaklaşık % 200’lük bir artış gösteren bu kayıtsız ve 

denetimsiz işyerlerinden, pastaneler birinci sırayı alırken, kasap dükkanları ikinci 

sırayı, manavlar üçüncü sırayı almışlardır. Bkz.“Belediye Hizmetlerinde Zabıtanın 

İhtisaslaştırılmasının Önemi - Sağlık Zabıtası.” IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi- 

Didim 1994 

Bu araştırma sonucundan da anlaşılacağı üzere, hızlı kentleşme gösteren 

yeni yerleşim birimlerinde özellikle gıda sektörü öne çıkmakta, toplumun sağlıklı  

beslenmesinde, bu sektörün besin zinciri içinde üretimden tüketime her zaman 

diliminde denetlenmesi ayrı bir önem kazanmaktadır. 

Biliyoruz ki bir çocuğun beslenmesi, yetişkinlere göre daha da farklıdır. Bu 

farklılık onların;  

- Enerji Harcamasından, 

- Yeni Dokuların Yapılmasından, ( Bu durum da protein, mineral ve vitamine 

olan gereksinimi arttırır.) 

- Sindirim Sisteminin Özellikleri Ve Kendi Kendilerine Yiyebilme 

Yeteneklerinin Özellikle Erken Çocukluk Döneminde Sınırlı Oluşundan dolayıdır. 

Çocuğun beslenmesinde temel amaç; normal sağlıklı büyümeyi ve gelişmeyi 

sağlamaktır. Büyüme ve gelişme; bütünü ile genetik, beslenme, sosyal ve kültürel 

koşulların etkisinde oluşan bir süreçtir. 

Temel ihtiyaçlarımız olan besinleri, artan tüketime uygun olarak hazır gıda 

maddelerinden sağladığımız dikkate alındığında, üretilen her besin, tüketilene kadar 

geçirdiği her safhada dikkatli taşınmalı, uygun koşullarda saklanmalıdır. Bu bakımdan 

denetleyicilerin de bu konuları iyi bilmesi, neyi, nasıl denetlediğinin bilincinde olması 

gerekmektedir. Gerektiğinde üretici ve satıcıyı da, bu konularda bilgilendirmelidir.     

Bu konuya bazı çarpıcı örnekler vermek gerekirse; 

* Bugün aldığımız hehmen hemen işlenmiş bütün etlerde, sosis, salam, 

paketlenmiş bazı balık ve kümes hayvanlarında bozulmayı önleyici katkı maddesi olan 

sodyum nitrit veya sodyum nitrat katılmaktadır. Bu katkı maddeleri, besin iyi koşullarda 

saklanmadığında yada hemen tüketilemediği durumlarda kanserojen maddeler olan 

nitrosaminlere dönüşerek  etki göstermektedir. 

* Yine aynı şekilde hazır çorbalara, etsu, tavuksu gibi besinlere eklenen 

Monosodyum Glutamat (MSG) adlı katkı maddesi de bebeklerin ve tuzu az alması 

gerekenler için çok sakıncalıdır.     
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* Besinler 10°C altında saklandığında mikroorganizmaların çoğalma hızı 

yavaşlar, ısı 0°C’ye düşünce tümüyle durur. Isı derecesi daha aşağıya düştüğü zamanlar 

besin bileşimindeki su donar. Taze olarak besinlerin saklanmasında besinin suyunun 

donmaması gerekir. Bu bakımdan besinlerin saklanma süresi, ısı derecesine ve 

besinlerin türüne göre değişir. Bazı besinlerin saklanma derecesi ve süresi şöyledir. 

Süt(pastörize)................4.4°C...........1-3 gün  

Yumurta........................7.2°C............2-3 hafta 

Et..................................3.3°C............1-2 gün 

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere uygun ısıda saklanmayan besinde bozulma 

daha çabuk olur. Özellikle tavuk, kesildikten sonra uzun zaman bekletilip öyle 

dondurulacak olursa kısa zamanda bozulur. Diğer etlerde bekletme, etin yumuşamasını 

sağlamasına karşın, dondurulmuş olarak saklanmasını kısaltır. 

* Isıya dayanıksız olan vitaminlere haiz besinlerin gün ışığına uzun süre 

maruz kalmalarında özellikle C vitamini başta olmak üzere vitamin değerlerini 

kaybetmektedirler. Örneğin ayçiçek yağlarının vitrin süslemesi için dükkanların ön 

camlarına yerleştirilmesi, meyvaların direk güneş ışığına maruz kalması gibi.  

