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MODÜL 1: ŞEHİRDE YAŞAM 

1.KIRDAN KENTE GÖÇ SÜRECİNDE İTİCİ VE ÇEKİCİ ETMENLERİN ANALİZİ

Türk	 Dil	 Kurumu	 Sözlüğünde	 göç	 “ekonomik	 toplumsal	 veya	 siyasi	 sebeplerle	 bireylerin	 veya	
toplulukların	bir	ülkeden	başka	bir	ülkeye,	bir	yerleşim	yerinden	başka	bir	yerleşim	yerine	gitme	işi”	
olarak	tanımlanmaktadır.	Göç,	toplumsal,	ekonomik,	siyasal,	dinsel	veya	bırakılan	yerin	iticiliği,	gidilen	
yerin	çekiciliği	gibi	sebeplerle	bireylerin/ailelerin	bir	yerden	başka	bir	yere,	kendi	istekleriyle	veya	bazı	
“güçlerin”	etkisiyle	gelecek	yaşamlarının	tümünü	veya	bir	bölümünü	geçirmek	üzere	yaptıkları	bir	yer	
değiştirme	hareketidir.	

İç	 göç	 olgusu	 1950’li	 yıllardan	 sonra	 Türkiye’nin	 en	 önemli	 gündem	 konularından	 biri	 olmuştur.	
Bu	 süreçte	 göçün	 ağırlıklı	 yönü	 kırsal	 kesimden	 büyük	 kentlere	 doğrudur.	 Gerek	 doğrudan,	 gerek	
kademeli,	gerekse	kentler	arasında	yaşansın,	göç	deneyimi	yaşayan	birey	ve	aileler,	çeşitli	güçlüklerle	
karşılaşırlar.	Göç	edenlerin	kente	uyum	ve	bütünleşme	süreçleri	çeşitli	değişkenlerin	etkisi	altındadır	
(Karataş	ve	diğerleri,	2002:	117).

Göçün itici nedenleri

	 1.	 Hızlı	nüfus	artışı,	

	 2.	 Tarım	alanlarının	miras	yoluyla	küçük	parçalara	ayrılması,	

	 3.	 Tarımda	makineleşme	ve	işsizlik.	

	 4.	 Eğitim	hizmetlerinin	yetersizliği

	 5.	 Alt	yapı	hizmetlerinin	yetersizliği,	

	 6.	 Sağlık	hizmetlerinin	yetersizliği.

	 7.	 Kan	davaları	ve	terör.	

	 8.	 İklim	ve	yer	şekillerinin	olumsuz	etkileri.	

 9. İş	olanaklarının	sınırlı	olması.	

	 10.	 Kentlerde	sanayinin	gelişmiş	olması.	

Göçün çekici nedenleri

	 1.	 Kentlerin	sahip	olduğu	olanaklar	

	 2.	 İş-güç	arayışı,

	 3.	 Çocuklarına	daha	iyi	bir	gelecek	hazırlama	isteği,

	 4.	 Kaliteli	eğitim	ve	sağlık	hizmetlerinden	yararlanma	isteği

	 5.	 Mutlu	bir	yaşam	sürme	düşüncesi,

	 6.	 Kentte	daha	güvende	olma	hissi,
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	 7.	 Sosyal	güvence	arayışı

	 8.	 Kitle	iletişim	ve	ulaşım	tekniklerinde	ve	olanaklarında	meydana	gelen	değişme	ve	gelişmeler.

Kırdan	 kente	 göç,	 öyle	 birdenbire	 gerçekleşen	 bir	 olay	 değildir.	 Göç,	 genelde,	 birbirini	 izleyen,	 üç	
aşamalı	bir	süreçtir:

	 I.	 İlk	aşamayı,	çalışmak	için	kente	ilk	gidiş	oluşturur.	Kişinin	köyde	içinde	bulunduğu	koşullar	
ve	kentteki	durumla	ilgili	edindiği	bilgiler,	onun	kente	ilk	gidişini	sağlar.

	 II.	 İkinci	aşama,	kente	gidiş-geliş	dönemidir.	Kırdaki	durumuna	ve	kentte	edindiği	çevreye	bağlı	
olarak	kişi	belli	bir	süre	çalışmak	için	kente	gidip	gelmektedir.	

	 III.	 Üçüncü	aşama,	kente	temelli	yerleşme,	yani	göçtür.	Kente	gidiş-geliş	döneminde	kişi	kentteki	
durumu	kırdaki	olanaklarla	karşılaştırmakta,	ön	hazırlıklar	yapmakta	ve	bunlara	göre	karar	
vermektedir.

Kente uyum ve bütünleşme güçlükleri (Karataş	ve	diğerleri,	2002:	117).

	 	 Kırla	kent	arasında	yeni	bir	kültürel	kimlik

	 	 Gecekondular

	 	 Kentlileşme	sürecinde	aileler	ve	sosyal	sorunlar

	 	 İstihdam

	 	 Gelir	dağılımı/yoksulluk	

	 	 Eğitim	

	 	 Sağlık	

	 	 Konut	

	 	 Risk	altındaki	çocuklar	

	 	 Çalışan	çocuklar	

	 	 Yasalarla	çatışmaya	giren	çocuklar	

	 	 Sokak	çocukları	

	 	 Gençlik	sorunları	

	 	 Kadın	sorunları	

	 	 Yaşlı	sorunları	

	 	 Engelliler
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Kent yaşamından beklentiler

Göçler,	biryandan	ekonomik	ve	sosyal	sistemde	yaşanan	değişimler,	biryandan	da	kişilerin	kendi	kişisel	
beklentileri	sonucu	oluşmaktadır.

Göç,	kırsal	alanda	karşılaşılan	baskılarla,	kentsel	alana	ilişkin	beklentilerin	bir	türevi	olarak	ortaya	
çıkmaktadır.	Ailenin	bu	beklentileri	karşılanamadığında,	çeşitli	uyum	sorunları	görülebilmektedir.

Göç	eden	ailelerin	 çocuklarının	eğitimine	 ilişkin	beklentileri	artmakta	buna	karşılık	göçün	yarattığı	
baskı	sonucu	eğitim	alt	yapısı	yetersiz	kalmakta	ve	eğitimde	nitelik	düşmektedir.	Ancak	hem	kentsel	
yaşamın	gerekleri	hem	de	göç	edenlerin	kente	uyum	gereksinimi,	eğitimin	birey	ve	ailenin	yaşamındaki	
önemini	arttırmaktadır. 
	 1.	 Göç	kararı,	çok	sayıda	değişkenin	etkisi	altında	verilir.	

	 2.	 Zorlu	bir	süreçtir.	Bireyin	ve	ailesinin	yaşamında	oldukça	zorlayıcı	etkilere	sahiptir.	

	 3.	 Göç	 sonucu	 yer	 değişikliği,	 salt	 bir	 fiziksel	 mekân	 değişikliği	 değildir.	 Yaşadığımız,	 alışık	
olduğumuz,	 tarihsel	 bağlarımız	 olan,	 gereksinimlerimiz	 karşılamada	 ne	 tür	 olanaklar	 ve	
fırsatlar	sunduğunu	bildiğimiz	bir	çevreden,	yeni	bir	çevreye	gelirsiniz.	Her	birey	için,	en	hafif	
deyimle	tedirgin	edici,	gerginlik	yaratıcı	bir	deneyimdir.	

 4. Kent yalnızca yeni bir fiziksel bir çevre demek değildir.	Aynı	ölçüde	yeni,	 farklı	bir	
kültürel	ve	sosyal	çevredir	de.	Günlük	yaşam,	değerler	sistemi,	kurallar	değişmiştir.	

	 5.	 Bireyin	ve	ailesinin	sorunları	ve	gereksinimleri	değişmiştir.	En	azından	bu	sorunları	çözme,	
gereksinimleri	karşılama	yol	ve	yöntemleri	farklılaşmıştır.	

	 6.	 Oturulacak	konuttan,	çalışılacak	işe,	çocukların	eğitiminden,	sağlık	hizmetlerine,	aile	 içinde	
yaşlının	 konumundan,	 kadının	 statüsüne,	 serbest	 zaman	 değerlendirmeden	 komşuluk	 ve	
akrabalık	 ilişkilerine	 göç	 eden	 bireyin	 ve	 ailesinin	 tüm	 yaşamı	 etkilenmektedir	 (Karataş,	
1991).

Avrupa	 Kentli	 Hakları	 Bildirgesine	 göre	 Avrupa	 yerleşimlerinde	 yaşayan	 kent	 sakinleri	 aşağıda	
belirtilen	haklara	sahiptir:	Bu	hakların	gerçekleşmesi	bireylerin,	dayanışma	ve	sorumlu	hemşeriliğe	
ilişkin	eşit	yükümlülükleri	kabul	etmesine	bağlıdır.

1.	Kentler,	aileler	ve	bireyler	için	güvenlik

Olabildiğince	suç,	şiddet	ve	yasa	dışı	olaylardan	arındırılmış	güvenli	kentler	ve	tüm	yerleşim	bölgelerinde	
yaşayan	aileler	ve	bireyler	için	güvenli	bir	yaşam	ortamı	yaratmak.

2.	Kentlerde	ailelere	ve	bireylere	yönelik	sağlıklı	bir	çevre

Gürültü,	hava;	su	ve	toprak	kirliliği	olmayan,	doğal	kaynakları	korunan	bir	kentsel	çevre	oluşturmak.	

3.	Kent	ekonomisinde	istihdam	piyasasını	geliştirmek

Ailelerin	 ve	 bireylerin	 katılımlarını	 sağlayacak	 yeterli	 istihdam	 olanakları	 yaratmak,	 ekonomik	
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kalkınmadan	pay	alabilme	şansını	ve	kişisel	ekonomik	özgürlükleri	ve	adaleti	sağlamak.

4.	Kentlerde	aileler	için	yeterli	konut

Özel	 yaşamının	 gizliliğinin	 ve	 dokunulmazlığının	 güvenceye	 alındığı,	 sağlıklı,	 alt	 yapısı	 ve	 sosyal	
çevresi	gelişmiş	yeterli	konutlar	üretmek.

5.	Kentsel	ulaşım	ve	dolaşım	standartları	

Toplu	taşım,	özel	araçlar,	yayalar	ve	bisikletler	gibi	tüm	yol	kullanılıcıları	arasında,	birbirinin	hareket	
yeteneğini	ve	dolaşım	özgürlüğünü	kısıtlamayan,	uyumlu	ve	standartları	insana	göre	oluşturulmuş	bir	
düzeni	sağlamak.

6.	Toplum,	aile	ve	insan	sağlığı

Toplum	 sağlığını	 korumaya	 yönelik	 uygulamalarla	 ailelerin	 ve	 bireylerin	 bedensel,	 zihinsel,	 sosyal	
sağlığını	koruyucu	çevre	koşullarını	oluşturmak.

7.	Kentsel	alanlarda	aileler	ve	bireyler	için	spor	ve	dinlence

Yaşları,	yetenekleri	ve	gelir	durumları	ne	olursa	olsun,	serbest	zamanlarını	değerlendirebilmeleri	için,	
kentte	yaşayan	tüm	insanların	her	türlü	sportif	etkinliklere	katılma	olanaklarını	sağlamak.

8.	Sosyal,	kültürel	ve	sanatsal	etkinlikler

Kentte	yaşayan	 tüm	bireyler	ve	ailelerin,	yaşadıkları	yerleşim	biriminde,	 ilgi,	 istek	ve	yönelimlerine	
göre	katılabilecekleri	sosyal,	kültürel	ve	sanatsal	etkinlik	olanakları	sağlamak,	bu	etkinliklere	katılma	
ve	onlardan	yararlanma	eğilimlerini	geliştirmek.

9.	Kent	kültürünün	geliştirme	ve	birlikte	yaşama	mekanizmaları

Çağdaş	kent	 yapılarını	 ve	 farklı	 kesimler	 arasında	ortak	 yaşam	biçimlerini	 geliştirerek,	 dayanışma,	
paylaşma	 ve	 kaynaşma	 mekanizmaları	 aracılığıyla	 yurttaşlık	 ve	 kentlilik	 bilincinin/kültürünün	
geliştirilmesini	sağlamak.

10.	Kentsel	alanlarda	kaliteli	bir	mimari	ve	fiziksel	çevre

Kentlerde	yaşayan	ailelerin	yaşam	niteliklerini	yükseltmek	için,	kentlerin	mimari	ve	fiziksel	çevresini	
yaşanabilir	bir	düzeye	ulaştırmak;	bu	dokuyla	uyumlu	ve	kentsel	yaşam	estetiğini	temel	alan	fiziksel	
mekânlar	oluşturmak,	tarihsel	yapıları	koruyarak	restorasyonunu	yapmak.

11.	Kentsel	yaşamda	sistemli	bütünlük

Kentte	yaşayan	birey	ve	aileler	için;	yaşama,	çalışma,	ulaşım,	sosyal,	kültürel	ve	sanatsal	etkinliklerin	
birbirini	tamamlayan	sistemli	bir	bütünlük	oluşturmasını	sağlamak.

12.	Kentsel	yaşamın	süreçlerine	ve	işleyişlerine	katılım

Kentlerde	yaşayan	birey	ve	ailelerin,	kentsel	kurum	ve	kuruluşların	karar	mekanizmalarına	katılımlarını	



8

Modül 1

sağlamak;	paylaşma,	dayanışma	ve	birlikte	yapma	ilkeleri	doğrultusunda,	ailelerin	ilgi,	istek,	eğilim,	
beklentileri	ile	katkı	ve	katılımlarını	sağlayacak	mekanizmalar	oluşturmak.

13.	Kentlerdeki	ekonomik	aktivitelere	ve	kentsel	kalkınmaya	katılım

Göç	edenlerin,	kent	ekonomisi	ile	bütünleşebilmeleri	için,	işçi,	küçük	üretici,	esnaf,	sanatkâr	vb.	rollerle,	
ekonomik	süreçlere	katılımlarını	sağlamak,	onlara	bir	 iş,	gelir,	 toplumsal	statü	ve	rol	kazandırarak	
yaşam	koşullarını	iyileştirmek	ve	kentsel	gelişme	ve	kalkınmada	sorumluluk	vermek.

14.	Sürdürülebilir	gelişme	ve	kalkınma	sürecine	katılım

Ailelere	 ve	 bireylere,	 kentsel	 alanlarda	 gerçekleştirilecek	 ekonomik	 etkinlikler	 ile	 kentsel	 çevrenin	
korunması	ilkesi	arasındaki	bağlantının	bilincine	varmaları	için	bu	konuda	duyarlılık	kazandırmak.

15.	 Ailelere	 mal	 ve	 hizmetlere	 ulaşma	 olanağı	 yaratmak,	 bilinçli	 tüketici	 ve	 kullanıcı	 olmalarını	
sağlamak

•	 Kentin	farklı	yerleşim	yerlerinde	bulunan	ailelere	temel	gereksinimleri	doğrultusunda	mal	
ve	hizmetlere	erişebilme	olanağı	sağlamak,

•	 Merkezi	ve	yerel	yönetimler	ile	özel	kişi	ve	kuruluşların	tüm	yerleşim	yerlerinde	ailelerin	
gereksinmelerini	karşılayacak,	sorunlarını	çözecek	hizmet	üretmelerini	sağlamak,

•	 Hizmetlerin	sunumunda	belirli	ölçütler	saptayarak,	hizmetleri	planlı	ve	programlı	bir	şekilde	
geliştirmek,	

•	 Ailelerin	bilinçli	tüketici	ve	kullanıcı	olmaları	için	eğitim	çalışmalar	yapmak,

•	 Aileleri,	aile	ekonomisi,	bütçe	yapma	ve	harcama	davranışları	ile	hizmetlerden	
yararlanmada	kamusal	yararı	gözetme	konularında	bilgilendirmek.

16.	Yerel	yönetimlerde	çoğulcu	ve	katılımcı	demokrasi	ilkeleri	doğrultusunda	yeniden	yapılanma

Yerel	 yönetimlerin	 çağdaş	 kentleri	 üretebilecek	 ve	 yönetebilecek	 bir	 düzeye	 gelebilmeleri	 için,	
çoğulculuk	ve	katılımcılık	 ilkeleri	doğrultusunda	yeniden	yapılanmaları	amacıyla,	 yasal,	 yönetsel	 ve	
kurumsal	yapıları	geliştirmek,	yerel	yönetimlerin	ekonomik	yönden	güçlenmesini,	yerinden	yönetim	
ilkelerine	göre	kentsel	hizmetlerin	düzenlenmesini	sağlamak.

17.	Yerel	yönetimlerin	hizmet	sunumunda	eşitlik	ve	adalet

Yerel	 yönetimlerin	hizmet	 sunumunda	eşitlik	 ve	adalet	 ilkesini	 temel	almalarını	 sağlayarak,	kentte	
yaşayan	 tüm	 bireylere	 ve	 ailelere,	 kentsel	 hakları	 hiçbir	 ayrımcılık	 yapmadan,	 dışlamadan	 ve	
kayırmadan	sunmak.	Hizmet	sunumunda	cinsiyet,	yaş,	sosyal	köken,	inanç,	sosyal,	ekonomik	ve	politik	
ayrım	gözetmeden,	fiziksel	ve	zihinsel	özürlüler	de	dâhil	olmak	üzere	eşit	ve	adaletli	yararlanma	fırsatı	
sağlamak.

18.	Ailenin	ve	kişilerin	gelişimlerinin	bütünlüğü	ve	yaşam	kalitesi

Ailelerin	ve	kişilerin	ekonomik	sosyal,	kültürel,	ahlaki	ve	ruhsal	gelişimlerine	bir	bütün	olarak	bakmak,	
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kentte	yaşayanların	çok	yönlü,	nitelikli,	sağlıklı,	üretken,	bilinçli	ve	sorumluluk	sahibi	kentliler	olarak	
gelişmelerine	 ortam	 ve	 olanak	 yaratmak,	 ailelerin	 ve	 kişilerin	 refahına	 yönelik	 kentsel	 koşulların	
geliştirilmesini,	yaşam	standartlarının	iyileştirilmesini	ve	yaşam	kalitelerinin	yükseltilmesini	sağlamak.

2. ANTALYA’DA YAŞAM

Yaşadığımız kent:

Başlıca	semtler,	mahalleler

Kamu	hizmeti	veren	binalar:

Valilik/kaymakamlık

Eğitim	hizmeti	veren	binalar

Sağlık	hizmeti	veren	binalar

Sosyal	hizmetler

Güvenlik

Nüfus	İdaresi

Muhtarlık

Belediye

...

Ulaşım	olanakları	ve	kolaylıkları

Alışveriş

Rekreasyon	alanları:

Sinema

Tiyatro

Parklar

Çocuk	bahçeleri

Vb.
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2.1. Antalya’nın demografik yapısı ve çok kültürlülük

Antalya’nın demografik yapısı 

(http://www.trtromanian.com/trtturk/HaberDetay.aspx?id=c0854fbb-5e55-49da-9124-8bb8f89cfd6f)

Türkiye	 Cumhuriyetinin	 ilk	 nüfus	 sayımı	 1927’de	 yapıldı.	 Bu	 sayımda	 Antalya,	 nüfus	 büyüklüğü	
açısından	63	il	arasında	29.	sırada	yer	alıyordu.	Buna	göre	kilometrekareye	düşen	kişi	sayısı	yaklaşık	
11’di.

1960’lı	 yıllarda,	 tüm	 Türkiye’de	 yoğun	 bir	 köyden	 kente	 göç	 dalgası	 başladı.	 Bunun	 sonucu,	 1985	
yılındaki	sayımda,	kent	nüfusu,	köy	nüfusunu	geçti.	Antalya	da	bu	göç	dalgasından	payını	aldı.	Çalışmak	
amacıyla	gelenlerin	Antalya’ya	yerleşmesi	sonucunda	hızlı	ve	denetimsiz	bir	kentleşme	ortaya	çıkmış,	
bu	da	çarpık	kentleşmenin	en	belirgin	göstergesi	olan	yoğun	bir	gecekondulaşmaya	sebep	olmuştur.	
Gecekondulaşma,	özellikle	Kepez	merkez	ilçesinde	kendini	göstermiş	olup	bu	bölgenin	hala	çözülmeyi	
bekleyen	sorunları	arasında	ilk	sıralardadır.

Antalya’nın	 nüfusu,	 1980’li	 yıllardan	 sonra	 turizm	 sebebiyle	 de	 artmaya	 devam	 etmiştir.	 Turizm	
sektörünün	büyümesi	ve	iş	olanaklarının	artmasıyla	birlikte	Antalya	Türkiye’nin	diğer	illerinden,	kendi	
ilçe	ve	köylerinden	ve	dış	ülkelerden	göç	almaktadır.	Günümüzde	Antalya,	Türkiye’nin	en	çok	göç	alan	
illeri	arasında	ilk	sıralarda	yer	almaktadır.	