Bu bilgiler ışığında eğitimin daha önemli olduğu, ceza yasamızdaki 

hükümlerin denetimlerde caydırıcı olup olmadığını tesbit edebilmek amacıyla Sivas’da 

yaptığımız bir diğer çalışmada da  davaların ortalama 11 ay sürdüğü, (bu süre dosya 

fazlası olan büyük illerde daha uzun olmaktadır.) yaklaşık üçte iki davanın beraatle 

sonuçlandığı, üçte bir dava da ise hapis cezası ile birlikte üç ay meslekten men ve 7 gün 

işyeri kapatma cezası verildiği ancak bunlarında yine üçte ikisinde cezaların tecil 

edildiği saptanmıştır. (Bkz:“Sivas İlinde Bozuk Gıda Maddesi Satanlar Hakkında Açılan 

Davaların Değerlendirilmesi” III. Halk Sağlığı Günleri Kayseri-1993) 

Toplum sağlığı ile ilgili yapılan çalışmalardan elde edilen bu bilgiler o 

toplumdaki çocuk sağlığının gelişmesinde yapılacak planlamalara da önemli ipuçları 

verir. Sağlık alanında yapılan çalışmalarda baz alınan bir diğer ölçütde bebek ölüm 

hızlarıdır.  

Ülkemizde 1972-1977 yıllarında binde 134 olan bebek ölüm hızı, 1988-

1993 yıllarında binde 53’e düşmüştür.  

 

TABLO 1: Türkiye Genelinde1972-1993 Yıllarına Ait Neonatal, 

Postneonatal  

                  ve Bebek Ölüm  Hızlarının (%0) Değişimleri;  

YILLAR NEONATAL Ö. H. POSTNEO. Ö.H. BEBEK Ö.H. 

1972-1977 60 74 134 

1979-1982 42 53 95 

1983-1987 35 42 77 

1988-1993 29 23 53 

 

Proje kapsamında olan İllerde ki Bebek ölüm hızlarına bakıldığında ise 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Bursa’da ülke genelinin de altında bir düşüş göstermektedir. 

Bu durum Bursa’da sağlık hizmetlerinin kalitesi ve İl ekonomisinin yüksek oluşu ile 

açıklanabilir.    

 

TABLO 2: Proje Kapsamındaki 6 İlde Bebek Ölüm Hızlarının 
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                  Son 23 Yıl İçindeki Değişimleri; 

İLLER 1967 

BÖH 

(%0) 

1982 

BÖH  Düşme 

(%0)     hızı 

1990 

BÖH   Düşme 

(%0)     hızı 

VAN 147 145 1 105 28 

DİYARBAKIR 139 123 12 87 39 

GAZİANTEP 133 109 18 62 43 

İSTANBUL 131 91 21 53 42 

İZMİT 137 98 28 48 51 

BURSA 158 97 39 45 54 

Çocuğun doğal ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesi, yetişkinlerden kurulu 

toplumun yararınadır. Bu bakımdan Devlet (Merkezi Hükümet) çocukların eğitim ve 

öğretiminden sorumlu iken, yerel yönetimlerden Belediye’ler çocuğun yaşadığı ortamın 

ve koşullarının iyiliğinden sorumludur. 

O halde Çocuk Ve Belediye kapsamında ele alınacak çocuklar şunlar 

olmalıdır.     

1- Çocuk İşçi statüsünde çalışan çocuklar, 

2- Çırak statüsünde çalışan çocuklar, 

3- Sokakta çalışan çocuklar, 

4- Yaşayan çocuklar, (Evde ve sokakta) 

5- Özürlü çocuklar, 

6- Kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar, 

 

Proje kapsamında olan İl’lerdeki çalışan çocuklara bakıldığında İzmit’de bu 

oranın en yüksek olduğu görülmektedir.  Bu yüksekliğin özellikle dokuma sanayisinin 

buraya kaynmasından kaynaklandığı söylenmektedir. 