Antalya’da	işgücüne	katılma	oranı,	12	ve	daha	yukarı	yaştaki	nüfus	içinde,	yüzde	60’tır.	Bu	oran	erkek	
nüfus	için	yüzde	73,	kadın	nüfus	için	yüzde	46’dır.	2010	yılı	verilerine	göre	Antalya	şehir	merkezinde	
502.491’i	erkek,	498.827’si	kadın	olmak	üzere	toplam	1.001.318	kişi	yaşamaktadır.	

Antalya’da	yaşayanların	yarısı	Antalya	nüfusuna	kayıtlı	 iken,	Antalya’nın	nüfusuna	kayıtlı	olanların	
ancak	yüzde	10’u	başka	 illerde	yaşamaktadır.	Bunun	anlamı,	Antalya,	 iş	bulma	şansı	en	 fazla	 iller	
arasında	yer	almaktadır.

Çok kültürlülük:

Çok	kültürlülük	kavramı,	“kültürel	kökeni	ne	olursa	olsun	farklı	kültürel	geleneklerin	eşitlik	esasına	
dayanarak	bir	arada	yaşamaları	anlayışını”	 ifade	etmektedir.	 Çok	kültürlülük,	 farlılıklarla	 ilgili	 bir	
kavramdır.	İnsanlar	kendilerini	ve	dünyayı	anlamada,	bireysel	ve	toplu	yaşamlarını	düzenlemede,	bu	
farklılıkları	koruyabilmelidirler.	

Yaşadığımız	 kentler,	 göçlerle	 artan	 nüfusları	 ve	 karmaşıklaşan	 ve	 çeşitlenen	 özellikleri	 nedeniyle,	
çok	kültürlü	 yapılar	meydana	getirmektedirler.	 Farklı	 dillerin,	 etnik	kökenlerin,	 inanışların,	 siyasal	
görüşlerin,	gelenek	ve	göreneklerin	yanı	sıra	eğitim	vb.	etkenlerin	de	belirleyici	olduğu	çok	kültürlülük	
bir	arada	yaşamanın	ayırıcı	değil	birleştirici	unsurları	olarak	yorumlanmalıdır.	

Göç	eden	ailelerin	ketle	bütünleşme	ve	kente	uyum	süreçlerinde	çok	kültürlülüğün	önemli	bir	değişken	
olduğu	kabul	edilmelidir.	
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HEMŞERİLİK YAPILANMALARI VE DAYANIŞMASI

Kent	Yaşamında	Birey	Kendisini	Nerede	Görüyor?

İnsanlar	kentleri	oluştururlar,	kentler	de	insanları.	İnsan,	yaşadığı	kentin	kültürünü	benimsemeli	ve	onu	
her	zaman	korumalıdır.	Önemli	olan	kentlere	gelmiş	olan	insanların	yeni	değerleri	kazanmalarıdır.	
Şehirde	yaşayan	 insanların	o	kent	üzerinde	hakları	 vardır;	bununla	birlikte	bireylerin	o	kente	dair	
yükümlülükleri	 ve	 sorumlulukları	 da	 vardır.	 Asıl	 mesele	 kurumsal	 ve	 yaygın	 eğitim	 araçlarıyla	 bu	
bilinci	geliştirmektir.

Kaynaklar:

http://www.trtromanian.com/trtturk/HaberDetay.aspx?id=c0854fbb-5e55-49da-9124-8bb8f89cfd6f

http://www.semaverdergisi.com/Cokkulturluluk-Bicimleri-1584.html

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Antalya#N.C3.BCfus).

Karataş,	 Kasım	 “Kentsel	 Bütünleşme	 Sürecinde	 Çözülen	 Gecekondu	 Ailesinin	 Yapısı	 ve	 Sorunları“	 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi,	9,	1-2-3:	19-39,	1991.

Karataş,	 Kasım	 ve	 Zeynep	 Mutlu.	 “Kentlileşme	 Sürecinde	 Sivil	 Toplum	 Örgütleri:	 Tepecik	 Toplum	
Merkezi”	 Sosyal	 Hizmet	 Sempozyumu’98	 Kentleşme	 Sürecinde	 Sosyal	 Hizmet,	 Ankara:	 Hacettepe	
Üniversitesi	Sosyal	Hizmetler	Yüksekokulu	Yayını	No:	10,	2002,	50-55.

Karataş,	 Kasım	 “Kentlileşme	 Sürecinde	 Toplum	 Merkezlerinin	 Rolü:	 Bir	 Yaklaşım	 Modeli	 Önerisi”	
Sosyal	Hizmet	Sempozyumu’98:	Kentleşme	Sürecinde	Sosyal	Hizmet,	Ankara:	Hacettepe	Üniversitesi	
Sosyal	Hizmetler	Yüksekokulu	Yayını	No:	10,	2002,	62-66.

Karataş,	Kasım,	İbrahim	Cılga	ve	Diğerleri,	“Göç	ve	Kentsel	Yaşama	Uyum	Sorunları”	2001 Yılı Aile 
Raporu,	Ankara:	Aile	Araştırma	Kurumu,	2002,	87-148.

3. YURTTAŞLIK HAKLARI 

Konut Kiralama, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Konut Kiralama

Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası	Madde	57:	“Devlet,	şehirlerin	özelliklerini	ve	çevre	şartlarını	gözeten	
bir	planlama	çerçevesinde,	konut	ihtiyacını	karşılayacak	tedbirleri	alır,	ayrıca	toplu	konut	teşebbüslerini	
destekler”.	

Göç Kentleşme Kentlileşme Kentle 
Uyum

Kentle 
Bütünleşme

Kentsel 
Değerler
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Kira Kontratı Nasıl Olmalı?

Kira	 sözleşmesinde	 evin	durumu	ayrıntılı	 bir	 şekilde	belirtilmelidir.	 Yazılmayan	her	 ayrıntı	 peşinen	
kabul	edilmiş	sayılır.

Kira Oranları

Yasalarımız,	kiracıyı	koruyan	birçok	hüküm	içeriyor	olsa	da	kira	sözleşmesi	serbest	iradeyle	yapılan	bir	
borçlar	hukuku	sözleşmesidir.	Bu	bakımdan	kira	sözleşmesi	yapılırken,	kiraya	verenin	isteyeceği	kira	
tutarını	sınırlayan	bir	hüküm	bulunmamaktadır;	ancak	sözleşme	yapıldıktan	sonra	kiranın	arttırmasına	
yönelik	sınırlayıcı	hükümler	bulunmaktadır.

Kira Artış Oranı

Gayrimenkul	Kiraları	Hakkında	Kanuna	göre;	kira	sözleşmelerinde	hangi	kira	artış	oranı	yazarsa	yazsın,	
kiracı	 ilk	 seneden	sonra	herhangi	bir	kira	artışı	 yapmakla	sorumlu	değildir.	Kanunda	böyle	önemli	
bir	koruyucu	hüküm	var.	Kiracı	kira	sözleşmesinde	yazan	orana	uymak	zorunda	değil.	Ancak	Kanun,	
dengelemek	amacıyla,	gayrimenkul	sahibine	mahkemeye	başvurarak,	değişen	yaşam	koşullarına	göre	
kira	bedelinin	arttırılması	için	dava	açma	olanağı	tanımaktadır.	Sulh	Hukuk	Mahkemesinde	açılan	bu	
davalara	kira	tespiti	davası	denmektedir.	Yargıç,	sözleşmede	yazılan	oranda	kirayı	arttırmak	zorunda	
da	değildir.	2001	yılından	sonra	yapılan	uygulamalara	göre	mahkeme,	kira	artışını,	TEFE’deki	artış	
oranında	yapacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi

6570	 sayılı	 Gayrimenkul	 Kiraları	 Hakkında	 Kanuna	 göre	 kira	 sözleşmesi	 yapıldıktan	 sonra	 verilen	
tahliye	 taahhütleri	 geçerlidir.	 Tahliye	 taahhütnamesinde,	 belirtilen	 tarihte,	 kiracı	 evi	 tahliye	 etmek	
zorundadır.	 Tahliye	 tarihi	 geldiğinden	 itibaren	 bir	 ay	 içerisinde	 gayrimenkul	 sahibi	 mahkemeye	
başvurursa,	mahkeme	tahliyeye	karar	verir.	Kira	sözleşmesinin	tarihinden	daha	eski	tahliye	taahhütleri	
geçersizdir.	Tahliye	taahhüdünün	kira	sözleşmesinden	sonraki	tarihli	olması	gerekir.

6570	 sayılı	 Gayrimenkul	 Kiraları	 Hakkında	 Yasanın	 7.	 Maddesine	 göre;	 “kira	 bedelini	 vaktinde	
ödememelerinden	dolayı	haklı	olarak	bir	yıl	 içinde	kendilerine	iki	defa	yazılı	 ihtar	yapılan	kiracılar	
aleyhine,	ayrıca	ihtara	hacet	kalmaksızın,	kira	müddetinin	hitamında,	tahliye	davası	açılabilir.	”

Gayrimenkul	 kiraları	 hakkında	 6570	 sayılı	 Yasanın	 11.	 Maddesine	 göre;	 “Kiracı	 kira	 müddetinin	
bitmesinden	en	az	on	beş	gün	evvel	mecuru	tahliye	edeceğini	yazı	ile	bildirmediği	takdirde	sözleşme	
aynı	şartlarla	bir	yıl	uzatılmış	sayılır.”

Kontrat Bitmeden Tahliye

Kiracı,	evin	kullanımında	yaşanan	bir	sorun	gibi	haklı	bir	neden	olmadan,	sözleşme	süresi	dolmadan	
konutu	 tahliye	ederse,	 sözleşme	sonuna	kadar	kirayı	öder.	Ancak	kiracının	burada	kalmaya	devam	
etmesinin	 kendisi	 için	 dayanılmaz	 olması	 ve	 boşaltılan	 gayrimenkulü,	 sahibinin	 kolayca	 ve	 çok	 iyi	
şartlarda	kiralayabileceği”	bir	keşif	davası	 ile	belirlenebilir	ve	bunu	yargıca	anlatabilirse,	dürüstlük	
kuralı	gereği	ödeme	yapmayabilir.
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Kiracılı Mülkü Satın Almak

Bir	gayrimenkulü	satın	aldığınızda,	yasa	gereği	bu	kiracıyla	aranızda	kira	ilişkisi	kurulmuş	olur.	Ancak	
gayrimenkulü	satın	aldığınızdan	itibaren	bir	ay	içinde	ihtar	çekip	altı	ay	sonra	tahliye	edebilirsiniz.

Komşu hakları

Apartman	 yaşamında	 komşuluk	 ilişkilerine	 634	 sayılı	 Kat	 Mülkiyeti	 Kanunu	 uygulanmaktadır.	 Bu	
kanunda;

•	 komşuları	rahatsız	edecek	sesler	çıkarmak,	

•	 onların	dinlenmesini,

•	 uyumasını	engelleyecek	şekilde	gürültü	yapmak	yasaklanmıştır.

Bu	 yasaya	 aykırı	 hareket	 edenler	 hakkında	 mahkemeye	 başvurulabilir.	 Davayı	 açıp	 iddiada	
bulunanların	önce	iddiasını	ispat	etmesi	zorunludur.	İhtilaf	halinde,	yargıç,	tanıkları	dinleyerek	karar	
verir.

Kaynaklar:

http://emlak-konut.com/emlak-alip-satarken/kiralik-emlak/
Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası	
6570	sayılı	Gayrimenkul	Kiraları	Hakkında	Yasanın

634	sayılı	Kat	Mülkiyeti	Kanunu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nedir?

Kişilerin	yerleşim	yerlerine	göre	nüfus	bilgilerinin	güncel	olarak	tutulduğu,	nüfus	hareketlerinin	her	
an	 izlenebildiği,	 MERNİS	 kayıtlarındaki	 TC	 kimlik	 numarasına	 göre	 kişiler	 ile	 ikamet	 adreslerinin	
eşleştirildiği	bir	kayıt	sistemidir.

Bu Sistemin Eski Nüfus Sayımlarından Farkı Nedir?

Adrese	Dayalı	Nüfus	Kayıt	Sistemi	nüfus	sayımı	değil,	devamlı	yapılacak	güncellemeler	 ile	yaşatılan	
çağdaş	bir	veritabanıdır.	Daha	önce	10	yılda	bir	sokağa	çıkma	yasağı	ile	uygulanan	nüfus	sayımları	
artık	yapılmayacaktır.	Ayrıca	bu	sistemde	TC	kimlik	numaralarına	göre	kayıt	yapılacağından,	mükerrer	
kayıt	ya	da	kayıt	olamama	gibi	riskler	de	yoktur.

Sistem Nasıl Kurulacak?

1. Adres Standardı

Türkiye’deki	en	ücra	köylerden	şehir	merkezlerine	kadar	bütün	adresler,	belirlenen	adres	standardına	
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göre	 düzenlenmektedir.	 Bu	 standardın,	 ülkemizde	 yaşanan	 adres	 karmaşasına	 son	 vermesi	
beklenmektedir.

2. “Ulusal Adres Veritabanı”nın Oluşturulması 
Adresleri	 standartlaştıracak	 ve	adres	karmaşasına	 son	 verecek	bu	 sistemin	kurulması	 için	öncelikle,	
mahalle	ayrıntısında	tüm	cadde,	sokak	ve	binaların	iç	kapı	numaraları	dâhil	olmak	üzere,	ülkemizdeki	
tüm	adresler	“Ulusal	Adres	Veritabanı”na	kaydedilmektedir.

Numaralama	işlemini,	oluşturulan	standarda	göre,	belediye	sınırlarında	belediyeler,	bu	sınırlar	dışında	
kalan	köy	ve	benzeri	yerlerde	il	özel	yönetimleri	yapmaktadır.

3. Nüfusun Tespiti

Numaralama	çalışması	tamamlanan	yerlerde	Başbakanlık	Türkiye	İstatistik	Kurumu	(TÜİK)	ve	İçişleri	
Bakanlığı	Mahalli	İdareler	Genel	Müdürlüğü	yetkilileri	tarafından	yapılan	denetimden	sonra	yerleşim	
yerlerinde	(hanelerde)	yaşayan	bireylerin	tespiti	için	alan	uygulaması	yapılmaktadır.

Bu	amaçla	TÜİK	personeli,	 belirlenen	bir	 zaman	diliminde,	numaralaması	biten	 yerleşim	yerindeki	
bütün	adresleri	ziyaret	ederek,	bireylerin	TC	Kimlik	Numaralarını	kaydetmektedir.

4. Adres ile TC Kimlik Numaralarının Eşleştirilmesi

Ulusal	 Adres	 Veritabanında	 kayıtlı	 yerleşim	 yeri	 adresleri	 ile	 o	 adreslerde	 oturanların	 TC	 kimlik	
numaraları	TÜİK	tarafından	üretilen	bir	programla	eşleştirilmektedir.

5. Askı Süreci ve Kontrol

Nüfus	tespit	çalışmasından	sonra	elde	edilen	bilgiler	muhtarlıklarda	askıya	çıkartılmakta	ve	yanlışlık,	
eksiklik	ve	benzeri	gibi	durumlar	varsa	düzeltilmektedir.

Ayrıca	 kişiler,	 kendilerine	 ait	 kimlik	 ve	 yerleşim	 yeri	 bilgilerini,	 internet	 üzerinden	 de	
denetleyebilmektedirler.

6. Türkiye’de Yaşayan Yabancı Uyruklular

Ülkemizde	 6	 aydan	 fazla	 kalacak	 yabancı	 uyruklu	 kişiler	 de	 ayrı	 bir	 form	 ile	 bu	 sisteme	 dâhil	
edilmektedirler.

7. Yurtdışında Yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları

Yurtdışında	yaşayan	Türkiye	Cumhuriyeti	vatandaşlarının	yaşadıkları	ülke	ve	şehir	düzeyinde	yerleşim	
yeri	bilgileri	ile	nüfus	bilgileri	için	ayrı	bir	veritabanı	oluşturulmaktadır.

Yeni Sistem Nasıl İşleyecek? Nasıl Güncel Kalacak?

Sistem	 TÜİK	 tarafından	 kurulduktan	 sonra,	 işletilmesi	 ve	 güncel	 tutulması	 için	 İçişleri	 Bakanlığına	
devredilecektir.
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1. Adres Kayıtlarının Güncellenmesi

Ulusal	 Adres	 Veritabanı,	 belediyeler	 ve	 il	 özel	 yönetimlerince,	 yapı	 kullanma	 izin	 belgesi	 verilen	
binalar,	yanan/yıkılan	binalar,	yapı	ruhsatları,	yönetsel	değişiklikler,	mahalle	veya	sokak	değişimleri,	
yeni	mahalle,	sokak	kurulması	gibi	konuların	sisteme	girilmesiyle	güncel	tutulmaktadır.

2. MERNİS Kayıtlarının Güncellenmesi

MERNİS	kayıtlarındaki	kişilerin	adres	ve	kimlik	bilgileri	de

	 -	 Nüfus	Müdürlükleri

	 -	 Muhtarlıklar

	 -	 Yerleşim	yeri	ile	ilgili	hizmet	alınan	kamu	kuruluşları

tarafından	 doğum,	 ölüm,	 evlenme,	 boşanma,	 yerleşim	 yeri	 değişikliği	 gibi	 değişikliklerin	 sisteme	
girilmesi	ile	güncel	tutulmaktadır.

Yeni Sistemin Faydaları Neler?

1. Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı

Adres	standardı	getirileceği	 için	adres	karmaşası	sona	erecek	ve	belediye,	posta,	 telefon,	elektrik	ve	
benzeri	 hizmetlerin	 yürütülmesi	 kolaylaşacak,	 bu	 sistem,	 ilgili	 kamu	 kurumlarının	 da	 paylaşımına	
açılacağından,	kamuda	zaman	ve	kaynak	tasarrufu	sağlanacaktır.

2. Güncel Bilgi İhtiyacının Karşılanması

Daha	 önce	 10	 yılda	 bir	 gerçekleşen	 nüfus	 sayımlarından	 farklı	 olarak	 sistem,	 her	 an	 güncel	
kalacağından,	nüfusa	bağlı	olarak	yapılan	yönetsel	işlemlerin	yürütülmesinde	sağlıklı,	güncel	ve	net	
bilgi	sağlanacaktır.

3. Vatandaşın Bürokratik Yükünün Azaltılması

Vatandaşların	farklı	kurumlardan	aldığı	birçok	kayıt	hizmeti,	bu	sistemin	yaşama	geçmesi	ile	tek	bir	
yerden	alınabilecek	ve	bürokratik	işlemler	azalacaktır.

4. Kamu hizmetlerinin Planlanması

Sistem	 ile	en	küçük	yerleşim	biriminde	yaşayan	nüfusun	bile	 cinsiyet,	yaş	ve	eğitim	durumu	her	an	
bilinebilecek,	 bu	 sayede	 sağlık,	 eğitim,	 konut,	 ulaşım	 ve	 sosyal	 hizmetlerin	 planlanmasında	 güncel	
bilgiye	sahip	olunacaktır.

5. Zamanlı ve Güvenilir İstatistik Üretme

Yerleşim	 yeri	 bazında	 nüfusun	 büyüklüğü,	 yaş	 ve	 cinsiyet,	 doğum,	 ölüm,	 evlenme,	 boşanma,	 göç,	
okullaşma	ve	benzeri	nüfusun	niteliklerine	ilişkin	daha	kısa	zaman	aralıklarında	istatistik	üretmeye	
olanak	verecektir.	
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Yaptırımlar ve Yükümlülükler

Bu	sistemin	sağlıklı	bir	şekilde	kurulabilmesi	ve	sürdürülebilmesi	için	bir	takım	yaptırımlar	ve	önlemler	
alınmıştır.	

1. Vatandaşın Yükümlülükleri

Sistem	kurulduktan	sonra	vatandaşlar,	yerleşim	yeri	bilgilerinde	meydana	gelen	değişiklikleri	20	gün	
içerisinde	muhtarlık,	nüfus	müdürlüğü	veya	diğer	yetkililere	bildirmekle	yükümlüdürler.

Bu	değişiklikleri	zamanı	içersinde	bildirmeyen	kişilere	250	YTL,	gerçeğe	aykırı	beyanda	bulunanlara	
ise	500	YTL	yönetsel	para	cezası	uygulanması	kanun	ile	hükme	bağlanmıştır.

2. Muhtarların Yükümlülükleri

Muhtarlar	nüfus	müdürlüklerince	kendilerine	iletilen	yerleşim	yeri	adresi	değişikliği	bildirim	listelerini	
incelemek,	 mahallindeki	 yerleşim	 yeri	 adresi	 değişiklileri	 ile	 karşılaştırmak	 ve	 varsa	 bildirilmemiş	
olan	değişiklikleri	her	ayın	son	haftası	 içinde	bağlı	bulunan	 ilçenin	nüfus	müdürlüğüne	bildirmekle	
yükümlüdür.

Gerçeğe	aykırı	 yerleşim	yeri	 ve	 cüzdan	 talep	belgesi	 veren	köy	 ve	mahalle	muhtarları	 ile	herhangi	
bir	 işlem	sebebiyle	nüfus	müdürlüğüne	gerçek	dışı	beyanda	bulunanlar	ve	bunlara	 tanıklık	edenler	
hakkında	6	aydan	4	yıla	kadar	hapis	cezası	öngörülmektedir.

3. Kurumlarının Yükümlülükleri

	 a)	 Yetiştirme	 yurtları,	 bakım	 evleri	 ve	 benzeri	 yerlerin	 sorumluları	 çalıştırdıkları	 kişi	 veya	
barındırdıkları	çocuk	veya	erginlerin	nüfus	bilgilerini,

	 b)	 Kolluk	 görevlileri;	 kimlik	 kontrolleri	 veya	 herhangi	 bir	 işlem	 nedeniyle	 kimliğini	 ispat	
edemeyenlerle,	nüfusa	kayıtlı	olmadığını	tespit	ettiği	kişileri,	

	 c)	 Okul	 müdürleri;	 okula	 kayıt	 için	 başvuran	 çocuklardan	 nüfusa	 kayıtlı	 olmayanları	 ve	
yakınlarını,

	 d)	 Kamu	 veya	 özel	 kurumlar	 iş	 verecekleri	 kişilerden	 nüfus	 cüzdanı	 istemekle,	 nüfusa	 kayıtlı	
olmayanları

o	yerin	nüfus	müdürlüğüne	bildirmekle	yükümlüdürler.

Kaynaklar:
Nüfus	Hizmetleri	Kanunu

Adres	Kayıt	Sistemi	Yönetmeliği	

Kimlik	Paylaşımı	Sistemi	Yönetmeliği	

MERNİS	Uygulama	Yönetmeliği

http://www.turkcebilgi.com/muhtar/ansiklopedi#ansiklopedi

http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/adnks/adnksIndex.html
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4. KAMU SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN (AİLE HEKİMLİĞİ) YARARLANMA

Aile Hekiminin Tanımı 
Bireylerin	ve	ailelerin	konutlarının	yakınlarında	ya	da	kolaylıkla	ulaşabilecekleri	bir	yerde	bulunan,	
ilk	 başvuracakları,	 koruyucu	 sağlık	 hizmetleri	 ile	 birinci	 basamak	 teşhis,	 tedavi	 ve	 rehabilite	 edici	
sağlık	hizmetlerini,	yaş,	cinsiyet	ve	hastalık	ayrımı	yapmaksızın,	her	bireye	kapsamlı	ve	devamlı	olarak	
vermekle	yükümlü	olan,	gerektiği	ölçüde	gezici	sağlık	hizmeti	veren	ve	tam	gün	esasına	göre	çalışan,	
aile	hekimliği	uzmanı	veya	Bakanlığın	öngördüğü	eğitimleri	alan	uzman	tabip	veya	tabiplerdir.

Aile hekiminin görevleri: 

	 1)	 Kişiye	yönelik	koruyucu	sağlık	hizmetleri	 ile	birinci	basamak	tanı,	 tedavi,	 rehabilitasyon	ve	
danışmanlık	hizmetleri	vermek,	

	 2)	 Kendisine	 kayıtlı	 kişileri	 bir	 bütün	 olarak	 ele	 alarak,	 kişiye	 yönelik	 koruyucu,	 tedavi	 ve	
rehabilite	edici	sağlık	hizmetlerini	sunmak,

	 3)	 Kendisine	kayıtlı	kişilere	sağlıkla	ilgili	olarak	rehberlik	yapmak,	sağlığı	geliştirici	ve	koruyucu	
hizmetler	ile	ana	çocuk	sağlığı	ve	aile	planlaması	hizmetleri	vermek,	

	 4)	 Kendisine	 kayıtlı	 kişilerin	 ilk	 değerlendirmesini	 yapmak	 için	 altı	 ay	 içinde	 ev	 ziyaretinde	
bulunmak	veya	kişiler	ile	iletişime	geçmek,

	 5)	 Kendisine	kayıtlı	kişilerin	yaş,	 cinsiyet	ve	hastalık	gruplarına	yönelik	 izlem	ve	 taramalarını	
(kanser,	kronik	hastalıklar,	gebe,	loğusa,	yeni	doğan,	bebek,	çocuk	sağlığı,	adölesan,	erişkin,	
yaşlı	sağlığı	ve	benzeri)	yapmak,

	 6)	 Periyodik	sağlık	muayenesi	yapmak,

	 7)	 Tetkik	hizmetlerinin	verilmesini	sağlamak	ya	da	bu	hizmetleri	vermek,

	 8)	 Kendisine	kayıtlı	kişileri	yılda	en	az	bir	defa	değerlendirerek	sağlık	kayıtlarını	güncellemek.

	 9)	 Evde	takibi	zorunlu	olan	özürlü,	yaşlı,	yatalak	ve	benzeri	durumdaki	kendisine	kayıtlı	kişilere	
evde	veya	gezici/yerinde	sağlık	hizmetlerinin	yürütülmesi	 sırasında	kişiye	yönelik	koruyucu	
sağlık	hizmetleri	 ile	birinci	basamak	 tanı,	 tedavi,	 rehabilitasyon	ve	danışmanlık	hizmetleri	
vermek,

	 10)	 Aile	 sağlığı	merkezi	 şartlarında	 tanı	 veya	 tedavisi	 yapılamayan	hastaları	 sevk	 etmek,	 sevk	
edilen	 hastaların	 geri	 bildirimi	 yapılan	 muayene,	 tetkik,	 tanı,	 tedavi	 ve	 yatış	 bilgilerini	
değerlendirmek,	ikinci	ve	üçüncü	basamak	tedavi	ve	rehabilitasyon	hizmetleri	ile	evde	bakım	
hizmetlerinin	koordinasyonunu	sağlamak,

	 11)	 Gerektiğinde	hastayı	gözlem	altına	alarak	tetkik	ve	tedavisini	yapmak,

	 12)	 Entegre	 sağlık	 hizmetinin	 sunulduğu	 merkezlerde	 gerektiğinde	 hastayı	 gözlem	 amaçlı	
yatırarak	tetkik	ve	tedavisini	yapmak,

	 13)	 Aile	sağlığı	merkezini	yönetmek,	birlikte	çalıştığı	ekibi	denetlemek	ve	hizmet	içi	eğitimlerini	
sağlamak,
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	 14)	 İlgili	 mevzuatta	 birinci	 basamak	 sağlık	 kuruluşları	 ve	 resmi	 tabiplerce	 kişiye	 yönelik	
düzenlenmesi	 öngörülen	 her	 türlü	 sağlık	 raporu,	 sevk	 evrakı,	 reçete	 ve	 benzeri	 belgeleri	
düzenlemektir.

Aile hekimine nasıl kayıt yaptırılır?

Kişilerin	 aile	 hekimlerine	 ilk	 kaydı,	 aile	 hekimliği	 uygulamalarına	 yeni	 geçilen	 illerde,	 sağlık	
müdürlüğü	tarafından,	 ikamet	ettikleri	bölge	göz	önünde	bulundurularak	yapılır.	Bir	aile	hekimine	
kayıtlı	olmayan	kişiler,	kendilerine	en	yakın	aile	sağlığı	merkezine,	toplum	sağlığı	merkezine	ya	da	
il	sağlık	müdürlüğüne	müracaat	ederek	bir	aile	hekimine	kayıt	yaptırabilirler.	İkamet	ettiği	bölgeden	
ayrılan	kişiler,	isterlerse	aile	hekimlerini	değiştirebilirler.

Kaynaklar:

http://sbu.saglik.gov.tr/sbahbs/

5. EĞİTİM HİZMETLERİNDEN YARARLANMA

TC ANAYASA 
Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi (Md. 42) 

Kimse,	eğitim	ve	öğrenim	hakkından	yoksun	bırakılamaz.

Öğrenim	hakkının	kapsamı	kanunla	tespit	edilir	ve	düzenlenir.

Eğitim	ve	öğretim,	Atatürk	ilkeleri	ve	inkılâpları	doğrultusunda,	çağdaş	bilim	ve	eğitim	esaslarına	göre,	
Devletin	gözetim	ve	denetimi	altında	yapılır.	Bu	esaslara	aykırı	eğitim	ve	öğretim	yerleri	açılamaz.

Eğitim	ve	öğretim	hürriyeti,	Anayasaya	sadakat	borcunu	ortadan	kaldırmaz.

İlköğretim,	kız	ve	erkek	bütün	vatandaşlar	için	zorunludur	ve	Devlet	okullarında	parasızdır.

Özel	ilk	ve	orta	dereceli	okulların	bağlı	olduğu	esaslar,	Devlet	okulları	ile	erişilmek	istenen	seviyeye	
uygun	 olarak,	 kanunla	 düzenlenir.	 (Ek	 fıkra:	 9/2/2008-5735/2	md.;	 İptal:	 Anayasa	Mahkemesinin	
5/6/2008	tarihli	ve	E.:	2008/16,	K.:	2008/116	sayılı	Kararı	ile)

Devlet,	 maddî	 imkânlardan	 yoksun	 başarılı	 öğrencilerin,	 öğrenimlerini	 sürdürebilmeleri	 amacı	 ile	
burslar	ve	başka	yollarla	gerekli	yardımları	yapar.	Devlet,	durumları	sebebiyle	özel	eğitime	ihtiyacı	
olanları	topluma	yararlı	kılacak	tedbirleri	alır.

Eğitim	 ve	 öğretim	 kurumlarında	 sadece	 eğitim,	 öğretim,	 araştırma	 ve	 inceleme	 ile	 ilgili	 etkinlikler	
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yürütülür.	Bu	etkinlikler	her	ne	suretle	olursa	olsun	engellenemez.

Türkçeden	başka	hiçbir	dil,	 eğitim	ve	öğretim	kurumlarında	Türk	vatandaşlarına	ana	dilleri	 olarak	
okutulamaz	ve	öğretilemez.	Eğitim	ve	öğretim	kurumlarında	okutulacak	yabancı	diller	ile	yabancı	dille	
eğitim	ve	öğretim	yapan	okulların	 tabi	olacağı	esaslar	kanunla	düzenlenir.	Milletlerarası	andlaşma	
hükümleri	saklıdır.

Birleşmiş	 Milletler	 Genel	 Kurulunun	 10	 Aralık	 1948’de	 kabul	 ettiği	 İnsan	 Hakları	 Evrensel	
Beyannamesinin	26.	maddesi,	eğitimle	ilgilidir.	Bu	madde	aynen	şöyledir:

Herkes	eğitim	görme	hakkına	sahiptir.	Eğitim	parasızdır;	hiç	değilse	ilk	ve	temel	eğitim	aşamalarında	
böyle	 olmalıdır.	 İlköğrenim	 ve	 eğitim	 zorunludur.	 Teknik	 ve	 meslekî	 öğretimden	 herkes	
yararlanabilmelidir.	Yüksek	öğretim,	diğerlerine	göre	herkese	tam	eşitlikle	açık	olmalıdır.

1990’da	Jomtiem’de	toplanan	Eğitim	İçin	Dünya	Konferansının	sonunda	yayınlanan	“Herkes	İçin	Eğitim	
Dünya	Beyannamesi”yle	herkesin	temel	öğrenme	ihtiyacının	karşılanacağı	taahhüt	edilmektedir.	Sözü	
edilen	Beyannamenin	amaca	ilişkin	birinci	maddesinin	birinci	fıkrası	aynen	şöyledir:

“Her	insan-çocuk,	genç,	yetişkin-kendi	temel	öğrenme	gereksinimlarını	karşılamak	üzere	tasarlanmış	
eğitim	olanaklarından	yararlanabilmelidir.	Bu	gereksinimlar,	hem	temel	öğrenme	araçlarını	(okuma-
yazma,	sözlü	anlatım,	rakamsal	işlemler,	ve	sorun	çözme	gibi)	hem	de	insanların	varlıklarını	sürdürmek,	
yeteneklerini	 sonuna	 kadar	 geliştirmek,	 onurlu	 bir	 biçimde	 yaşamak	 ve	 çalışmak,	 kalkınmaya	 her	
anlamda	katılmak,	 yaşam	 standartlarını	 yükseltmek,	bilgili	 karar	 vermek	ve	öğrenmeyi	 sürdürmek	
için	gerek	duydukları	temel	öğrenimin	içeriğini	(bilgi,	beceriler,	değerler	ve	tavırlar	gibi)	kapsar.	Temel	
öğrenme	gereksinimlarının	kapsamı	ve	bunun	nasıl	karşılanacağı,	ülkeden	ülkeye,	kültürden	kültüre	
ve	zaman	içinde	değişiklikler	gösterir.”1

Dünya	 hızla	 değişmektedir.	 Ekonomik	 ve	 toplumsal	 boyutlarıyla	 tam	 bir	 kalkınmanın	 iyi	 eğitilmiş	
insan	 gücü	 ile	 olanaklı	 olduğu	her	 zamankinden	 daha	 çok	 fark	 edilmiş	 durumdadır.	Ülkeler	 sahip	
oldukları	 endüstriyel	 gelişme	 ve	 gelir	 düzeyinin	 yanı	 sıra	 nüfusunun	 eğitim	 düzeyleri	 açısından	 da	
karşılaştırılmaktadır.	

Eğitim	 sisteminin	 temel	 amacı,	 değişen	 dünyada	 rekabet	 edebilecek	 çalışanlar	 yetiştirmektir.	 Bu	
eğitim	 sisteminin	 analitik	 beceriler	 kazandıran,	 uzman	 ve	 yaratıcı	 düşünme	 becerilerini	 ve	 sorun	
çözme	 yaklaşımlarını	 geliştiren,	 güncel	 ve	 etkin	 öğrenme	 yöntemlerini	 kullanan	 bir	 sistem	 olması	
beklenmektedir.	Bu	günün	 işverenleri,	 işçilerinden	geçmişte	olduğundan	daha	 farklı	 ve	 yeni	 türden	
beceriler	 istemektedirler.	 Bu	 beceriler	 yalından	 karmaşığa	 doğru	 değişmektedir.	 İşte	 bu	 yüzden	
mezunlar	 için	 artan	 oranda	 karmaşık	 ve	 rekabetçi	 bir	 işgücü	 piyasasında	 işe	 yarayabilecek	 yüksek	
becerileri	yaratan	daha	güçlü	bir	eğitim	sistemi	yaratmak	gerekmektedir.

Türkiye’nin	geleceğe	hazırlanmasında	eğitimde	yaşadığı	sorunları	aşmak	büyük	önem	taşımaktadır.	
Eğitim	 sorunlarının	 çözülmesi	 ve	 bu	 alandaki	 gereksinimlerin	 etkili	 bir	 şekilde	 karşılanmasıyla	
geleceğin	inşa	edilmesi	bakımından	büyük	fırsatlar	yakalanmış	olacaktır.

1	UNESCO:	Herkes	İçin	Eğitim	Dünya	Beyannamesi,	Ankara	1990,	s.3	
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“İlköğretim	davası,	insan	olma,	millet	olma	davasıdır	:”

M. Kemal Atatürk

TEMEL EĞİTİM

Eğitime	 ilişkin	 alt	 yapı	 yatırımlarının	 yerel	 düzeyde	 belirlenmesinde	 göç	 olgusunun	 özel	 olarak	
dikkate	 alınması	 gerekir.	 Göç	 alan	 yerleşim	 birimlerinde	 öğrenci	 sayısının	 artmakta,	 göç	 veren	
yerleşim	birimlerinde	ise	azalmaktadır.	Dolayısı	ile	iç	göç	nedeniyle	nüfusu	artan	yerlerde	yatırımlara	
ayrılan	 kaynakların	 ülke	 ortalamasının	 üzerinde	 olması	 gerekir.	 Bu	 özellik,	 eğitim	 talebinin	
değerlendirilmesinde	ve	karşılanmasında	öncelikle	dikkate	alınmalıdır.

İlköğretim nedir ve çocuğum ilköğretime devam ederek neler kazanır?

Okul	öncesi	eğitim	sonrasında,	6-14	yaşları	arasındaki	çocukların	devam	etmek	zorunda	olduğu,	temel	
yaşam	becerileri	kazanarak,	bir	üst	eğitim	kurumuna	hazırlandığı	eğitim	sürecine	 ilköğretim	denir.	
İlköğretimin	 temel	amacı,	okuma-yazmayı	öğrenmek,	bağımsız	 yaşam	becerileri	edinmek,	kapasite	
ve	yetenek	geliştirmektir.	Bunun	yanı	sıra	kendilerine,	ailelerine,	topluma	ve	çevreye	olumlu	katkılar	
yapan,	 üretken,	 kendisi,	 ailesi	 ve	 çevresi	 ile	 barışık,	 başkalarıyla	 iyi	 ilişkiler	 kuran,	 iş	 birliği	 içinde	
çalışan,	hoşgörülü	ve	paylaşmayı	bilen,	dürüst,	erdemli,	iyi	ve	mutlu	yurttaşlar	olabilmektir.	

Ülkemizde	ilköğretim,	ilköğretim	kurumlarında	verilir;	öğrenim	çağında	bulunan	kız	ve	erkek	çocuklar	
için	zorunlu,	devlet	okullarında	parasızdır.	Anne,	babanın	çocuğunu	ilköğretim	okuluna	kayıt	ettirme	
ve	 devamını	 sağlama	 konusunda	 sorumlulukları	 vardır.	 İlköğretim	 kurumlarında	 kız-erkek	 karma	
eğitim-öğretim	yapılır.

Çocuğum hangi yaşlar arasında ilköğretime devam edecek?

Zorunlu	 ilköğretim	 çağı,	 6	 -	 14	 yaş	 grubundaki	 çocukları	 kapsar.	 Bu	 çağ	 çocuğun	6	 yaşını	 (72	 ayı)	
bitirdiği	yılın	eylül	ayı	sonunda	başlar,	14	yaşını	bitirip	15	yaşına	girdiği	yılın,	öğretim	yılı	sonunda	
biter.

İlköğretimin süresi ne kadardır?

İlköğretim	kurumları,	sekiz	yıllık	okullardan	oluşur.	Bu	okullarda	kesintisiz	eğitim	yapılır	ve	bitirenlere	
ilköğretim	diploması	verilir.	Bir	üst	eğitim	kurumuna,	yani	ortaöğretime	devam	etmek	için	bu	belgenin	
alınması	zorunludur.

Çocuğum okula gitmek zorunda mıdır?

T.C.	Anayasasına	göre,	ilköğretim	kız	ve	erkek	bütün	vatandaşlar	için	zorunludur	ve	devlet	okullarında	
parasızdır.

Anne/babaların çocuğumun ilköğretime kaydı ile ilgili sorumluluğum nedir?

Her	veli,	vasi	veya	aile	başkanı	(“aile	başkanı”	deyiminden,	veli	veya	vasi	bulunmadığında	ilköğretime	
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devama	zorunlu	olan	çocukları	sürekli	olarak	yanında	bulunduran	veya	barındıran	anlaşılır)	çocuğu	
zamanında	ilköğretim	okuluna	kaydettirmekle	yükümlüdür.

Çocuğunu okula kaydettirmeyen veli ne ile karşılaşır?

Zorunlu	 öğrenim	 çağında	 olup	 da	 belirli	 zaman	 içerisinde	 okula	 kaydettirilmeyen	 çocukları,	
okul	 müdürleri	 kendiliklerinden	 okula	 kaydeder	 ve	 devam	 ettirilmesini	 veli	 yahut	 vasi	 veya	 aile	
başkanlarından	isterler.	Bu	gibi	çocuklar	yine	de	okula	gelmezlerse;	haklarında	devamsız	öğrenciler	
gibi	işlem	yapılır.

Veli çocuğunun okula devamını sağlamakla yükümlü müdür?

Her	 öğrenci	 velisi	 yahut	 vasisi	 veya	 aile	 başkanı	 çocuğunun	 zorunlu	 ilköğretim	 kurumuna	 sürekli	
devamını	sağlamakla	ve	özürü	yüzünden	okula	gidemeyen	çocuğun	durumunu	en	geç	üç	gün	içinde	
okul	yönetimine	bildirmekle	yükümlüdür.