 

TABLO 3: Proje Kapsamındaki 6 İlde Çalışan Çocuk Oranları; 

 

İLLER 12-14 yaş (%) 

Erkek       Kız 

15-19 yaş (%) 

Erkek       Kız 

VAN 6.89 0.78 27.67 2.71 

DİYARBAKIR 6.54 0.73 28.41 1.78 

GAZİANTEP 28.19 1.43 58.74 3.23 

İSTANBUL 20.02 5.35 55.06 16.20 

İZMİT 8.30 25.16 19.41 60.00 

BURSA 19.06 3.83 49.94 14.10 

 

Ülkemizde toplam nüfusun % 9’unu oluşturan özürlü grubun Tablo 4’de 

görüldüğü gibi yarısı 0-18 yaş grubunu oluşturur. 

 

TABLO 4: Ülkemizdeki Özürlü Nüfus Oranları; 

 

Özürlüler 0-18 yaş 19 yaş ve 

üzeri 

toplam 

Toplam nüfus 23.454.906 27.113.235 50.568.141 

Eğitilebilir 70.3666 81.348 151.714 
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Öğrenebilir 469.097 542.264 1.011.361 

İşitme engelli 140.730 162.680 303.410 

Konuşma engelli 820.927 948.962 1.769.889 

Görme engelli 46.908 54.225 101.133 

Ortapedik engelli 328.374 379.584 707.958 

Kr. hastalığı olanlar 234.546 271.133 505.679 

Toplam 2.110.948 2.440.196 4.551.144 

% 4.17 4.83 9.00 

 

 

 

 

ÇALIŞAN ÇOCUĞUN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER  

 

1979 yılından itibaren Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) başta olmak üzere 

birçok kurum ve kuruluşlar çocukların çalışma hayatından uzaklaştırılmasında ve 

çocukların sanayide çalıştırılmasında en az yaş sınırlaması getirilmesinde çalışmalar 

yapmaya başlamışlardır.  

* Yaş sınırlaması her koşulda 15 yaş altında olmamalıdır.  

* Zorunlu temel eğitimini tamamlamayan çocukların çalıştırılmasına izin 

verilmemelidir. 

* Sağlık, güvenlik ve ahlak açısından zaralı olabilecek işlerde çalışma yaşı 

18 yaş altı olamamalıdır. 

 

Çalışan çocuğun sağlığını etkileyen faktörleri iki ana başlık altında ele 

alabiliriz. 

1- İş Koluna Bağlı Riskler.                       2- Çevreye Bağlı Riskler. 

a- İş Kazaları,                                           a- İstismar, 

b- Meslek Hastalıkları,                             b- Kronik Hastalıklar, 

                                                                 c- Sosyal Problemler, 

                                                                 d- Beslenme Bozuklukları,  

                                                                 e- Psikolojik Bozukluklar, 

 

Çocuklar, çeşitli etmenlerle erken yaşta çalışma yaşamına itilmektedir.  

Çocukların ekonomik gereksinimlerinin etkisiyle çalışma yaşamına itilmeleri kabul 

edilemez bir olgudur. 

Ülkemizde 1994 yılında yapılan Çocuk İstihdamı Anketine göre durum hiç 

iç açıcı değildir. 

 

TABLO 5: Rakamlarla Çocuk İşçiler ( 6-14 yaş); 

 

 

Yaş Grubu 

Toplam Çocuk 

Sayısı 

Çalışan Çocuk 

Oranı % 

İşyerinde Çalışan 

Çocuk Oranı % 

6 - 9 5.038.387 18.5 2.8 

10 - 11 2.942.583 31.6 6.2 

12 -13 2.815.926 52.7 15.9 

14 1.092.418 55.9 21.4 
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Toplam 11.889.313 32.4 8.5 

 

Çalışmak zorunda bırakılmış bu çocukların korunması ve çocuk işgücü 

kullanımının azaltılması nasıl olmalıdır ? 

Bize görev düşer mi? 

Onları nasıl koruruz? 

İşgücü nasıl azaltırız? 

Çalışan çocuklara karşı Vefa Borcu’muz varmıdır? 

 

Ancak, kendilerine daha yüksek statülü bir gelecek hazırlayacakları bir 

dönemde, çocukların ve gençlerin üretime katılmaları, vergi payına katılmaları, 

yarattıkları artı değerler ile okuyan yaşıtlarını besledikleri için toplumun, bu çocuk ve 

gençlere bir VEFA BORCU vardır.  