Çocuğunu okula göndermeyen veliler ceza alır mı?

	 a)	 Çocuğunu	okula	göndermeyen;	

	 b)	 Verilen	izin	süresini	geçiren;	

	 c)	 Geç	nakil	yaptıran;	

	 d)	 Okul	çevresi	dışına	çıkarak	izini	kaybettiren;	

	 e)	 Çocuğunun	devamsızlık	durumunu	özürsüz	olarak	zamanında	okul	yönetimine	bildirmeyen;	
veli	 okul	 yönetimince	 köylerde	muhtarlığa,	 diğer	 yerlerde	mülki	 amirliğe	 (kaymakam	 ve/
veya	vali)	hemen	bildirilir.	Muhtarlar	ve	mülki	amirler	en	geç	üç	gün	içinde	durumun	veliye	
tebliğini	 sağlarlar.	Yapılan	 tebliğde	okulca	kabul	edilecek	geçerli	 sebepler	dışında	 çocuğun	
okula	gönderilmemesi	halinde	yönetsel	para	cezasıyla	cezalandırılacağı	bildirilir.	

	 f)	 Muhtarlıkça	veya	mülki	amirce	yapılan	tebliğe	karşın	çocuğunu	okula	göndermeyen	veli	veya	
vasi	 veya	 aile	 başkanlarına	 okul	 yönetimince	 tespit	 edilen	 çocuğun	 okula	 devam	 etmediği	
her	 gün	 için	 on	 TL	 yönetsel	 para	 cezası	 verilir.	 Bu	 para	 cezasına	 karşın	 çocuğunu	 okula	
göndermeyen	veya	göndermeme	sebeplerini	okul	 yönetimine	bildirmeyen	veliye	ayrıca	beş	
yüz	(500)	TL	yönetsel	para	cezası	verilir.	

	 g)	 Okul	 yönetimleri	 ve	 mülki	 amirliklerce	 bu	 kanuna	 göre	 usulen	 sorulacak	 sorulara	 cevap	
vermekten	 kaçınanlar,	 gerçeğe	 uymayan	 beyanda	 bulunanlar,	 yüz	 (100)	 TL	 yönetsel	 para	
cezası	ile	cezalandırılırlar.	

	 h)	 Çocuğunu	okula	göndermemekte	 ısrar	 eden	 velilerin	 çocukları	 için,	 bakım	 tedbiri	 (koruma	
altına	alınma)	söz	konusu	olabilir,	hatta	bu	veliler	velayet	hakkını	da	kaybedebilirler.

Çocuklar hem okula devam edip hem de çalışabilir mi?

İlköğretim	çağındaki	çocukların	çalıştırılması	onların	gelişimleri	açısından	zararlıdır	(Karataş,	1993).	

Ayrıca	222	Sayılı	İlköğretim	ve	Eğitim	Kanununa	göre;	
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İlköğretim	çağında	olup	da	zorunlu	 ilköğretim	kurumlarına	devam	etmeyenler,	hiçbir	resmi	ve	özel	
iş	 yerinde	veya	her	ne	 surette	olursa	olsun	 çalışmayı	gerektiren	başka	yerlerde	ücretli	 veya	ücretsiz	
çalıştırılamazlar.	

Bu	hükümlere	 aykırı	 davrananlara	 dört	 yüz	 (400)	 Türk	 Lirasından	bin	 (1000)	 Türk	 Lirasına	 kadar	
yönetsel	 para	 cezası	 verilir.	 Bu	 Kanunda	 yazılı	 olan	 yönetsel	 para	 cezaları	 mahallî	 mülki	 amir	
tarafından	verilir.	

4857	Sayılı	İş	Kanununa	Göre,	

On	beş	yaşını	doldurmamış	çocukların	çalıştırılması	yasaktır.	

On	 dört	 yaşını	 doldurmuş	 ve	 ilköğretimi	 tamamlamış	 olan	 çocuklar,	 bedensel,	 zihinsel	 ve	 ahlaki	
gelişmelerine	 ve	 eğitime	 devam	 edenlerin	 okullarına	 devamına	 engel	 olmayacak	 hafif	 işlerde	
çalıştırılabilirler.

Veliler okulun hangi etkinliklerine katılabilir?

Okula	 başlayan	 çocuğunuzun	 eğitim	 yükünü	 sizinle	 paylaşan	 ve	 yeni,	 bağımsız	 yaşam	 becerileri	
kazanmasını	 sağlayan	 okuldaki	 profesyonellerle	 (öğretmen,	 rehber	 öğretmeni,	 okul	 yöneticisi	 vb.)	
geliştireceğiniz	işbirliği,	çocuğunuzun	başarısını	artıracaktır.	Bu	süreçte	katılımınızı	sağlayacak	önemli	
araçlardan	biri	hiç	kuşkusuz	veli	toplantıları	ve	veli	konferanslarıdır.	Bunların	dışında	başta	okul	aile	
birlikleri,	okul	gelişim	yönetim	ekibi	vb.	araçlar	da	sizin	sisteme	dâhil	olmanızı	sağlayacaktır.

Veli toplantılarının amacı nedir? Katılım zorunlu mudur?

Veli	 toplantıları,	 öğrencilerin	 süreç	 içerisinde	 yaptıkları	 etkinlikleri	 değerlendirme	 sonunda,	
öğrencilerin	her	 türlü	gelişimleri	 ve	davranışsal	 sorunlarının	ve	aldıkları	notların	veliye	aktarılması	
amacıyla	okulda	yapılan	toplantılardır.	Ayrıca	okul	 ile	 ilgili	genel	bazı	bilgiler	de	paylaşılır.	Katılım	
çocuğunuzun	gelişimini	izleyebilmeniz	açısından	gereklidir.	

İster	tek	bir	şubenin	velilerine,	isterse	tüm	okul	velilerine	yönelik	olsun,	her	veli	toplantısında	gündem	
maddelerinin	neler	olduğu,	toplantının	okulun	hangi	biriminde,	ne	zaman	yapılacağı	mümkünse	bir	
hafta	önceden	velilere	duyurulur.

HALK EĞİTİM MERKEZLERİ

Okuma-yazma kurslarının kapsamı nedir? 

Okuma yazma bilmeyen tek yurttaş kalmayacak!

Bu	amaca	ulaşmak	amacıyla	tüm	yerleşim	birimlerinde	düzenlenen	okuma	yazma	kursları,	halk	eğitim	
merkezlerinin	 başlıca	 görevidir.	 Hem	 kişilere	 okuma	 yazma	 öğretmek,	 hem	 de	 bu	 beceriyi	 günlük	
yaşamda	kullanabilmesi	için	sürekli	kurslar	düzenlenmektedir.		

Mesleki teknik kurslar neleri kapsar? 

Beceri Geliştirme:	Mesleki	ve	teknik	eğitim	görme	olanağı	bulamamış	ya	da	eksik	eğitim	almış	
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kişileri	mesleğe	hazırlamak,	iş	alışkanlıkları	kazandırmak,	onları	edilgen	tüketici	konumdan,	etkin	
üretici	konumuna	getirmek,	bir	işyerinde	çalışabilecek,	kendi	işlerini	kurabilecek	bilgi	ve	beceriye	
kavuşturmak	amacıyla	düzenlenir.

Meslek Kazandırma:	Bir	meslek	dalında	çalışanları	ya	da	meslek	edinmek	isteyenleri	geliştirmek,	
yeniliklere	hazırlamak	ve	iş	gücü	piyasasının	gereksinim	duyduğu	elemanları	yetiştirmek	amacıyla	
düzenlenir.

Sosyal ve kültürel kurslar neleri kapsar? 

Toplumun	kültür	düzeyini	yükseltmek,	kişilerin	gelişimlerini	desteklemek,	bilgi,	beceri	kazandırmak,	
üst	 öğretime	 hazırlamak,	 kültürel	 değerleri	 korumak	 ve	 yaygınlaştırmak	 amacıyla	 düzenlenen	
kurslardır.	Bu	kurslar	gerekirse	okul	öncesi	çocukları	da	kapsayacak	şekilde	düzenlenir.	

Kurslar nasıl açılır? 

Tüm	kurslar	12	kişilik	bir	grubun	oluşması	ile	düzenlenir.	Okuma	yazma,	unutulmaya	yüz	tutmuş	el	
sanatları,	engelliler,	hükümlü	ve	tutuklular	ile	risk	altındaki	kişilere	yönelik	düzenlenecek	kurslarda	
12	kişilik	sayı	aranmaz.	

Kurslar nerede düzenlenir? 

Kurs	 ve	 etkinlikler;	 öncelikle	 merkez	 binalarda,	 mahalle	 ve	 köylerde	 sağlanan	 kurs	 binalarında,	
eğitim	odalarında,	belediyelerin	sağladıkları	salonlarda	ve	kamu,	STÖ	ve	özel	kurumlara	ait	binalarda	
düzenlenebilir.	

Kurslara kimler katılabilir? 

Her	yaş,	eğitim,	sosyal	statü	ve	kültür	düzeyindeki	vatandaşlar	eğitime	katılabilir.	On	sekiz	yaşından	
küçükler,	 velilerinin	 izinleri	 ile	 katılabilirler.	 İlköğretim	 öğrencileri	 kendi	 okul	 saatleri	 dışındaki	
kurslara	katılabilirler.	Yabancı	uyruklular	ve	göçmenler	valiliğin	izni	ile	katılabilirler.

Gerekli	ise	kurs	programı	için,	kursun	içeriğine	göre,	kurs	yöneticisi	tarafından	ölçütler	belirlenebilir.	

Kurslara nasıl kayıt olunur?

Kurslara	kayıt	olmak	için	halk	eğitim	merkezlerine	T.C.	kimlik	numarası	olan	bir	dilekçe	ile	başvurabilir.

Kurslara ne zaman kayıt olunur? 

Kurslara	 yılın	12	ayı	 ön	kayıt	 yaptırılabilir.	Kursun	açılması	 planlan	 tarihler,	 önceden	duyurulur	 ve	
başvuran	kursiyerlere	bilgi	verilir.

Kurslara devam zorunlu mudur?

Her	türlü	kursa	devam	zorunluluğu	vardır.	Kurslara	devamsızlık	hakkı	1/5	oranındadır.	Örneğin	100	
gün/400	saatlik	bir	kursa	20	günden	(80	saatten)	fazla	devamsızlık	yapan	öğrencinin	kaydı	silinir	ve	
kendisine	belge	verilmez.	

Kurs	sonunda	yapılan	sınavda	başarsız	olan	öğrencilere	de	belge	verilmez.
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Kurslar hangi saatlerde düzenlenir?

Tüm	kurslar,	haftanın	tüm	günlerinde,	sabah	saat	07:	00	ila	24:	00	arasında	düzenlenir.

Kaynaklar:

TC	Anayasası	

İlköğretim	ve	Eğitim	Kanunu

Millî	Eğitim	Temel	Kanunu

İş	Kanunu

http://iogm.meb.gov.tr/pages.php?page=size_ozel&size_ozel=veli

http://cygm.meb.gov.tr/sorulansorular/index.html

UNESCO:	Herkes	İçin	Eğitim	Dünya	Beyannamesi,	Ankara	1990

Karataş,	 Kasım	 “Çocuk	 İşgücü	 Sorunu:	 Nedenleri,	 Sonuçları	 ve	 Çözüm	 Önerileri”.	 Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi,	11,	1-2-3:	85-102,	1993.

SOSYAL GÜVENLİK

TC ANAYASA 

Sosyal güvenlik hakkı (Md.60)

Herkes,	sosyal	güvenlik	hakkına	sahiptir.

Devlet,	bu	güvenliği	sağlayacak	gerekli	tedbirleri	alır	ve	teşkilatı	kurar.

Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler (Md. 61)

Devlet,	harp	ve	vazife	şehitlerinin	dul	ve	yetimleriyle,	malûl	ve	gazileri	korur	ve	toplumda	kendilerine	
yaraşır	bir	yaşam	seviyesi	sağlar.

Devlet,	sakatların	korunmalarını	ve	toplum	yaşamına	intibaklarını	sağlayıcı	tedbirleri	alır.

Yaşlılar,	Devletçe	korunur.	Yaşlılara	Devlet	yardımı	ve	sağlanacak	diğer	haklar	ve	kolaylıklar	kanunla	
düzenlenir.

Devlet,	korunmaya	muhtaç	çocukların	topluma	kazandırılması	için	her	türlü	tedbiri	alır.

Bu	amaçlarla	gerekli	teşkilat	ve	tesisleri	kurar	veya	kurdurur.	

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Md. 22)

Herkesin,	toplumun	bir	üyesi	olarak,	toplumsal	güvenliğe	hakkı	vardır;	ulusal	çabalarla,	uluslararası	
işbirliği	yoluyla	ve	her	Devletin	örgütlenme	ve	kaynaklarına	göre	herkes	insan	onuru	ve	kişiliğin	özgür	
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gelişmesi	bakımından	vazgeçilmez	olan	ekonomik,	toplumsal	ve	kültürel	haklarının	gerçekleştirilmesi	
hakkına	sahiptir.

Avrupa Sosyal Şartı (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi)

Sosyal güvenlik hakkı (Md. 12)

Akit	Taraflar,	sosyal	güvenlik	hakkının	etkili	bir	biçimde	kullanılmasını	sağlamak	üzere:

	 1.	 Bir	sosyal	güvenlik	sistemi	kurmayı	ya	da	korumayı;

	 2.	 Sosyal	güvenlik	sistemini	“En	az	Sosyal	Güvenlik	Standartlarına	İlişkin	Uluslararası	Çalışma	
Sözleşmesinin”	 (No.	102)	onaylanması	 için	gereken	düzeyden	daha	düşük	olmamak	üzere	
yeterli	bir	düzeyde	tutmayı;

	 3.	 Sosyal	güvenlik	sistemini	giderek	daha	yüksek	bir	düzeye	çıkarmaya	çalışmayı;

	 4.	 Uygun	ikili	veya	çok	taraflı	sözleşmeler	yaparak	ya	da	başka	yollarla	bu	sözleşmelerde	yer	
alan	koşullara	bağlı	olarak;

	 a)	 Korunan	kişilerin	Akit	Ülkeler	arasında	ne	suretle	olursa	olsun	yer	değiştirmeleri	sırasında,	
diğer	 Akit	 Taraf	 vatandaşları	 ile	 sosyal	 güvenlik	 mevzuatından	 doğan	 yardımların	
muhafazası	dahil	olmak	üzere	 sosyal	güvenlik	hakları	 itibari	 ile	kendi	 vatandaşları	 ile	
kendi	vatandaşlarının	eşit	muamele	görmelerini;

	 b)	 Akit	Taraflardan	her	birinin	mevzuatına	göre	tamamlanan	sigorta	ve	çalışma	sürelerinin	
birleştirilmesi	 yoluyla	 sosyal	 güvenlik	 haklarının	 verilmesi,	 sürdürülmesi	 ve	 yeniden	
başlatılmasını	sağlamak	için	girişimlerde	bulunmayı	taahhüt	ederler.

Kaynaklar:

TC	Anayasa

Avrupa	Sosyal	Şartı	(Avrupa	Sosyal	Haklar	Sözleşmesi)	

İnsan	Hakları	Evrensel	Bildirgesi

6. SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ (Md. 24)

Herkesin,	dinlenme	ve	boş	zamana	hakkı	vardır;	bu,	iş	saatlerinin	makul	ölçüde	sınırlandırılması	ve	
belirli	aralıklarla	ücretli	tatil	yapma	hakkını	da	kapsar.

Serbest Zamanı Değerlendirme 

Serbest	 zaman	“bireyin	 çalışma	ve	diğer	görevlerinden	 sonra;	özgür	olarak	dinlenmesi,	 eğlenmesi,	
toplumsal	 başarı	 ya	 da	 kişisel	 gelişmesi	 için	 kullandığı	 zaman”	 olarak	 tanımlanmaktadır	 (Tezcan,	
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1977).	 Serbest	 zamanları	 değerlendirmek	 ve	 dinlenmek,	 önemli	 bir	 ruh	 sağlığı	 konusu	 olarak	
kabul	 edilmekte,	 özellikle	 gençlik	 çağında	 serbest	 zamanın	 ruh	 sağlığı	 ilkelerine	 uygun	 biçimde	
değerlendirilmesinin,	kişilik	gelişimine	önemli	ve	olumlu	katkıları	olabileceği	söylenmektedir	(Köknel	
1981:	189).	

Serbest	 zamanların,	birtakım	yaratıcı	 ve	eğitici	 etkinlikler	aracılığı	 ile	bireyin	 ilgi	 ve	 yeteneklerinin	
gelişmesi	ve	 topluma	katkıda	bulunarak	yarar	 sağlaması	yönünde	kullanılması	önem	taşımaktadır.	
“Boş	zamanın	iyi	bir	biçimde	değerlendirilmesi;	kötü	alışkanlıklar	edinmeyi	önlemesi,	kazanılan	kötü	
alışkanlıklar	varsa	bunların	yok	edilmesi	açısından	yararlıdır”	(Ünver,	Tolan,	Bulut	ve	Dağdaş	1986:	
213).	

İşsiz	gençler	açısından	serbest	zamanın	yararlı	bir	biçimde	değerlendirilmesi,	önemli	bir	sorun	olarak	
ortaya	 çıkmaktadır.	 Toplumun	 bu	 gençlere,	 kendilerini	 geliştirmek,	 bir	 meslek	 edinmek	 ya	 da	 bir	
meslekte	 ilerlemesini	 sağlamak	 amacıyla,	 yetenekleri	 ve	 ilgileri	 doğrultusunda	 birtakım	 organize	
etkinlikler	 sağlaması	 gereklidir.	 Aksi	 halde,	 yararsız	 ve	 hatta	 zararlı	 etkinliklerle	 geçirilen	 serbest	
zaman,	genç	için	yeni	sorunların	oluşmasına	neden	olabilir	(Karataş,	1996).	

Bireylerin	 boş	 zamanlarını	 değerlendirme	 biçimleri,	 onların	 kentli	 olma	 (kentlileşme)	 düzeylerinin	
bir	göstergesi	olarak	kabul	edilebilir.	Göçle	gelen	bireylerin	kentle	bütünleşme	düzeyleri	yükseldikçe,	
serbest	 zamanlarını	 çoğunlukla	 ev	 dışında	 ve	 kentsel	 kurumlar	 aracılığıyla	 geçirmekte,	 bütünleşme	
düzeyi	 düşük	 bireyler	 ise	 ev	 içinde	 veya	 konut	 çevresinde	 geçirmektedirler.	 Kentlere	 göçle	 gelen	
aileler,	serbest	zamanlarını	değerlendirirken,	çoğunlukla	ekonomik	maliyeti	düşük	etkinlikleri	tercih	
etmektedirler.	 Kadınlar	 serbest	 zamanlarını	 çoğunlukla	 ev	 içinde	 geçirirken,	 ev	 dışına	 yönelmede	
çalışıp	çalışmamak	ve	eğitim	düzeyi	gibi	değişkenler	etkili	olmaktadır.	Erkeklerin	de	serbest	zamanları	
çoğunlukla	oturdukları	semt	ve	konut	çevresinde	geçmektedir.	Ailelerin	toplumsal-ekonomik	düzeyleri	
ve	buna	bağlı	olarak	kentle	bütünleşme	düzeyleri	yükseldikçe,	serbest	zamanlarında	kurumsallaşmış,	
eğlence	ve	kültürel	kurumlardan	yararlanma	oranlarının	artmakta	olduğu	söylenebilir	(Karataş,	1991).

Serbest Zamanları En İyi Şekilde Değerlendirme Yolları:

	 -	 Birey	bu	etkinliklere	kendisi	arzuladığı	için	katılır.	Bunu	kendisi	seçer,	başkasının	zorlaması	
değildir.	Gönüllülük	esastır.

	 -	 Bu	eylemelere	katılmak	bireye	doyum	sağlar.

	 -	 Bireysel,	grupla	beraber,	örgütlü	veya	örgütsüz	bir	biçimde	olabilir.	Esnektir.	Sayısız	biçimlerde	
bulunabilir.

	 -	 Evrensel	olarak	uygulanır	ve	aranır.

	 -	 Ciddi	ve	amaçladır.	Bireye	göre	bir	anlamı,	değeri	vardır	ve	bireyin	kendisi	için	bir	amaçtır.

	 -	 Serbest	 zamanı	 değerlendirme,	 genellikle	 bir	 çeşit	 etkinlik	 gerektirir.	 Örneğin;	 fiziksel,	
zihinsel,	toplumsal	veya	duygusal	olabilir.

	 -	 Serbest	zaman	değerlendirmenin	ikincil	kazanımları	vardır.	Yani	birey	hem	serbest	zamanını	
değerlendirir	hem	de	sağlığı,	fiziksel	ve	toplumsal	gelişmesi	açısından	önemli	kazançlar	elde	
eder.
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Serbest Zamanların Değerlendirilebileceği Bazı Örnek Etkinlikler:

	 1.	 Kitap	okumak.

	 2.	 Gazete,	dergi	vb.	güncel	yayınları	okumak.

	 3.	 Ev	işleri	ile	uğraşmak,	bazı	tamiratlar,	evin	bakımı,	ebeveynlere	yardım	vb.	.

	 4.	 Radyo	ve	TV	izlemek.

	 5.	 Spor	etkinlikleri	ile	uğraşmak.

	 6.	 Tiyatro	ve	sinemaya	gitmek.

	 7.	 Temiz	havası	olan	yerlerde	kır	gezileri,	yürüyüşler	yapmak.

	 8.	 Sanatsal	etkinliklerle	uğraşmak	(resim	yapmak	vb.)

	 9.	 Zekâ	oyunları	oynamak.	

	 10.	 Konsere	gitmek

	 11.	 El	işleri	yapmak

Vb...

Bunların	dışında	bireyin	tercihlerine,	kişilik	özelliklerine	göre	değişebilecek;	bireyi	geliştirecek	ve	
rahatlamasını	sağlayacak	etkinlikler	de	boş	zamanları	değerlendirmek	için	uygun	etkinlikler	olabilir.

Kişisel Gelişim Nedir?

İnsanlar	potansiyelleri	ile	dünyaya	gelirler.	Sahip	oldukları	potansiyelleri	yaşam	içerisinde	adım	adım	
ortaya	koyarlar.	Bir	başka	deyişle	insanlar	fiziksel	olduğu	kadar	nitelik	olarak	da	gelişebilirler.	
Kişinin	 herhangi	 bir	 alanda	 sahip	 olduğu	 potansiyeli	 biraz	 daha	 ileriye	 taşımasına	 kişisel	
gelişim	adı	verilmektedir.	Kişisel	gelişimin	temeli,	kişinin	kendini	tanımasıdır.	Kişinin	kendini	
tanıması,	değerlendirmesi	ve	eksik	olduğunu	düşündüğü	alanlarda	kendini	geliştirmeye	karar	
vermesi,	kişisel	gelişim	sürecinin	başladığı	andır.	

Bireylerin,	belli	bir	yönteme	ve	çabaya	dayalı	olarak;

	 1-	 hedefleri	netleştirmek	

	 2-	 kararsızlıkları	aşmak

	 3-	 bakış	açısını	değiştirmek	

	 4-	 fark	yaratmak

	 5-	 motivasyonu	yükseltmek

	 6-	 zamanı	iyi	yönetmek

	 7-	 özgüveni	arttırmak

	 8-	 kendini	deneyimlemek	(deneyim	kazanmak)
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	 9-	 başarı	odaklı	olmak

	 10-	 değişime,	çağa	ayak	uydurmak

	 11-	 imaj	yenilemek

	 12-	 sosyal	iletişim	gibi	konularda	aldığı	eğitime	kişesel	gelişim	denir.

 
Kişisel Gelişim;	kişinin	kendisini	geliştirmesidir.

Kişisel Gelişim;	hedeflere	ulaşmada	insanı	güdüleyen	çeşitli	teknik	ve	stratejiler	içeren	bir	süreçtir.

Kişisel Gelişim;	başkalarıyla	iyi	ilişkiler	ve	iletişim	kurmaya	yardımcı	olan	kazanımlardır.	

Kişisel Gelişim;	olumsuz	düşünce,	yargı	ve	inanç	kalıplarını	olumlu	olan	yeni	düşünce,	yargı	ve	inanç	
kalıplarıyla	değiştirmektir.

Kişisel Gelişim;	İnsanın	potansiyelini	en	üst	düzeyde	ortaya	çıkartmasıdır.

Kişisel	gelişim,	kişinin	potansiyelini	 en	üst	düzeyde	açığa	 çıkartmada	ve	kullanmada	katkısı	 olacak	
olan	 yollardan	 sadece	 bir	 kaçıdır.	 Hedeflerini	 belirlemenin,	 iyi	 ilişki	 ve	 iletişim	 içinde	 olmanın,	
düşünceleri,	inançları,	yargıları	değiştirmenin	sürekli	bir	değişim	içinde	olmak	anlamına	geldiği	açıktır.	
Yaşantılarımızdaki	değişimin	kişiliğimize	yansımasıdır.	

Kişisel	gelişim	bilinçli	bir	değişimi	gerektirir.	Bireylerin,	kişiler	yeteneklerini,	bilgi	ve	davranışlarını,	
kişisel	meziyetlerini	bilinçli	seçimlerle,	belirli	bir	yöne	ve	yola	kanalize	etmeleri	halinde	meydana	gelir.

Kişisel Gelişimin Faydaları 

Bireyin	 çok	 yönlü	 gelişimi	 (kişisel	 gelişimi)	 insanı	 sosyal	 yaşamda	 etkili,	 verimli,	 güçlü	 kılar.	 İnsan	
bunu	 ancak	 farklı	 öğrenmelerle	 gerçekleştirir.	 Temelinde	 yaratıcı	 düşünme	 becerisi	 vardır.	 Böylece	
birey	potansiyelini	maksimize	ederek	kendini	gerçekleştirir.	

Kişisel	 gelişim	 çabaları	 ile	 niteliklerini	 geliştiren	 birey,	 çevresiyle	 olan	 etkileşim	 ve	 iletişimde	 daha	
girişkendir.	 Sosyal	 yaşamda	daha	 etkili,	 verimli	 ve	mutlu	 olur.	 Elde	 edilen	 bu	 kazanımlar,	 aslında	
yalnız	birey	 için	değil	 toplum	için	de	büyük	önem	taşır.	Çünkü	insan	sosyal	bir	varlık	olarak	çevresi	
içinde	kendini	bulur,	ifade	eder	ve	gerçekleştirir.

Kaynaklar ve Ek Okumalar:

Dökmen, Üstün. İletişim Çatışmaları ve Empati	18.Basım.Sistem	Yayıncılık,	1994.

Dökmen, Üstün. Varolmak, Gelişmek, Uzlaşmak	4.Basım.	Sistem	Yayıncılık,	2000.

Dökmen, Üstün. Küçük Şeyler,	3.Basım.	Sistem	Yayıncılık2005.

Cüceloğlu,	Doğan.	Onlar Benim Kahramanım,	Remzi	Kitabevi.

Cüceloğlu,	Doğan. Keşkesiz Bir Yaşam İçin İletişim,	Remzi	Kitabevi.
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Cüceloğlu,	Doğan.	Başarıya Götüren Aile, Remzi	Kitabevi.

Chapman,	Gary.	Beş	Sevgi	Dili-	Sevdiğiniz	İnsana	Yürekten	Bağlılığınızı	Nasıl	İfade	Edersiniz,	Koridor	
Yayıncılık.

http://www.izafet.com/kisisel-gelisim-merkezi/413060-kisisel-gelisim-nedirc.html

http://www.rekreasyon.org/rek/boszaman_degerlendirme.html

yayim.meb.gov.tr/dergiler/170/yavuz%20selim.doc	 Serbest	 Zaman	 Eğitimi	 ve	 Önemi:	 Yavuz	 Selim	
Ağaoğlu,	M.	Yalçıntaşmektepligil,	Faruk	Albay,	Metin	Bayrak,	Yakup	Paktaş

Karataş,	 Kasım	 “Kentsel	 Bütünleşme	 Sürecinde	 Çözülen	 Gecekondu	 Ailesinin	 Yapısı	 ve	 Sorunları“	 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi,	9,	1-2-3:	19-39,	1991.

Karataş,	 Kasım	 Genç işsizliği: Ekonomik, Toplumsal ve Ruhsal Sonuçları,	 Sosyal	 Hizmet	
Uzmanları	Derneği	Genel	Merkezi	Yayın	No:	2,	Ankara,	1996.

KÖKNEL,	Özcan,	Ailede ve Toplumda Ruh Sağlığı.	İstanbul:	Hür	Yayınevi.	1981.

TEZCAN,	Mahmut.	Boş Zamanlar Sosyolojisi.	Ankara:	Doğan	Matbaası,	1977.

ÜNVER,	 Özkan	 ve	 Diğerleri.	12-24Yaş Gençlerin Sosyo - Ekonomik Sorunları.	 Ankara:	 Milli	
Eğitim	Gençlik	ve	Spor	Bakanlığı,	1986.
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MODÜL 2: İŞ ARAMA VE İSTİHDAM

1. İŞSİZLİK SİGORTASI

İşsizlik Sigortası Nedir? 

İşsizlik	 sigortası;	 bir	 işyerinde	 çalışırken,	 çalışma	 istek,	 yetenek,	 sağlık	 ve	 yeterliliğinde	 olmasına	
rağmen,	kendi	istek	ve	kusuru	dışında	işini	kaybedenlere,	uğradıkları	gelir	kayıplarını	kısmen	de	olsa	
karşılayarak	kendilerinin	ve	aile	bireylerinin	zor	duruma	düşmelerini	önleyen,	sigortacılık	tekniği	ile	
etkinlik	gösteren,	devlet	tarafından	kurulan	zorunlu	bir	sigorta	koludur.

İşsizlik Sigortasının Potansiyel Faydaları Nelerdir? 
İşsizlik	sigortası,	sosyal	devlet	olma	ilkesinin	bir	gereğidir;	çünkü	ekonomik	büyümenin	yanı	sıra	sosyal	
gelişmenin	sağlanması	ve	gelirin	toplumda	adil	ve	dengeli	bir	biçimde	paylaştırılmasını	amaçlar.	

Ülkeler,	 işsizliğin	 sonuçlarını	 giderici,	 geçici	 gelir	 kayıplarını	 tazmin	 edici	 politikalar	 uygulamak	
zorundadırlar.	 Bu	 politikaların	 temel	 araçlarından	 birisi	 de	 işsizlik	 sigortasıdır.	 İşsizlik	 sigortası	
aşağıdaki	potansiyel	faydaları	sağlayabilmektedir:	

	 1.	 İşsiz	 kalınan	 süre	 içinde;	 sigortalı	 işsizlerin	 gelir	 kaybı	 bir	 ölçüde	 işsizlik	 ödeneği	 ile	
karşılandığından,	sigortalı	işsizler	niteliklerine	daha	uygun	işler	arayabileceklerdir.	Bu	işgücü	
verimliliğini	 olumlu	 yönde	 etkileyecektir.	 Ayrıca,	 işsizlerde	 ve	 aile	 bireylerinde	 gelir	 kaybı	
nedeniyle	oluşabilecek	olumsuzluklar	bir	ölçüde	önlenecektir.	

	 2.	 İşsizlik	sigortası	sağladığı	gelir	güvencesiyle,	işsizlerin	alım	güçlerini	belli	ölçüde	koruduğundan	
toplam	talep	üzerinde	olumlu	etki	yapacaktır.	

	 3.	 İşsizlik	ödeneğine	hak	kazanabilmek	için,	sigortalı	çalışanlar,	ahlak	ve	iyi	niyet	kurallarına	
daha	 fazla	 sadakat	 göstermek	 zorunda	kalacaklarından,	 verimlilik	 artacak	 ve	 işgücü	devri	
azalacaktır.	

	 4.	 İşsizlik	 sigortası	 sisteminin	 mali	 kaynaklarından	 yararlanarak	 verilecek	 olan	 eğitimler	 ile	
işsizlerin	nitelikleri	artacaktır.	

	 5.	 Kayıt	dışı	istihdamın	kayda	alınmasında	etkili	olacaktır.	

	 6.	 İşgücü	 piyasasına	 yönelik	 (iş-çalışan-işyeri)	 veri	 tabanı	 oluşturulmasına	 olanak	 sağlayıp,	
doğru	 kişinin	 doğru	 işe	 yerleştirilmesi	 sağlanacak	 ve	 böylelikle	 verimlilik	 ve	 çalışanların	
mutluluğu	artacaktır.	

	 7.	 Kaynakların,	üretken	alanlarda,	istihdam	artışı	sağlayan	ve	bölgelerarası	dengesizliği	giderici	
yatırımlara	yönlendirilmesinde	İşsizlik	Sigortası	Fonu	da	katkı	sağlayacaktır.

İşsizlik Sigortası Kapsamında Hangi Çalışanlar Yer Almaktadır? 

•	 5510	sayılı	Sosyal	Sigortalar	ve	Genel	Sağlık	Sigortası	Kanununun	4	üncü	maddesinin	birinci	
fıkrasının	(a)	bendi	ile	ikinci	fıkrası	kapsamında	olanlardan	bir	hizmet	akdine	dayalı	olarak	
çalışan	sigortalılar,
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•	 506	sayılı	Sosyal	Sigortalar	Kanununun	geçici	20	nci	maddesinde	açıklanan	sandıklara	tabi	
sigortalılar,

•	 Ülkemizde	çalışma	vizesi	ile	çalışan	yabancı	işçiler,

işsizlik	sigortasının	kapsamında	bulunmaktadır.

İşsizlik Sigortasında Prim Miktarı Nasıl Hesaplanmaktadır ve Kimler Tarafından 
Karşılanmaktadır?

İşsizlik	sigortası	zorunlu	olup,	5510	sayılı	Sosyal	Sigortalar	ve	Genel	Sağlık	Sigortası	Kanununun	80	
ve	82’inci	maddelerinde	belirtilen	prime	esas	aylık	brüt	kazançlar	üzerinden;	sigortalı	%	1,	İşveren	
%	2,	devlet	%1	oranında	prim	ödemektedir.	Ayrıca,	İşsizlik	Sigortası	Fonunun	olası	açıkları	da	devlet	
tarafından	karşılanacaktır.

İşsizlik Sigortası Kapsamında Ödenen Primlerin İadesi Mümkün Müdür?

İşçinin	 sigortalılık	durumunun	herhangi	bir	nedenle	 sona	ermesi	durumunda;	o	ana	kadar,	 işçiden	
ve	işverenden	kesilmiş	bulunan	işsizlik	sigortası	primleri	ile	devlet	katkı	payı	iade	edilmeyecektir.	Bu	
durum,	sigortacılık	ilkelerinin	bir	gereğidir.	

Sigortalı İşsizlere Hangi Hizmetler Sunulmaktadır?

İşsizlik	ödeneğine	hak	kazanan	sigortalı	işsizlere	aşağıda	belirtilen	hizmetler	verilmektedir:	

	 a)	 İşsizlik	ödeneği	ödenmektedir.	Bu	ödenek,	sigortalı	işsizin	çalışmış	olduğu	süre	ile	doğrudan	
ilişkilidir.	Sigortalı	işsizler	prim	ödeme	sürelerine	göre;	en	az	180,	en	fazla	300	gün	süre	ile	
işsizlik	ödeneği	alabilmektedirler.

	 b)	 İşsizlerin	 ödenek	 aldıkları	 süre	 içinde;	 genel	 sağlık	 sigortası	 primleri,	 Sosyal	 Güvenlik	
Kurumuna	yatırılmaktadır.

	 c)	 İşsizlik	ödeneği	alan	sigortalı	işsizlere,	işgücü	piyasası	ve	mesleki	eğitim	alanında	danışmanlık	
hizmetleri	verilmektedir.

	 d)	 Meslek	geliştirme,	edindirme	ve	yetiştirme	eğitimi	verilmektedir.

	 e)	 İşsizlik	ödeneği	alan	sigortalı	işsizlere,	yeni	bir	iş	bulmalarında	yardımcı	olunmaktadır.	

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları Nelerdir?

4447	 sayılı	 İşsizlik	 Sigortası	 Kanununa	 göre,	 işsizlik	 sigortası	 kapsamında	 bir	 işyerinde	 çalışırken;	
çalışma	 istek,	yetenek,	sağlık	ve	yeterliliğinde	olmasına	rağmen,	kendi	 istek	ve	kusuru	dışında	 işini	
kaybedenler;	hizmet	akdinin	feshinden	önceki	son	120	gün	içinde	prim	ödeyerek	sürekli	çalışmış	olmak	
kaydıyla,	son	üç	yıl	içinde	en	az	600	gün	süre	ile	işsizlik	sigortası	primi	ödemiş	olmak	ve	hizmet	akdinin	
feshinden	sonraki	30	gün	içinde	en	yakın	İŞKUR	birimine	şahsen	ya	da	elektronik	ortamda	www.iskur.
gov.tr	portalı	üzerinden	başvurarak	 iş	almaya	hazır	olduğunu	bildirmek	koşulu	 ile	 işsizlik	 sigortası	
hizmetlerinden	yararlandırılmaktadır.

Zorunlu	sebepler	dışında	30	gün	içerisinde	başvurulmaması	halinde,	başvuruda	gecikilen	süre,	toplam	
hak	sahipliği	süresinden	düşülmektedir.	
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İşsizlik Ödeneği Miktarı Nasıl Hesaplanmaktadır?

Günlük	işsizlik	ödeneği,	sigortalının	son	dört	aylık	prime	esas	kazançları	dikkate	alınarak	hesaplanan	
günlük	ortalama	brüt	kazancının	yüzde	kırkıdır.	Bu	şekilde	hesaplanan	işsizlik	ödeneği	miktarı,	4857	
sayılı	İş	Kanununun	39’uncu	maddesine	göre	on	altı	yaşından	büyük	işçiler	için	uygulanan	aylık	asgari	
ücretin	brüt	tutarının	yüzde	seksenini	geçemez.

İşsizlik Ödeneği Süresi Ne Kadardır? 

İşsizlik	ödeneği	alabilmek	için	dört	temel	koşul	öngörülmüştür:	

	 1)	 Hizmet	akdinin	sona	erdiği	tarihten	önceki	son	3	yıl	içinde	en	az	600	gün	sigortalı	olarak	prim	
ödenmiş	olması,	

	 2)	 Hizmet	akdinin	sona	ermesinden	önceki	son	120	gün	prim	ödeyerek	sürekli	çalışılmış	olunması,	

	 3)	 Hizmet	akdinin,	 İşsizlik	Sigortası	Kanununun	51’inci	maddesinde	sayılan	hallerden	birisine	
dayalı	olarak	sona	ermiş	olması,	

	 4)	 Sigortalı	 işsizin	 işten	 ayrıldığı	 tarihten	 itibaren	 30	 gün	 içinde	 İŞKUR’un	 ilgili	 birimine	
doğrudan	 veya	 elektronik	 ortamda	 başvurması	 (Mücbir	 sebepler	 dışında	 30	 gün	 içerisinde	
başvurulmaması	 halinde,	 başvuruda	 gecikilen	 süre,	 toplam	 hak	 sahipliği	 süresinden	
düşülmektedir),

Yukarıda	öngörülen	şartları	taşıyanlardan;	

•	 600	gün	prim	ödemiş	olanlara		180	gün,	

•	 900	gün	prim	ödemiş	olanlara		240	gün,	

•	 1080	gün	ve	daha	fazla	prim	ödemiş	olanlara	300	gün,

süre	ile	işsizlik	ödeneği	ödenmektedir.	

İşsizlik Ödeneği Hangi Hallerde Kesilmektedir?

İşsizlik	ödeneği	almakta	iken;

	 1.		 Kurumca	teklif	edilen	mesleklerine	uygun	ve	son	çalıştıkları	işin	ücret	ve	çalışma	koşullarına	
yakın	ve	 ikamet	edilen	yerin	belediye	mücavir	alanı	sınırları	 içinde	bir	 işi	haklı	bir	nedene	
dayanmaksızın	reddeden	sigortalı	 işsizlerin	ödenekleri	kesilir	ve	kalan	 işsizlik	ödeneği	hak	
sahipliği	kaybedilir.	

	 2.	 Gelir	getirici	bir	 işte	 çalıştığı	veya	herhangi	bir	sosyal	güvenlik	kuruluşundan	yaşlılık	aylığı	
aldığı	tespit	edilen	sigortalı	işsizlerin	ödenekleri	kesilir	ve	kalan	işsizlik	ödeneği	hak	sahipliği	
kaybedilir.

	 3.	 Kurum	 tarafından	 önerilen	 meslek	 geliştirme,	 edindirme	 ve	 yetiştirme	 eğitimini	 haklı	 bir	
neden	göstermeden	reddeden	veya	kabul	etmesine	karşın	devam	etmeyen	ve	haklı	bir	nedene	
dayanmaksızın	Kurum	tarafından	yapılan	çağrıları	zamanında	cevaplamayan,	istenilen	bilgi	
ve	 belgeleri	 öngörülen	 süre	 içinde	 vermeyen	 sigortalı	 işsizlerin	 işsizlik	 ödenekleri	 kesilir.	
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Ancak,	 bu	 hallerin	 sona	 ermesi	 durumunda,	 ödemelere	 yeniden	 başlanır.	 Şu	 kadar	 ki,	 bu	
suretle	yapılacak	ödemenin	süresi	başlangıçta	belirlenmiş	olan	toplam	hak	sahipliği	süresinin	
sona	erdiği	tarihi	geçemez.