 

Bu nedenle; 

İş işten geçmeden (çocukluk dönemi sona ermeden) kısa erimde ne 

yapılacaksa yapılmalıdır.  

Kısa erimde, çocukların çalıştıkları koşulların olumlu hale getirilmesi, sağlık 

yönünden gözetim altına alınmaları ve sosyal boyutlarının incelenerek yardım yollarının 

araştırılması gerekir. 

Bu bakımdan özellikle Belediye denetimleri sırasında, iş yerinde sağlık 

koşullarının yerindeliği, iş ortamının durumu ile ilgili incelemelerde de bulunulmalıdır. 

 

 İŞ KAZALARI:  

Beklenmedik bir anda, birden oluşan yaralanma, sakatlık ya da ölümle işçiyi 

etkileyen ve mal kaybı, hasar ya da üretimin durmasıyla ortaya çıkan bir olaydır.  

İş kazalarının nedenlerinde, insan etmeni ön plandadır. Yapılan araştırmalar 

göstermiştir ki kazaların, % 80-85’i güvensiz hareketlere bağlı olarak işçinin kendi 

eyleminden, % 20-23’ü güvensiz iş koşullarından, % 1-2’si ise kaçınılmaz doğal 

etmenlerden (su baskını, deprem,yıldırım düşmesi v.s) kaynaklanmaktadır. 

Kazalardan korunmada birincil ilke, işçi eğitimidir. Çocuk yaşta çalışmaya 

başlayan bir işçinin alabileceği eğitim ve uygulayabileceği beceri, gösterebileceği dikkat 

sınırlıdır. Zaman zaman işe uygunsuz bir şekilde çalıştırılmaları da, iş kazalarının daha 

çok genç ya da çocuk işçilerde görülmesinin nedeni açıklamaktadır. 

  

MESLEK HASTALIKLARI:  

Çalışma yaşamına uygun özgü, temel etyolojik etkenin işyerinde 

bulunmasından kaynaklanan hastalıklara denir. 

Ülkemizde, meslek hastalıklarında SSK mevzuatına göre işlem yapılır. 

SSK’nın, Uluslararası Çalışma Örğütü (İLO) sözleşmesinden yararlanarak hazırlayıp 

uyguladığı kapsamlı ve birçok ülkelere göre de daha üstün nitelikleri olan bir meslek 

hastalıkları listesi vardır. Bu listede meslek hastalıkları etkenlere ve organlara göre 

gruplandırılmış, hastalık belirtileri sıralanmış, yükümlülük süresi ve hastalık tehlikesi 

olan başlıca iş türleri belirtilmiştir.  

Genelde ucuz işçi olarak görülen çocuk işçiler, kötü iş ortamında çalışmaya 

maruz kaldıklarından ve gelişmekte olan bir yapıya  da sahip olduklarından, aynı iş 

ortamında uzun süre çalışmaları halinde meslek hastalıklarına daha çabuk 

yakalanabilmektedirler ya da meydana gelen lezyonlar bu küçük çocukların gelişmesini 
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etkilemekte zaten yetersiz beslenen bedende kronik hastalıkların ortaya çıkmasına 

sebebiyet vermektedir. 

 

İSTİSMAR:  

Çocuğun sağlığını, fizik ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen, bir 

yetişkin, toplumu veya ülkesi tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlardır.  

Bu davranışlar sonucu da, 

   Fiziksel İstismar, 

   Cinsel İstismar, 

  Duygusal İstismar, 

  Ekonomik İstismar, 

  İhmal,................... ortaya çıkar.    

         

 

 

 

   Fiziksel İstismar; Çocuğun sağlığını olumsuz etkileyen ve vücudunda 

iz bırakan lezyonların bulunmasıdır. (Kaza dışı hasara uğrama)  

Fiziksel istismar aletli veya aletsiz olabilir. Aletli olanlara kemer, kayış, 

sopa, ütü, sigara ve sıcaksuyu, Aletsiz olanlara da tekme, yumruk, itme-kakma, tekme, 

ısırma ve cimciklemeyi örnek olarak verebiliriz. 

Fiziksel istismarda temel bulgular, olayın şekline göre en hafifden en ağıra 

kadar değişiklik gösterir. Bunlarda; sıyrık, ekimoz, hematom, kanama, kırık ve içorgan 

yaralanmasıdır. En çok oluşan lezyonlar ise yumuşak doku lezyonları, yanık ve 

haşlanma ile içorgan lezyonlarıdır.    