İşsizlik Ödeneğinden Herhangi Bir Kesinti Yapılmakta mıdır?

İşsizlik	 ödeneği,	 damga	 vergisi	 hariç	 herhangi	 bir	 vergi	 ve	 kesintiye	 tabi	 tutulmamaktadır.	 İşsizlik	
ödeneği,	nafaka	borçları	dışında	haciz	veya	başkasına	devir	ve	temlik	edilemez.	

Yersiz Yapıldığı Anlaşılan Ödemeler İşsizlerden Geri Alınacak mıdır?

Sigortalının	kusurundan	kaynaklandığı	belirlenen	fazla	ödemeler	yasal	faizi	ile	birlikte	geri	alınır.

İstirahatlı Kılınan Sigortalılara Bu Süre İçinde İşsizlik Ödeneği Ödenir mi?

İşsizlik	ödeneği	alırken	hastalanan	ve	 istirahatlı	kılınan	sigortalının	 işsizlik	ödeneği	kesilecektir.	Bu	
durum,	işsizlik	ödeneği	alırken	işsizin	her	an	iş	almaya	hazır	olması	gerekliliğinin	doğal	bir	sonucudur.

İşsizlik Ödeneği Alırken Geçen Süre Hizmetten Sayılır mı?

İşsizlik	ödeneği	ödenirken	geçen	süre,	söz	konusu	dönemde	ilgililer	adına	sadece	genel	sağlık	sigortası	
primleri	yatırıldığı	için,	emeklilik	yönünden	genel	sağlık	sigortası	primleri	dikkate	alınmayacaktır.	

Aynı Anda Hem İş Kaybı Tazminatından Hem de İşsizlik Ödeneğinden Yararlanmak 
Mümkün müdür?

İş	kaybı	tazminatı	ile	işsizlik	ödeneğini	birlikte	almaya	hak	kazananlara	öncelikle	iş	kaybı	tazminatı	
ödenecektir.	İş	kaybı	tazminatı	almak	üzere	yapılan	başvurular	aynı	zamanda	işsizlik	ödeneği	talep	
başvurusu	yerine	de	geçecektir.	İş	kaybı	tazminatı	ödeme	süresi	bittiği	halde	bir	işe	yerleştirilemeyenlere,	
iş	kaybı	tazminatı	alınan	süreler	mahsup	edilmek	şartıyla	kalan	süre	için	işsizlik	ödeneği	ödenmektedir.

Kaynaklar:

http://www.iskur.gov.tr/LoadExternalPage.aspx?uicode=statissizliksigortasiisle

Sosyal	Sigortalar	ve	Genel	Sağlık	Sigortası	Kanunu

İşsizlik	Sigortası	Kanunu

İş	Kanunu

2. YEŞİL KART UYGULAMASI

Yeşil Kart Nedir?

Hiçbir	 sosyal	 güvenlik	 kurumunun	 güvencesi	 altında	 bulunmayan	 ve	 bu	 Kanunun	 öngördüğü	 usul	
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ve	esaslar	çerçevesinde	belirlenecek	aylık	geliri	veya	aile	içindeki	gelir	payı	4857	sayılı	İş	Kanununa	
göre	belirlenen	asgari	ücretin	vergi	ve	sosyal	sigorta	primi	dışındaki	miktarının	1/3	ünden	az	olan	ve	
Türkiye’de	ikamet	eden	Türk	vatandaşları,

Özel	kanunlarla	sağlık	hizmetlerinden	ücretsiz	 faydalanması	öngörülen	vatandaşlar,	 (Örneğin	2022	
sayılı	Kanundan	yararlananlar)

Başvurular,	Yeşil	Kart	bürolarına	yapılır.	Aynı	hane	halkından	Yeşil	Kart	talep	edenlerin	aynı	form	ile	
başvuruda	bulunmaları	asıldır.

Aynı	hanede	yaşayanlardan	biri	veya	bir	kaçı	Yeşil	Kart	talep	etmemiş	olsa	bile,	hane	halkının	tamamı	
formda	gösterilir.

Başvuru,	velayet	veya	vesayet	altında	bulunan	kimseleri	de	kapsıyorsa,	bu	kişiler	adına	kanuni	temsilci	
olarak	başvuruda	bulunulduğu	bildirilir.

Aynı	form	ile	yapılan	Yeşil	Kart	talepleri,	hane	halkından,	hane	halkı	reisi	dışında	kalan	reşit	kimseleri	
de	 kapsıyor	 ise,	 formun	 beyan,	 talep	 ve	 taahhüdü	 gösteren	 bölümü,	 isimleri	 ayrı	 ayrı	 gösterilerek	
bunlar	tarafından	da	imzalanır.

Yeşil	Kartın	kayıp	veya	zayi	edilmesi	halinde	yahut	sevk	zincirinin	değişmesini	gerektiren	hallerde	Yeşil	
Kart	ve	Yeşil	Kart	Sağlık	Cüzdanı,	ilgililerin	talebi	üzerine,	Yeşil	Kart	Uygulaması	Kayıt	Defteri	ve	Yeşil	
Kart	Bilgi	ve	İşlem	Dosyasındaki	bilgiler	esas	alınarak,	tekrar	verilir.	Verilen	sağlık	hizmetleri	sebebiyle	
sayfalarının	tükenmesi	halinde,	Yeşil	Kartın	ibrazı	ve	cüzdanın	geri	verilmesi	şartı	ile,	yeniden	verilmiş	
olduğu	cüzdanın	fotoğraflı	sayfasına	işlenerek	ve	ilgilinin	yeşil	kart	numarası	aynen	korunarak,	yeni	
cüzdan	düzenlenir.

Bu	kanun	kapsamına	girecek	durumda	olmadığı	 halde	gerçek	dışı	 beyan	 veya	gerçeğin	gizlenmesi	
suretiyle	Yeşil	Kart	alarak	ücretsiz	 tedaviden	 yararlananlar	 ve	 yararlandıranlar	 ile	aylık	geliri	 veya	
gelir	payı	bu	kanun	kapsamı	dışına	çıkmayı	gerektirmesine	rağmen	Yeşil	Karttan	yararlanmaya	veya	
yararlandırmaya	devam	edenlere	yapılan	harcamalar,

•	 kendilerinden,	

•	 velilerinden	veya	

•	 kanunen	bakmakla	yükümlü	bulunan	yakınlarından	iki	misli	olarak	geri	alınır.	

Bu	 belgeleri	 kullanan	 ve	 düzenleyenler	 hakkında	 ayrıca	 genel	 hükümlere	 göre	 ceza	 kovuşturması	
yapılır.

Kanunlar	 ile	 veya	 kanunların	 verdiği	 yetkiye	 dayanılarak	 kurulmuş	 sosyal	 güvenlik	 kuruluşları	
kapsamında	olup;

•	 sağlık	yardımlarından	yararlananlar	veya	yararlanması	gerekenler,	

•	 buralardan	gelir	ve	aylık	almakta	olanlar	ve	

•	 bunların	hak	sahipleri	gibi,	herhangi	bir	sağlık	güvencesi	olanlara	bağımlı	olarak	sağlık	
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hizmetlerinden	yararlananlar	veya	yararlanması	gerektiği	halde	bu	hakkını	kullanmayanlar,	

•	 silâhaltında	bulunanlar,	

•	 yüksek	öğrenim	öğrencileri,	

•	 Türk	vatandaşı	olmayanlar	ile	yurt	dışında	görülen	tedavi	hizmetleri	

hakkında,	bu	yönetmelik	hükümleri	uygulanmaz.

Yeşil	 Kart	 sahibine	 verilen	 tedavi	 hizmet	 bedellerini	 gösteren	 fatura	 ve	 benzeri	 belgelerin	 gerçeğe	
aykırı	olarak	düzenlenmesi	yoluyla	fazladan	ödemeye	neden	olunması	halinde,	fazladan	ödenen	tutar,	
fatura	veya	belgeyi	düzenleyenlerden	iki	misli	olarak	geri	alınır.

Kaynaklar:

Yeşil	Kart	Kanunu

İş	Kanunu	

2022	sayılı	Kanun

Ödeme	Gücü	Olmayan	Vatandaşların	Tedavi	Giderlerinin	Devlet	Tarafından	Karşılanması	ve	Yeşil	Kart	
Uygulaması	Hakkında	Yönetmelik

http://eyesilkart.com/?sayfa=html&islem=oku&no=4

3. İŞÇİ HAKLARI

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

Madde 23

	 1.	 Herkesin	çalışma,	işini	özgürce	seçme,	adil	ve	elverişli	koşullarda	çalışma	ve	işsizliğe	karşı	
korunma	hakkı	vardır.

	 2.	 Herkesin,	herhangi	bir	ayrım	gözetilmeksizin,	eşit	iş	için	eşit	ücrete	hakkı	vardır.

	 3.	 Çalışan	herkesin,	kendisi	ve	ailesi	için	insan	onuruna	yaraşır	bir	yaşam	sağlayacak	düzeyde,	
adil	ve	elverişli	ücretlendirilmeye	hakkı	vardır;	bu,	gerekirse,	başka	toplumsal	korunma	
yollarıyla	desteklenmelidir.

	 4.	 Herkesin,	çıkarını	korumak	için	sendika	kurma	ya	da	sendikaya	üye	olma	hakkı	vardır.

TC ANAYASASI

Çalışma ve sözleşme hürriyeti (MADDE 48)

Herkes,	dilediği	alanda	çalışma	ve	sözleşme	hürriyetlerine	sahiptir.	Özel	teşebbüsler	kurmak	serbesttir.	
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Devlet,	özel	teşebbüslerin	millî	ekonominin	gereklerine	ve	sosyal	amaçlara	uygun	yürümesini,	güvenlik	
ve	kararlılık	içinde	çalışmasını	sağlayacak	tedbirleri	alır.	

Çalışma hakkı ve ödevi

Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir (MADDE 49)

Devlet,	 çalışanların	 yaşam	 seviyesini	 yükseltmek,	 çalışma	 yaşamını	 geliştirmek	 için	 çalışanları	 ve	
işsizleri	korumak,	çalışmayı	desteklemek,	işsizliği	önlemeye	elverişli	ekonomik	bir	ortam	yaratmak	ve	
çalışma	barışını	sağlamak	için	gerekli	tedbirleri	alır.

Çalışma şartları ve dinlenme hakkı (MADDE 50)

Kimse,	yaşına,	cinsiyetine	ve	gücüne	uymayan	işlerde	çalıştırılamaz.

Küçükler	ve	kadınlar	 ile	bedenî	ve	 ruhî	 yetersizliği	olanlar	 çalışma	şartları	bakımından	özel	olarak	
korunurlar.

Dinlenmek,	çalışanların	hakkıdır.

Ücretli	hafta	ve	bayram	tatili	ile	ücretli	yıllık	izin	hakları	ve	şartları	kanunla	düzenlenir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU

Hizmet akdi nedir? 

İş	 sözleşmesi,	 bir	 tarafın	 (işçi)	 bağımlı	 olarak	 iş	 görmeyi,	 diğer	 tarafın	 (işveren)	 da	 ücret	 ödemeyi	
üstlenmesinden	oluşan	 sözleşmedir.	 İş	 sözleşmesi,	Kanunda	aksi	 belirtilmedikçe,	 özel	 bir	 şekle	 tâbi	
değildir.

Süresi	bir	yıl	 ve	daha	 fazla	olan	 iş	 sözleşmelerinin	yazılı	 şekilde	yapılması	zorunludur.	Bu	belgeler	
damga	vergisi	ve	her	çeşit	resim	ve	harçtan	muaftır.

Yazılı	sözleşme	yapılmayan	hallerde	işveren	işçiye	en	geç	iki	ay	içinde	genel	ve	özel	çalışma	koşullarını,	
günlük	 ya	da	haftalık	 çalışma	 süresini,	 temel	ücreti	 ve	 varsa	ücret	 eklerini,	 ücret	 ödeme	dönemini,	
süresi	 belirli	 ise	 sözleşmenin	 süresini,	 fesih	 halinde	 tarafların	 uymak	 zorunda	 oldukları	 hükümleri	
gösteren	yazılı	bir	belge	vermekle	yükümlüdür.	Süresi	bir	ayı	geçmeyen	belirli	süreli	iş	sözleşmelerinde	
bu	fıkra	hükmü	uygulanmaz.	İş	sözleşmesi	iki	aylık	süre	dolmadan	sona	ermiş	ise,	bu	bilgilerin	en	geç	
sona	erme	tarihinde	işçiye	yazılı	olarak	verilmesi	zorunludur.”

Yeni	İş	Kanununda	her	ne	kadar	iş	sözleşmesinin	özel	bir	şekle	tabi	olmadığı	yazılsa	da	ispat	açısından	
yazılı	 sözleşmenin	 delil	 olarak	 kullanılması	 daha	 avantajlıdır.	 Bu	 nedenle	 iş	 sözleşmesinin	 yazılı	
yapılmasında	yarar	vardır.	Bir	iş	sözleşmesinde	aşağıdaki	hususların	yer	alması	önerilir:

	 1-	 İşveren	ve	işçinin	ad	ve	kimlikleri,

	 2-	 Yapılacak	iş,

	 3-	 İşyerinin	adresi,
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	 4-	 Süresi	belirli	sözleşmelerde	sözleşmenin	süresi,

	 5-	 Ücret,	ödeme	şekli	ve	zamanı,

	 6-	 Var	ise	tarafların	ileri	sürdükleri	özel	şartlar,

	 7-	 Hizmet	sözleşmesinin	yapıldığı	gün,

	 8-	 Tarafların	imzası.

Kıdem tazminatı nedir? 

Kıdem	tazminatı,	işçinin	çeşitli	sebeplerle	işyerinden	ayrılırken,	işveren	tarafından,	İş	Kanunu	gereğince	
işçiye	vermiş	olduğu	bir	tazminattır.	

Kendi	isteğiyle	işten	ayrılan	işçi,	kıdem	tazminatına	hak	kazanamaz.

Kıdem	tazminatı	brüt	ücret	üzerinden	hesaplanır.	Yalnızca	damga	vergisi	kesintisi	yapılır.

Kıdem	tazminatının	söz	konusu	olabilmesi	için	en	az	bir	yıl	çalışmış	olmak	gereklidir.

Aynı	işverene	bağlı	olarak	birden	fazla	işyerinde	çalışan	işçinin	hizmetleri	birleştirilir.

İşyerinin	devri	yapılsa	bile	eski	işveren	ve	yeni	işveren	kıdem	tazminatından	birlikte	sorumludurlar.

İhbar tazminatı nedir? 

İhbar	tazminatı,	işçinin	İş	Kanunundan	doğan	hakkıdır.	Çeşitli	sebeplerle	işten	çıkartılan	işçiye,	çalışma	
süreleri	göz	önünde	bulundurularak	verilen	tazminattır.	İşveren	ve	işçi,	sözleşmenin	feshinde	bildirim	
sürelerine	uymak	zorundadır.	Kendi	isteğiyle	işten	ayrılan	işçi	ihbar	tazminatına	hak	kazanamaz.	

İhbar	tazminatı	üzerinden	gelir	vergisi	ve	damga	vergisi	kesintisi	yapılır.

İş Sözleşmesi Türleri ve Feshi (İK Md. 17)

Belirsiz	süreli	iş	sözleşmelerinin	feshinden	önce	durumun	diğer	tarafa	bildirilmesi	gerekir.

İş	sözleşmeleri;

 a)	 İşi	altı	aydan	az	sürmüş	olan	işçi	için,	bildirimin	diğer	tarafa	yapılmasından	başlayarak	iki	
hafta	sonra,	

	 b)	 İşi	altı	aydan	bir	buçuk	yıla	kadar	sürmüş	olan	işçi	için,	bildirimin	diğer	tarafa	yapılmasından	
başlayarak	dört	hafta	sonra,	

	 c)	 İşi	bir	buçuk	yıldan	üç	yıla	kadar	sürmüş	olan	işçi	için,	bildirimin	diğer	tarafa	yapılmasından	
başlayarak	altı	hafta	sonra,	

	 d)	 İşi	üç	yıldan	fazla	sürmüş	işçi	için,	bildirim	yapılmasından	başlayarak	sekiz	hafta	sonra	
feshedilmiş	sayılır.

Bu	süreler	sözleşme	ile	artırılabilir.	

Bildirim	şartına	uymayan	taraf	bildirim	süresine	ilişkin	ücret	tutarında	tazminat	ödemek	zorundadır.	
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İşveren	bildirim	süresine	ait	ücreti	peşin	vermek	suretiyle	iş	sözleşmesini	feshedebilir.	

İşverenin	 bildirim	 şartına	 uymaması	 veya	 bildirim	 süresine	 ait	 ücreti	 peşin	 ödeyerek	 sözleşmeyi	
feshetmesi	bu	Kanunun	18,	19,	20,	ve	21’inci	maddesi	hükümlerinin	uygulanmasına	engel	olmaz.	On	
sekizinci	maddenin	birinci	fıkrası	uyarınca,	bu	Kanunun	18,	19,	20	ve	21’inci	maddelerinin	uygulanma	
alanı	 dışında	 kalan	 işçilerin	 iş	 sözleşmesinin	 fesih	 hakkının	 kötüye	 kullanılarak	 sona	 erdirildiği	
durumlarda,	işçiye	bildirim	süresinin	üç	katı	tutarında	tazminat	ödenir.	Fesih	için	bildirim	şartına	da	
uyulmaması,	ayrıca	dördüncü	fıkra	uyarınca,	tazminat	ödenmesini	gerektirir.	

Bu	maddeye	göre	ödenecek	tazminatlar	ile	bildirim	sürelerine	ait	peşin	ödenecek	ücretin	hesabında	
32’inci	 maddenin	 birinci	 fıkrasında	 yazılan	 ücrete	 ek	 olarak	 işçiye	 sağlanmış	 para	 veya	 para	 ile	
ölçülmesi	mümkün	sözleşme	ve	Kanundan	doğan	menfaatler	de	göz	önünde	tutulur.

İş Kanununa Göre Ücret Nedir? (Md. 32)

Genel	anlamda	ücret,	işveren	veya	üçüncü	kişiler	tarafından,	iş	karşılığında,	bir	kimseye	sağlanan	ve	
para	ile	ödenen	tutardır.	

Ücret,	kural	olarak,	Türk	parası	ile	işyerinde	veya	özel	olarak	açılan	bir	banka	hesabına	ödenir.	Ücret	
yabancı	para	olarak	kararlaştırılmış	ise	ödeme	günündeki	rayice	göre	Türk	parası	ile	ödenebilir.

Emre	muharrer	senetle	(bono	ile),	kuponla	veya	ülkede	geçerli	parayı	 temsil	ettiği	 iddia	olunan	bir	
senetle	veya	diğer	herhangi	bir	şekilde	ücret	ödemesi	yapılamaz.	

Ücret	en	geç	ayda	bir	ödenir.	 İş	sözleşmeleri	veya	toplu	 iş	sözleşmeleri	 ile	ödeme	süresi	bir	haftaya	
kadar	indirilebilir.

İş	sözleşmelerinin	sona	ermesinde,	 işçinin	ücreti	 ile	sözleşme	ve	kanundan	doğan	para	ile	ölçülmesi	
mümkün	çıkarlarının	tam	olarak	ödenmesi	gerekir.	

Meyhane	 ve	 benzeri	 eğlence	 yerleri	 ve	 perakende	 mal	 satan	 dükkân	 ve	 mağazalarda,	 buralarda	
çalışanlar	hariç,	ücret	ödemesi	yapılamaz.	

Ücret	alacaklarında	zamanaşımı	süresi	beş	yıldır.

Yıllık Ücretli İznin Uygulanması (MADDE 56)

Yıllık	ücretli	izin	işveren	tarafından	bölünemez.	

Bu	iznin	Kanunda	(Md.	53)	gösterilen	süreler	 içinde,	 işveren	tarafından	sürekli	bir	şekilde	verilmesi	
zorunludur.

Öngörülen	izin	süreleri,	tarafların	anlaşması	ile	bir	bölümü	on	günden	aşağı	olmamak	üzere,	en	çok	
üçe	bölünebilir.	

İşveren	tarafından	yıl	içinde	verilmiş	bulunan	diğer	ücretli	ve	ücretsiz	izinler	veya	dinlenme	ve	hastalık	
izinleri,	yıllık	izne	mahsup	edilemez.	