 

   Cinsel İstismar; Çocuğun sağlığını olumsuz etkileyen ve ırza geçme, 

cinsel sarkıntılık ve ahlaksız davranışlarla ortaya çıkar. Yapılan araştırmalar cinsel suçlar 

içinde çocuklara karşı yapılan bu tür istismarın % 20-50 arasında olduğunu 

söylemektedir. Geniş bir istatistiksel oran içermeleri her olayın ortaya 

çıkarılamamasından dolayıdır.  

Cinsel istismarlar içinde en sık Fiili Livata (%65) ve vaginal yoldan ırza 

geçme (%35) görülmektedir. Bu tür istismarlarda mutlaka bir adli tıp uzmanı tarafından 

küçüğün muayenesi gerekmektedir.  

Yine ahlaksız davranışlar, kişinin haysiyet, namus ve ahlaki değerlerine karşı 

yapılan davranışlardır ki, bunun saptanabilmesi ancak, davranışa maruz kalan kişinin 

olayı anlatması ile ortaya çıkar.  

 

   Duygusal İstismar; Çocuğun özellikle psikolojik gelişimini olumsuz 

etkileyen ve reddetme, aşağılama, ayırma, yalnız bırakma, yıldırma, korkutma, 

kışkırtma, görmemezlikten gelme ve duyguların ifadesini engelleme gibi davranışlarla 

ortaya çıkar.  

Hızla büyüyen ve çocukluktan yetişkinliğe geçiş döneminde olan çocuklar 

özel bir stres altındadır. Bireysel ve toplumsal stresleri kendi benlikleri içinde doğru 

algılayabilmeleri ve bunun sonucunda da ortaya çıkan davranış biçimleri her çocukta 

farklıdır.          
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  Ekonomik İstismar; Çocuğun özellikle psikolojik gelişimini olumsuz 

etkileyecek bir biçimde, kazanç sağlaması amacıyla çalıştırılmasıdır. Bu tür davranışlar 

içinde en sık görüleni dilencilik, işportacılık, ayakkabıcılık ve simitcilik yapmak gelir. 

 

  İhmal; Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli 

ihtiyaçların karşılanmamasıdır.  

Örneğin; aç bırakmak, şefkat göstermemek gibi... 

 

İstismar’a maruz kalanlarda ortaya çıkan sonuçlar: 

Bunlar istismarın şiddetine, türüne, çocuğun yaşına ve gelişmiş olmasına 

bağlı olarak erken veya geç dönemde ortaya çıkan etkiler olabilir. Bu etkiler; 

*  Özsaygı eksikliği, 

*  Utangaçlık, suçluluk duygusu, 

*  İntihar düşüncesi,  

*  Olumsuz sosyal davranışlar, 

*  Güven eksikliği,  

*  Depresyon, 

*  Karşı cinsten korkma, 

*  Uykusuzluk, 

*  Anksiyete, 

*  Cinsel İsteksizlik  

*  Seksüel disfonksiyonlardır. 

      

Yukarıda sayılan tüm bu etkiler sonrasında toplumdan kopuk, psikolojik ve 

fiziksel gelişmesi yetersiz,  sağlıksız çocuklar ortaya çıkar. Bu tür çocuklar da sadece 

kendi ana ve babalarının sorunu olmayıp, çevresiyle birllikte o toplumun içinde yaşayan 

kişiler olarak hepimizin sorumluluğundadırlar. 

Buradan yola çıkarak hizmet birimi Belediye’lerin bu konuda yapabileceği 

çok şey olduğu kanısındayız.  

 

SUÇLU ÇOCUKLAR SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR: 
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Belediyenin icra organı olan ZABITA’ların sokakta en çok karşılaştığı bir 

grubun ise suçlu çocuklar olduğunu biliyoruz.  

Yapılan bir çok çalışma, en çok suç işlenen yaşın 14 yaş olduğunu 

göstermektedir. Ortaya çıkan suç ise Hırsızlık, bu suçu işleyen çocuk da genellikle 

aileden kopuk veya sokağa terk edilmiş çocuklar olmaktadırlar.  