Yıllık	ücretli	izin	günlerinin	hesabında	izin	süresine	rastlayan	ulusal	bayram,	hafta	tatili	ve	genel	tatil	
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günleri	izin	süresinden	sayılmaz.

Yıllık	ücretli	 izinleri,	 işyerinin	kurulu	bulunduğu	yerden	başka	bir	yerde	geçirecek	olanlara,	 istemde	
bulunmaları	 ve	 bu	 hususu	 belgelemeleri	 koşulu	 ile	 gidiş	 ve	 dönüşlerinde	 yolda	 geçecek	 süreleri	
karşılamak	üzere,	işveren,	toplam	dört	güne	kadar	ücretsiz	izin	vermek	zorundadır.	İşveren,	işyerinde	
çalışan	işçilerin	yıllık	ücretli	izinlerini	gösterir	izin	kayıt	belgesi	tutmak	zorundadır.

Günlük Çalışmanın Başlama ve Bitiş Saatleri (Md. 67)

Günlük	çalışmanın	başlama	ve	bitiş	saatleri	ile	dinlenme	saatleri	işyerlerinde	işçilere	duyurulur.	

İşin	niteliğine	göre	işin	başlama	ve	bitiş	saatleri	işçiler	için	farklı	şekilde	düzenlenebilir.

Ara Dinlenmesi (Md. 68)

Günlük	çalışma	süresinin	ortalama	bir	zamanında,	o	yerin	gelenekleri	ve	işin	gereğine	göre	ayarlanmak	
suretiyle,	işçilere;

	 a)	 Dört	saat	veya	daha	kısa	süreli	işlerde	on	beş	dakika,	

	 b)	 Dört	saatten	fazla	ve	yedi	buçuk	saate	kadar	(yedi	buçuk	saat	dahil)	süreli	işlerde	yarım	saat,				

	 c)	 Yedi	buçuk	saatten	fazla	süreli	işlerde	bir	saat,	ara	dinlenmesi	verilir,

Bu	dinlenme	süreleri	en	az	olup	aralıksız	verilir.	

	Ancak	bu	süreler,	iklim,	mevsim,	o	yerdeki	gelenekler	ve	işin	niteliği	göz	önünde	tutularak	sözleşmeler	
ile	aralı	olarak	kullandırılabilir.	

	Dinlenmeler	bir	işyerinde	işçilere	aynı	veya	değişik	saatlerde	kullandırılabilir.		

Ara	dinlenmeleri	çalışma	süresinden	sayılmaz.

Gece Süresi ve Gece Çalışmaları (Md. 69)

Çalışma	yaşamında	“gece”	en	geç	saat	20.00’de	başlayarak	en	erken	saat	06.00’ya	kadar	geçen	ve	her	
halde	en	fazla	on	bir	saat	süren	dönemdir.

İşçilerin	gece	çalışmaları	yedi	buçuk	saati	geçemez.	

	Gece	çalıştırılacak	işçilerin	sağlık	durumlarının	gece	çalışmasına	uygun	olduğu,	işe	başlamadan	önce	
alınacak	sağlık	raporu	ile	belgelenir.	Gece	çalıştırılan	işçiler	en	geç	iki	yılda	bir	defa	işveren	tarafından	
periyodik	sağlık	kontrolünden	geçirilirler.	İşçilerinin	sağlık	kontrollerinin	masrafları	işveren	tarafından	
karşılanır.	

	Gece	çalışması	nedeniyle	sağlığının	bozulduğunu	raporla	belgeleyen	işçiye	işveren,	mümkünse	gündüz	
postasında	durumuna	uygun	bir	iş	verir.

	İşveren	gece	postalarında	çalıştırılacak	işçilerin	listelerini	ve	bu	işçiler	için	işe	başlamadan	önce	alınan	
ve	periyodik	sağlık	raporlarının	bir	nüshasını	ilgili	bölge	müdürlüğüne	vermekle	yükümlüdür.	
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	Gece	ve	gündüz	işletilen	ve	nöbetleşe	işçi	postaları	kullanılan	işlerde,	bir	çalışma	haftası	gece	çalıştırılan	
işçilerin,	ondan	sonra	gelen	ikinci	çalışma	haftası	gündüz	çalıştırılmaları	suretiyle	postalar	sıraya	konur.	
Gece	ve	gündüz	postalarında	iki	haftalık	nöbetleşme	esası	da	uygulanabilir.

	Postası	değiştirilecek	işçi	kesintisiz	en	az	on	bir	saat	dinlendirilmeden	diğer	postada	çalıştırılamaz.

Fazla Çalışma Ücreti (Md. 41)

Ülkenin	 genel	 yararları	 yahut	 işin	 niteliği	 veya	 üretimin	 artırılması	 gibi	 nedenlerle	 fazla	 çalışma	
yapılabilir.	Fazla	çalışma,	Kanunda	yazılı	koşullar	çerçevesinde,	haftalık	kırk	beş	saati	aşan	çalışmalardır.	
63’üncü	madde	hükmüne	göre	denkleştirme	esasının	uygulandığı	hallerde,	işçinin	haftalık	ortalama	
çalışma	süresi,	normal	haftalık	iş	süresini	aşmamak	koşulu	ile	bazı	haftalarda	toplam	kırk	beş	saati	
aşsa	dahi	bu	çalışmalar	fazla	çalışma	sayılmaz.

	Her	bir	saat	fazla	çalışma	için	verilecek	ücret,	normal	çalışma	ücretinin	saat	başına	düşen	miktarının	
yüzde	elli	yükseltilmesi	suretiyle	ödenir.	

Haftalık	 çalışma	 süresinin	 sözleşmelerle	 kırk	 beş	 saatin	 altında	 belirlendiği	 durumlarda	 yukarıda	
belirtilen	 esaslar	 dâhilinde	 uygulanan	 ortalama	 haftalık	 çalışma	 süresini	 aşan	 ve	 kırk	 beş	 saate	
kadar	yapılan	çalışmalar	fazla	sürelerle	çalışmalardır.	Fazla	sürelerle	çalışmalarda,	her	bir	saat	fazla	
çalışma	 için	 verilecek	 ücret	 normal	 çalışma	 ücretinin	 saat	 başına	 düşen	miktarının	 yüzde	 yirmi	 beş	
yükseltilmesiyle	ödenir.	

	Fazla	çalışma	veya	fazla	sürelerle	çalışma	yapan	işçi	isterse,	bu	çalışmalar	karşılığı	zamlı	ücret	yerine,	
fazla	çalıştığı	her	saat	karşılığında	bir	saat	otuz	dakikayı,	fazla	sürelerle	çalıştığı	her	saat	karşılığında	
bir	saat	on	beş	dakikayı	serbest	zaman	olarak	kullanabilir.	

	İşçi	hak	ettiği	serbest	zamanı	altı	ay	zarfında,	çalışma	süreleri	içinde	ve	ücretinde	bir	kesinti	olmadan	
kullanır.	

	63	üncü	maddenin	son	fıkrasında	yazılı	sağlık	nedenlerine	dayanan	kısa	veya	sınırlı	süreli	işlerde	ve	69	
uncu	maddede	belirtilen	gece	çalışmasında	fazla	çalışma	yapılamaz.	

	Fazla	saatlerle	çalışmak	için	işçinin	onayının	alınması	gerekir.	

	Fazla	çalışma	süresinin	toplamı	bir	yılda	iki	yüz	yetmiş	saatten	fazla	olamaz.

	Fazla	çalışma	ve	fazla	sürelerle	çalışmaların	ne	şekilde	uygulanacağı	çıkarılacak	yönetmelikte	gösterilir.

Zorunlu nedenlerle fazla çalışma (Md. 42)

Gerek	bir	arıza	sırasında,	gerek	bir	arızanın	mümkün	görülmesi	halinde	yahut	makineler	veya	araç	ve	
gereç	için	hemen	yapılması	gerekli	acele	işlerde,	yahut	zorlayıcı	sebeplerin	ortaya	çıkmasında,	işyerinin	
normal	 çalışmasını	 sağlayacak	 dereceyi	 aşmamak	 koşulu	 ile	 işçilerin	 hepsi	 veya	 bir	 kısmına	 fazla	
çalışma	yaptırılabilir.	Bu	durumda	 fazla	 çalışma	yapan	 işçilere	uygun	bir	dinlenme	 süresi	 verilmesi	
zorunludur.	
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Zorunlu	 sebeplerle	 yapılan	 fazla	 çalışmalar	 için	 41	 inci	maddenin	 birinci,	 ikinci	 ve	 üçüncü	 fıkraları	
hükümleri	uygulanır.

Olağanüstü hallerde fazla çalışma (Md. 43)

Seferberlik	 sırasında	 ve	 bu	 süreyi	 aşmamak	 şartıyla	 yurt	 savunmasının	 gereklerini	 karşılayan	
işyerlerinde	 fazla	 çalışmaya	 lüzum	 görülürse	 işlerin	 çeşidine	 ve	 ihtiyacın	 derecesine	 göre	 Bakanlar	
Kurulu	günlük	çalışma	süresini,	işçinin	en	çok	çalışma	gücüne	çıkarabilir.	

Bu	suretle	fazla	çalıştırılan	işçiler	için	verilecek	ücret	hakkında	41	inci	maddenin	birinci,	ikinci	ve	üçüncü	
fıkraları	hükümleri	uygulanır.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (Md. 44)

Ulusal	bayram	ve	genel	tatil	günlerinde	işyerlerinde	çalışılıp	çalışılmayacağı	toplu	iş	sözleşmesi	veya	
iş	 sözleşmeleri	 ile	 kararlaştırılır.	 Sözleşmelerde	 hüküm	bulunmaması	 halinde	 söz	 konusu	 günlerde	
çalışılması	için	işçinin	onayı	gereklidir.	

Bu	günlere	ait	ücretler	47’inci	maddeye	göre	ödenir.

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri (Md. 53)

İşyerinde	işe	başladığı	günden	itibaren,	deneme	süresi	de	içinde	olmak	üzere,	en	az	bir	yıl	çalışmış	olan	
işçilere	yıllık	ücretli	izin	verilir.

Yıllık	ücretli	izin	hakkından	vazgeçilemez.

Niteliklerinden	ötürü	bir	yıldan	az	süren	mevsimlik	veya	kampanya	işlerinde	çalışanlara	bu	Kanunun	
yıllık	ücretli	izinlere	ilişkin	hükümleri	uygulanmaz.

İşçilere	verilecek	yıllık	ücretli	izin	süresi,	hizmet	süresi;

	 a)	 Bir	yıldan	beş	yıla	kadar	(beş	yıl	dahil)	olanlara	ondört	günden,

	 b)	 Beş	yıldan	fazla	onbeş	yıldan	az	olanlara	yirmi	günden,

	 c)	 Onbeş	yıl	(dahil)	ve	daha	fazla	olanlara	yirmialtı	günden,

az	olamaz.

	Ancak	onsekiz	ve	daha	küçük	yaştaki	işçilerle	elli	ve	daha	yukarı	yaştaki	işçilere	verilecek	yıllık	ücretli	
izin	süresi	yirmi	günden	az	olamaz.

Yıllık	izin	süreleri	iş	sözleşmeleri	ve	toplu	iş	sözleşmeleri	ile	artırılabilir.

Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi (Md. 54)

Yıllık	ücretli	izine	hak	kazanmak	için	gerekli	sürenin	hesabında	işçilerin,	aynı	işverenin	bir	veya	çeşitli	
işyerlerinde	 çalıştıkları	 süreler	birleştirilerek	göz	önüne	alınır.	 Şu	kadar	ki,	 bir	 işverenin	bu	Kanun	
kapsamına	giren	işyerinde	çalışmakta	olan	işçilerin	aynı	işverenin	işyerlerinde	bu	Kanun	kapsamına	
girmeksizin	geçirmiş	bulundukları	süreler	de	hesaba	katılır.
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Bir	yıllık	süre	içinde	55	inci	maddede	sayılan	haller	dışındaki	sebeplerle	işçinin	devamının	kesilmesi	
halinde	bu	boşlukları	karşılayacak	kadar	hizmet	süresi	eklenir	ve	bu	suretle	işçinin	izin	hakkını	elde	
etmesi	için	gereken	bir	yıllık	hizmet	süresinin	bitiş	tarihi	gelecek	hizmet	yılına	aktarılır.

İşçinin	 gelecek	 izin	 hakları	 için	 geçmesi	 gereken	 bir	 yıllık	 hizmet	 süresi,	 bir	 önceki	 izin	 hakkının	
doğduğu	 günden	 başlayarak	 gelecek	 hizmet	 yılına	 doğru	 ve	 yukarıdaki	 fıkra	 ve	 55	 inci	 madde	
hükümleri	gereğince	hesaplanır.

İşçi	yukarıdaki	fıkralar	ve	55	inci	madde	hükümlerine	göre	hesaplanacak	her	hizmet	yılına	karşılık,	
yıllık	iznini	gelecek	hizmet	yılı	içinde	kullanır.

Aynı	 bakanlığa	 bağlı	 işyerleri	 ile	 aynı	 bakanlığa	 bağlı	 tüzel	 kişilerin	 işyerlerinde	 geçen	 süreler	 ve	
kamu	iktisadi	teşebbüsleri	yahut	özel	kanuna	veya	özel	kanunla	verilmiş	yetkiye	dayanılarak	kurulan	
banka	ve	kuruluşlar	veya	bunlara	bağlı	 işyerlerinde	geçen	süreler,	 işçinin	yıllık	ücretli	 izin	hakkının	
hesaplanmasında	göz	önünde	bulundurulur.

Yıllık izin ücreti (Md. 57)

İşveren,	yıllık	ücretli	 iznini	kullanan	her	 işçiye,	yıllık	 izin	dönemine	 ilişkin	ücretini	 ilgili	 işçinin	 izine	
başlamasından	önce	peşin	olarak	ödemek	veya	avans	olarak	vermek	zorundadır.	

Bu	ücretin	hesabında	50	nci	madde	hükmü	uygulanır.

Günlük,	 haftalık	 veya	 aylık	 olarak	 belirli	 bir	 ücrete	 dayanmayıp	 da	 akort,	 komisyon	 ücreti,	 kâra	
katılma	ve	yüzde	usulü	ücret	gibi	belirli	olmayan	süre	ve	tutar	üzerinden	ücret	alan	işçinin	izin	süresi	
için	verilecek	ücret,	son	bir	yıllık	süre	içinde	kazandığı	ücretin	fiili	olarak	çalıştığı	günlere	bölünmesi	
suretiyle	bulunacak	ortalama	üzerinden	hesaplanır.

Ancak,	son	bir	yıl	içinde	işçi	ücretine	zam	yapıldığı	takdirde,	izin	ücreti	işçinin	izine	çıktığı	ayın	başı	ile	
zammın	yapıldığı	tarih	arasında	alınan	ücretin	aynı	süre	içinde	çalışılan	günlere	bölünmesi	suretiyle	
hesaplanır.	

Yüzde	usulünün	uygulandığı	yerlerde	bu	ücret,	yüzdelerden	toplanan	para	dışında	işveren	tarafından	
ödenir.

Yıllık	ücretli	izin	süresine	rastlayan	hafta	tatili,	ulusal	bayram	ve	genel	tatil	ücretleri	ayrıca	ödenir.

İzinde çalışma yasağı (Md. 58)

Yıllık	ücretli	iznini	kullanmakta	olan	işçinin	izin	süresi	içinde	ücret	karşılığı	bir	işte	çalıştığı	anlaşılırsa,	
bu	izin	süresi	içinde	kendisine	ödenen	ücret	işveren	tarafından	geri	alınabilir.

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı (Md. 71)

On	 beş	 yaşını	 doldurmamış	 çocukların	 çalıştırılması	 yasaktır.	 Ancak,	 on	 dört	 yaşını	 doldurmuş	 ve	
ilköğretimi	 tamamlamış	olan	çocuklar,	bedensel,	zihinsel	ve	ahlaki	gelişmelerine	ve	eğitime	devam	
edenlerin	okullarına	devamına	engel	olmayacak	hafif	işlerde	çalıştırılabilirler.



Modül 2

43

Çocuk	ve	genç	işçilerin	işe	yerleştirilmelerinde	ve	çalıştırılabilecekleri	işlerde	güvenlik,	sağlık,	bedensel,	
zihinsel	ve	psikolojik	gelişmeleri,	kişisel	 yatkınlık	ve	yetenekleri	dikkate	alınır.	Çocuğun	gördüğü	 iş	
onun	okula	gitmesine,	mesleki	eğitiminin	devamına	engel	olamaz,	onun	derslerini	düzenli	bir	şekilde	
izlemesine	zarar	veremez.

On	 sekiz	 yaşını	 doldurmamış	 çocuk	 ve	 genç	 işçiler	 bakımından	 yasak	 olan	 işler	 ile	 on	 beş	 yaşını	
tamamlamış,	ancak	on	sekiz	yaşını	 tamamlamamış	genç	 işçilerin	 çalışmasına	 izin	verilecek	 işler,	on	
dört	yaşını	bitirmiş	ve	ilköğretimini	tamamlamış	çocukların	çalıştırılabilecekleri	hafif	işler	ve	çalışma	
koşulları,	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	tarafından	altı	ay	içinde	çıkarılacak	bir	yönetmelikle	
belirlenir.	

Temel	eğitimi	tamamlamış	ve	okula	gitmeyen	çocukların	çalışma	saatleri	günde	yedi	ve	haftada	otuz	
beş	saatten	fazla	olamaz.	Ancak,	on	beş	yaşını	tamamlamış	çocuklar	için	bu	süre	günde	sekiz	ve	haftada	
kırk	saate	kadar	artırılabilir.	

Okula	 devam	 eden	 çocukların	 eğitim	 dönemindeki	 çalışma	 süreleri,	 eğitim	 saatleri	 dışında	 olmak	
üzere,	en	fazla	günde	iki	saat	ve	haftada	on	saat	olabilir.	Okulun	kapalı	olduğu	dönemlerde	çalışma	
süreleri	yukarıda	birinci	fıkrada	öngörülen	süreleri	aşamaz.

Yer ve su altında çalıştırma yasağı (Md. 72)

Maden	 ocakları	 ile	 kablo	 döşemesi,	 kanalizasyon	 ve	 tünel	 inşaatı	 gibi	 yer	 altında	 veya	 su	 altında	
çalışılacak	işlerde	on	sekiz	yaşını	doldurmamış	erkek	ve	her	yaştaki	kadınların	çalıştırılması	yasaktır.

Gece çalıştırma yasağı (Md. 73)

Sanayie	ait	işlerde	on	sekiz	yaşını	doldurmamış	çocuk	ve	genç	işçilerin	gece	çalıştırılması	yasaktır.	

On	sekiz	yaşını	doldurmuş	kadın	işçilerin	gece	postalarında	çalıştırılmasına	ilişkin	usul	ve	esaslar	Sağlık	
Bakanlığının	görüşü	alınarak	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığınca	hazırlanacak	bir	yönetmelikte	
gösterilir.

Analık halinde çalışma ve süt izni (Md. 74)

Kadın	 işçilerin	 doğumdan	 önce	 sekiz	 ve	 doğumdan	 sonra	 sekiz	 hafta	 olmak	 üzere	 toplam	 onaltı	
haftalık	 süre	 için	 çalıştırılmamaları	 esastır.	 Çoğul	 gebelik	 halinde	doğumdan	önce	 çalıştırılmayacak	
sekiz	haftalık	süreye	 iki	hafta	süre	eklenir.	Ancak,	sağlık	durumu	uygun	olduğu	 takdirde,	doktorun	
onayı	ile	kadın	işçi	isterse	doğumdan	önceki	üç	haftaya	kadar	işyerinde	çalışabilir.	Bu	durumda,	kadın	
işçinin	çalıştığı	süreler	doğum	sonrası	sürelere	eklenir.

Yukarıda	öngörülen	süreler	işçinin	sağlık	durumuna	ve	işin	özelliğine	göre	doğumdan	önce	ve	sonra	
gerekirse	artırılabilir.	Bu	süreler	hekim	raporu	ile	belirtilir.

Hamilelik	süresince	kadın	işçiye	periyodik	kontroller	için	ücretli	izin	verilir.	

Hekim	 raporu	 ile	 gerekli	 görüldüğü	 takdirde,	 hamile	 kadın	 işçi	 sağlığına	 uygun	daha	hafif	 işlerde	
çalıştırılır.	Bu	halde	işçinin	ücretinde	bir	indirim	yapılmaz.	



44

Modül 2

İsteği	 halinde	 kadın	 işçiye,	 onaltı	 haftalık	 sürenin	 tamamlanmasından	 veya	 çoğul	 gebelik	 halinde	
onsekiz	haftalık	süreden	sonra	altı	aya	kadar	ücretsiz	izin	verilir.	Bu	süre,	yıllık	ücretli	izin	hakkının	
hesabında	dikkate	alınmaz.