Suç işleyen çocukların yaklaşık % 20’sinde alkol, uyuşturucu ve solvent 

kullanma alışkanlığı gelişmektedir.  % 80’i düşük gelir düzeyine sahip ailelerden 

gelirken, % 50’si evden kaçan çocuk, % 5’i ise evden atılmış çocuklardır. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. 

Atınç ÇOLTU’nun 1988-1992 yıllarını kapsayan bir çalışmasında, çocuğu suça iten 

nedenler şöyle sıralanmıştır.  

*  Sosyal çevre, 

*  Göç eden ailelerdeki uyum zorluğu, 

*  Gecekonduda oturma, 

*  İşsizlik,  

*  Düşük gelire sahip olma, 

*  İhmal edilme, 

*  Yetersiz eğitim, 

*  Dengesiz ve yetersiz beslenme, 

*  Parçalanmış Aile, 

*  Çocuk yetiştirilmesindeki eksiklik,  

*  Ailede suçlu kişinin bulunması, 

*  Ailenin kalabalık olması, 

*  Kitle iletişim araçlarının şiddet içerikli proğramlar yapması,  

Sokak çocuklarında en sık görülen alışkanlık, Toluen kökenli olan ve 

endüstriel ve ticari amaçlı ürünlerde çözücü olarak kullanılan organik solvent (Tiner, 

vernik, boya, cila v.s) yapıştırıcıların koklanmak suretiyle kullanılmasıdır. Burada en 

çok kullanılan yapıştırıcı Tutkal’dır.  

Kişilerde önceleri narkotik ve nörotoksik bir etki ile öfori meydana 

getirmesi ile kafa yapıcı olarak tarif edilen bir etki oluşturmakta, ancak zamanla 

koklanma süresi ve koklanan tutkalın miktarına bağlı olarak değişen ve ağırlaşan etkiler 

ortaya çıkmaktadır. Bunlar, başağrısı, baş dönmesi, psikomotor bozukluklar, 

kuvvetsizlikler, bulantı-kusmalar, sendelemeler ile meydan gelen yaralanmalar, görmede 

bozukluklar, tremor denilen titremeler, kalp atımlarında düzensizlikler, paraliziler, 

şiddetli heyecanlanmalar sonrası şuur kaybı, koma ve en sonunda ölüm’dür. 

 

SONUÇ 

Yukarıda verilen genel bilgiler ışığında, toplum içinde oy potansiyeli 

olmayan ancak nüfusun büyük bir kısmını oluşturan çocuklara karşı yapılması gereken 

pek çok hizmetin olduğu açıktır.  

Belediyeler, çalışma programlarını yasalarla kendilerine verilen görevlerle 

birlikte uyum içinde yapmak zorundadır. Bu hizmet programının uygulayıcısı ve 

takipçisi, belediyelerin icra organı olan Zabıtalardır. 

Koordine olmuş, Eğitilmiş ve Yönlendirilmiş bir birim olarak düzenlenmiş 

(ihtisaslaşmış) Zabıtalar; planlı, sistemli ve iyi verilere sahip bir çalışma ile 

belediyelerin kördüğüm olmuş sorunların çözümünde ANAHTAR rol oynarlar.   

Varolan yasaların uygulanması yerine zamanla gelişen geleneksel 

davranışlardan vazgeçerek, yeni davranış biçimi kazanmak, çağdaş anlayışa sahip tavır 

göstermek, memur anlayışından uzaklaşarak kendilerini bir MESLEK olarak algılayan 
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bu ihtisaslaşmış kişilerin, birlikteliğinden ve ekip anlayışı içinde çalışabilme 

duyarlılığından oluşacaktır.  

Bu çağdaş anlayıştan yola çıkarak, yerel yönetimlerin toplum hizmetinde 

önemli bir parçası olan Belediyelerin görevlerini yerine getirmede en etkili birimi olan 

Zabıta’nın, yapılacak bir reorganizasyon ile ihtisaslaşmış alt gruplara ayrılmasıyla 

çalışmasının, belediyelerin sorunlar karşısında yetersiz kalmasını aşmada, önemli bir 

halkayı oluşturacağına inanmaktayım. 

Bu inancımı da onlarla birlikte çalışabilme zevkine erişmiş bir kişi olarak 

her zaman koruyacağım.    

 

                                                            Uz.Dr. Nezih VAROL 

                                                 Adli Tıp  ve Halk Sağlığı Bilim Uzmanı   

 

 

 

 

     

 

    