Kadın	 işçilere	bir	 yaşından	küçük	 çocuklarını	 emzirmeleri	 için	günde	 toplam	bir	buçuk	 saat	 süt	 izni	
verilir.	Bu	sürenin	hangi	saatler	arasında	ve	kaça	bölünerek	kullanılacağını	işçi	kendisi	belirler.	Bu	süre	
günlük	çalışma	süresinden	sayılır.

Kaynaklar:

Yasalar 

•	 4857	Sayılı	İş	Kanunu

•	 854	sayılı	deniz	iş	Kanunu	

•	 5953	sayılı	Basın	iş	Kanunu	

•	 2429	sayılı	Ulusal	Bayram	ve	Genel	Tatiller	Hakkında	Kanun	

•	 394	sayılı	Hafta	Tatili	Hakkında	Kanun	

•	 6301	sayılı	Öğle	Dinlenmesi	Kanunu	

•	 5521	sayılı	İş	Mahkemeleri	Kanunu	

•	 506	sayılı	Sosyal	Sigortalar	Kanunu	

•	 2821	sayılı	Sendikalar	Kanunu	

•	 2822	sayılı	Toplu	İş	Sözleşmesi,	Grev	ve	Lokavt	Kanunu	

•	 4447	sayılı	işsizlik	Sigortası	Kanunu	

•	 6772	sayılı	Devlete	ve	Ona	Bağlı	Müesseselerde	Çalışan	İşçilere	İlave	Tediye	Yapılması	Kanunu

Tüzükler 

•	 işçi	Sağlığı	ve	İş	Güvenliği	Tüzüğü	

•	 işçi	Sağlığı	ve	İş	Güvenliği	Kurulları	Hakkında	Tüzük	

•	 Ağır	ve	Tehlikeli	işler	Tüzüğü	

•	 Paralayıcı,	Patlayıcı,	Tehlikeli	ve	Zararlı	Maddelerle	Çalışılan	işyerlerinde	ve	işlerde	Alınacak	
Tedbirler	Hakkında	Tüzük	

•	 Yapı	İşlerinde	işçi	Sağlığı	ve	İş	Güvenliği	Tüzüğü	

•	 Sakatların	İstihdamı	Hakkında	Tüzük	

•	 İş	Teftişi	Tüzüğü	

•	 İşyerinde	işin	durdurulmasına	ve	işyerinin	kapatılmasına	dair	Tüzük	

•	 Hazırlama	Tamamlama,	Temizleme	işleri	Tüzüğü	
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•	 Sağlık	Kurulları	Bakımından	Günde	Ancak	Yedi	buçuk	Saat	ve	daha	az	çalışılması	gereken	
işler	hakkında	tüzük	

•	 İş	süreleri	tüzüğü	

•	 Fazla	çalışma	tüzüğü	

•	 Haftalık	iş	günlerine	bölünmeyen	çalışma	süreleri	tüzüğü	

•	 Postalar	 halinde	 işçi	 çalıştırılarak	 yürütülen	 işlerde	 çalışmalara	 ilişkin	 bazı	 özel	 usul	 ve	
kurallar	hakkında	tüzük	

•	 Gebe	ve	emzikli	kadınların	çalıştırılma	şartlarıyla	emzirme	odaları	ve	çocuk	bakım	yurtlarına	
dair	tüzük	

•	 işçi	çalışma	ve	kimlik	karnesi	tüzüğü	

•	 Hakeme	ve	resmi	arabulucuya	başvurma	tüzüğü

Yönetmelikler 
•	 Çocuk	ve	Genç	İşçilerin	Çalıştırılma	Usul	ve	Esasları	Hakkında	Yönetmelik

•	 Kadın	İşçilerin	Gece	Postalarında	Çalıştırılma	Koşulları	Hakkında	Yönetmelik

•	 Ücretli	izin	yönetmeliği	

•	 Makine	koruyucuları	yönetmeliği

•	 işyeri	hakimlerinin	çalışma	şartları	ile	görev	ve	yetkileri	hakkında	tüzük

http://www.cimse-is.org.tr/component/content/article/58-onemli-bilgiler/116-cilerin-temel-haklar

4. ENFORMEL İSTİHDAMIN RİSKLERİ

Kayıt dışı istihdam nedir?

Kayıt	dışı	istihdam,	kendi	adına	ve	bağımsız	ya	da	bir	işverene	hizmet	sözleşmesiyle	bağlı	çalışanların,	
çalışmalarının	 veya	 elde	 ettikleri	 ücret	 ve	 kazançların,	 ilgili	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarına	 (Sosyal	
Güvenlik	Kurumu,	Maliye)	hiç	bildirilmemesi	ya	da	gün	sayısı	veya	ücret	tutarı	olarak	eksik	bildirilmesini	
ifade	eder.	Diğer	bir	 ifadeyle	herhangi	bir	 sosyal	güvenlik	kuruluşuna	bağlı	olmadan	 çalışma	veya	
çalıştırılmadır.

Kayıt	dışı	istihdamın	mali	boyutu	gelir	yönetimsinde	vergi,	sosyal	güvenlikte	ise	prim	kaybıdır.	TÜİK	
verilerine	göre	2009	yılı	sonu	itibari	ile	kayıt	dışı	istihdam	oranı	%43	civarındadır.

Kayıt dışı istihdamın nedenleri:

•	 Hızlı	nüfus	artışı,	

•	 Ekonomik	ve	sosyal	kalkınmada	geri	kalmışlık,	
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•	 İç	göç,	

•	 Artan	işsizlik,	

•	 Çocuk	işçiliği,

•	 Ekonominin	iş	yaratama	alanlarının	ve	kaynaklarının	sınırlı	olması,	

•	 Düşük	eğitim	seviyesi,	

•	 İş	piyasasına	giriş	ve	çıkışın	kolaylığı,	

•	 Evde	çalışma,	

•	 Fason	üretim	yapma,	

•	 İşportacılık,	seyyar	satıcılık	v.b.	işlerin	yapıldığı	enformel	sektörlerin	varlığı

•	 Katma	değeri	düşük	istihdamın	yaygınlığı	ve	bir	kişinin	ürettiği	katma	değerin	kendisine	ücret	
olarak	döneceği	varsayımı	ile	hareket	etmesi,

•	 Sigorta	primleri	ile	vergi	yükünün	ağır	olması

•	 İşçi	sağlığı	ve	iş	güvenliği	ile	ilgili	yasal	düzenlemeler

vb.

Kayıt dışılığın çalışanlar açısından etkileri: 

•	 Çalışanın	ve	bakmakla	yükümlü	oldukları	kişilerin	sağlık	ve	çeşitli	kısa	vadeli	riskler	açısından	
sosyal	güvencesiz	kalmaları,	

•	 Sağlık	yardımlarından	yeterince	faydalanamamaları,	

•	 Uzun	 vadede,	 emeklilik	 haklarından	 yoksun	 kalmaları	 veya	 geçimlerini	 sağlamayacak	
derecede	düşük	emeklilik	aylığı	bağlanması,	

•	 İş	kazası	veya	meslek	hastalığı	sonucu	işçinin	uğrayacağı	gelir	kaybı,	

•	 Tedavi	masrafları	ve	

•	 İşgücü	kaybı,

vb.

Kaynaklar:

Türkiye	İşveren	Sendikaları	Konfederasyonu.	Kayıt dışı istihdam,	Yayın	no:	233	Mayıs	2003.	

Yasin	 TAŞPINAR,	Kayıt Dışı İstihdam ve Nedenleri.	 Kastamonu	 Sosyal	 Güvenlik	 İl	Müdürlüğü,	
Sosyal	Güvenlik	Kontrol	Memuru,	kastamonupostasi.com
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5. İSTİHDAM ÖNCESİ DANIŞMANLIK

İş Arama Teknikleri

İş aramaya başlarken 

Günümüzde	Türkiye’nin	en	önemli	sosyal	sorunlarından	birisi	işsizliktir.	Ne	yazık	ki	bu	sorun	gençler	
ve	 kadınlar	 arasında	 daha	 yaygındır.	 İş	 bulmak	 bakımından	 bazı	 bireysel	 ve	 sosyal	 özelliklerin	
(kırda	yaşamak,	eğitimsiz	ya	da	düşük	eğitimli	olmak,	engelli	olmak	vb.)	ayrıca	dezavantaj	yarattığı	
da	 unutulmamalıdır.	 Bu	 ve	 benzeri	 sebeplerle	 iş	 bulmakta	 zorlanabilirsiniz.	 Tatmin	 edici	 bir	 işiniz	
olmasını	istiyorsanız	iş	piyasasında	o	sırada	aranmakta	olan	vasıfları	kazanmış	olmalı;	yani	uygun	bir	
mesleğiniz	olmalıdır.	İyi	eğitilmiş	olmak,	piyasada	geçerliliği	olan	bir	mesleğiniz	olması	ve	o	mesleğin	
“iyisi”	olmak	şansınızı	arttıracaktır.	Bilgi	ve	becerilerinize	uygun,	yapmaktan	hoşnut	olacağınız	bir	işte	
karar	kılmanız,	uygun	iş	arama	davranışlarıyla	desteklenirse	sonuç	alma	olasılığı	güçlenecektir.

İş Olanakları Hakkında Bilgi

Gerekli Başvurular

Öncelikle	en	yakın	İŞKUR	şubesine	başvurarak	kayıt	yaptırmalı	ve	kendinize	en	uygun	iş	hakkında	bilgi	
edinmelisiniz.	Bu	konuda	İŞKUR	danışmanları	size	yardımcı	olacaktır.	

Gazete	ilanlarını	inceleyiniz.	

Meslek	odaları,	 dernekler	 ve	 sendikalardan	hangi	 illerde,	hangi	 firmalarda,	hangi	 işlerde	 istihdam	
olanağı	olduğu	konusunda	bilgi	edinebilirsiniz.	

En	son	bitirdiğiniz	okulun	mezunlar	derneği	varsa,	size	iş	olanakları	hakkında	bilgi	vermekte	daha	
istekli	davranabilir.	

Akraba,	komşu	ve	arkadaşlarınıza	kısa	bir	özgeçmişinizi	ve	ne	tür	bir	iş	aradığınızı	belirten	bir	sayfalık	
bir	açıklama	yazıp	vererek	iş	bulma	konusunda	yardımlarını	alabilirsiniz.	

Farklı	kaynakları	kullanarak,	size	iş	verebilecek	kişilerin/kurumların	bir	listesini	yapın	ve	bu	kişilerle/
kurumlarla	bağlantı	kurmaya	çalışın.	Olabildiğince	 çok	yere	başvuru	yapın.	Başvurduğunuz	yerlerle	
ilgili	bilgileri	kaydedin	(firma	adı,	adresi,	 ilk	bağlantı	 (nasıl,	nerede),	bağlantı	kurulan	kişinin	adı/
unvanı,	başvurulan	iş,	sonuç	izleme).	

Birbirine	yakınlıklarını	dikkate	alarak,	bir	günde	başvuracağınız	işyerlerini	gruplayarak	listeleyin.	Bu	
size	zaman	kazandırdığı	gibi	daha	az	masraflı	da	olacaktır.	

Size	teklif	edilen	işleri	hemen	kabul	etmek	ya	da	reddetmek	de	aleyhinize	olabilir.	Makul	bir	süre	içinde	
değerlendirerek	karar	verin.	Karar	vermeden	önce	danışmanız	gereken	yakınlarınız	olabilir.	Onlara	
danışın.	Teklif	edilen	işin	çalışma	koşullarına	(alışık	olduğunuzdan	farklı	iş	saatlerini	ve	seyahat	etme	
zorunluluğu	vb.)	uyum	sağlayıp	sağlayamayacağınız	üzerinde	durun.	

Teklifi	reddetseniz	bile	bunu	teklif	sahiplerine	mutlaka	bildirin.	
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Kararınız	 üzerinde	 etkili	 olacak	 değişkenler	 çeşitli	 olabilir.	 Ücret,	 ikramiye,	 sosyal	 yardım,	 ödül,	
çalışma	koşulları,	yeri,	çevresi,	ilerleme	olanakları	vb.	Bu	değişkenleri	önceden	belirlemiş	olmak	işinizi	
kolaylaştırır.	Hangi	değişkene	ne	ölçüde	ağırlık	verdiğiniz	konusunda	da	bir	fikriniz	olsun.

İş	 görüşmelerini	 gerçekleştirmede	 işverenle	 yapılan	 telefon	 görüşmeleri	 en	 etkili	 yoldur.	 Ancak	 bu,	
göründüğü	kadar	kolay	değildir.	Bu	konuda	sabır,	azim	ve	kararlılık	gerekmektedir.	

Evet,	yanıtı	almadan	önce	20	-	30	telefon	görüşmesi	yapmak	zorunda	kalmanız	cesaretinizi	kırmasın.	
Unutmayınız,	alacağınız	bir	evet	yanıtı,	bir	iş	bulduğunuz	anlamına	gelebilecektir.	

Gayretli	ve	azimli	olun.	Asla	umudunuzu	yitirmeyin.	Bazen	beğenmediğiniz	bir	iş,	çok	daha	iyi	 işler	
bulmanız	için	uygun	bir	basamak	olabilir.

Kaynaklar:

http://www.iskur.gov.tr/LoadExternalPage.aspx?uicode=statisaramateknikleri

6. ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA

Özgeçmiş nasıl yazılır?

İş	aramaya	başlamadan	önce	iyi	bir	özgeçmiş	yazmak	gerekir.

Özgeçmiş yazarken dikkat edilecek noktalar:

Ne	tür	iş(ler)aradığınızı	açıkça	belirleyiniz.

Özgeçmiş	belirli	bir	işe	veya	meslek	alanına	uygun	bir	biçimde	hazırlanmalıdır.

Çalışmak	istediğiniz	 iş-meslek	özgeçmişinizi	yazarken	hangi	bilgi	ve	becerilerinizi	vurgulayacağınızı	
belirleyecektir.	

Farklı	pozisyonlar	için,	farklı	özgeçmişler	yazın.

Girmek istediğiniz iş ne gibi nitelikler gerektiriyor?

Özgeçmişinizi	yazmadan	önce	girmek	 istediğiniz	 işin	gerektirdiği	eğitim	düzeyini,	bilgi	ve	becerileri	
inceleyin.	 İşin	 gerekleri	 ile	 kendi	 niteliklerinizi	 karşılaştırın.	 Özgeçmişinizde	 girmek	 istediğiniz	 işin	
gerektirdiği	niteliklerle	ilgili	bilgi	ve	becerilerinize	yer	verin.	

İzleyeceğiniz adımlar: 

1. İş hayatınızla ilgili bilgiler: 

Özgeçmişinizin	 çalışma	 yaşamınızla	 ilgili	 bölümünde	 tam	 gün	 çalıştığınız	 ilk	 işinizden	 başlayarak	
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başvuruda	bulunduğunuz	tarihe	kadar	nerelerde	çalıştığınızı	ve	ne	tür	işler	yaptığınızı	sırası	ile	anlatın.	
(Eğer	 tam	günlü	 iş	 deneyiminiz	 yeterli	 değilse,	 yarım	gün	 çalıştığınız	 işlerden	de	bahsedebilirsiniz.	
Mezuniyet	 sonrası	 ilk	 iş	 başvurunuzda	 staj	 uygulamalarınızı	 deneyim	 olarak	 değerlendirebilirsiniz.	
Öncelikle	başvurduğunuz	işle	ilgili	deneyimlerinizi	ve	bilgilerinizi	çok	iyi	belirlemeniz	ve	tanımlamanız	
gerekir.	Bunun	için,	hatırlayabildiğiniz	her	şeyi	listelemeye	çalışın.	

	 -	 Çalıştığınız	kurumların	adları,	adresleri	

	 -	 Üstlendiğiniz	görevler,	yaptığınız	işler	

	 -	 Hangi	tarihlerde	ne	kadar	süre	çalıştığınız	

	 -	 Görev	unvanlarınız	

	 -	 Kazandığınız	beceriler,	kullanabildiğiniz	aletler,	büro	makineleri	

	 -	 Ulaştığınız	hedefler	

	 -	 Başlattığınız	yenilikler	

	 -	 Aldığınız	ödüller,	takdirnameler	

	 -	 Bildiğiniz	yabancı	diller	ve	derecesi	

Deneyimlerinizi,	becerilerinizi,	aldığınız	sonuçları	ve	başarıları	etkili	sözcüklerle	anlatın.	Başvurduğunuz	
işle	ilişkilendirebileceğiniz	deneyimlerinizi	analiz	edin	ve	tanımlayın.	

2. Bilgilerin düzenlenmesi:

Özgeçmiş	genellikle	tek	sayfa	olarak	yazılır.	Bilgilerinizi	en	iyi	biçimde	seçerek	özetleyip,	sıralayın.	

Sıralamaya	 isminiz,	 adresiniz	 ve	 telefon	 numaranız,	 medeni	 haliniz	 gibi	 kişisel	 bilgiler	 vermekle	
başlayın.

3. Eğitiminizle ilgili bilgiler:

İlköğretimden	 başlayarak	 tamamladığınız	 ya	 da	 yarım	 bıraktığınız	 eğitim-öğretimlerinizi	 sırası	 ile	
yazın.	İşle	ilgi	tamamladığınız	ek	eğitimleriniz,	alınmış	olan	hizmet	içi	ve	diğer	eğitimler,	özel	kurslar,	
seminerler	ve	akademik	dereceler	gibi,	varsa	aldığınız	belgelerle	birlikte	belirtin.	

4. Kişisel ve mesleki üyelikler ve başarılar: 

Önemli	kişisel	veya	sosyal	başarılar,	mesleki	üyelikler,	sosyal	etkinlikleriniz	ve	özel	meraklarınızı	yazın.

İstenildiği	takdirde	size	referans	olabilecek	kişileri,	onların	onaylarını	da	alarak	belirtin.	Bu	kişilerin	
seçiminde	özen	gösterin.	

5. Özgeçmişi yazarken dikkat edilecek konular

	 -	 Özgeçmişinizi	bilgisayarda	yazın.	

	 -	 Yazdıklarınızı	tekrar	gözden	geçirin
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	 -	 Yazım	hataları	varsa,	düzeltin.

	 -	 İlgisiz	bölümleri,	sözcükleri	çıkartın.	

	 -	 Bilgi	ve	becerilerinizi	etkileyici	bir	biçimde	yazıp	yazmadığınıza	dikkat	edin.	

	 -	 Eksiğiniz	varsa	tamamlayın.	

Yazdıklarınızı	deneyimli	bir	tanıdığınıza	okutarak	öneri	ve	katkılarını	alabilirsiniz.	

6. Özgeçmişinize ekleyeceğiniz mektup: 

Özgeçmişinizi	posta	ile	gönderecekseniz	buna	bir	de	üst	yazı	niteliğinde	sunuş	mektubu	eklemelisiniz.	
Üst	yazı	kısa,	düzgün	yazılmış	ve	neden	başvuru	yaptığınızı	açıklar	nitelikte	olmalıdır.

Özgeçmişinizi	 yolladıktan	 sonra,	 mektup	 ya	 da	 telefon	 yolu	 ile	 özgeçmişinizin	 ilgili	 kişiye	 ulaşıp	
ulaşmadığını	izleyin	ve	iş	görüşmesi	olanaklarını	arayın.

Özgeçmişinizi	kendiniz	teslim	edecekseniz,	kıvırıp	katlamadan	bir	dosya	içinde	ilgililere	verin.	

Sadece	 özgeçmişinizin	 takdimi	 ile	 işe	 alınmayı	 beklemeyin.	 Bu,	 sadece	 amacınıza	 ulaşmak	 için	 bir	
araçtır.	Ancak	bu	sizin	iş	görüşmesine	çağrılma	şansınızı	artırır.

Kaynaklar:

http://www.erenkoy.k12.tr/v3/meslekler/is_Arama_Becerileri/ozgecmis_nasil_yazilir.htm

http://www.turkish-media.com/kariyer

http://www.turkceciler.com/yazi_turleri/oz_gecmis.html	

http://www.yenimakale.com/cv-nasil-yazilir-cv-cesitleri-ve-ornekleri.html

7. BİR İŞ GÖRÜŞMESİ NASIL YAPILIR

İş	 görüşmesi,	 iş	 bulmada	 en	 önemli	 aşamadır.	 İşveren	 ya	 da	 işveren	 vekili	 ile	 yapılacak	 görüşme	
sırasındaki	performansınız,	bırakacağınız	izlenim,	sonucu	doğrudan	etkileyecektir.	

Görüşmeye hazırlık:

Görüşme	öncesinde,	iş	için	başvuracağınız	kurum	ve	girmeyi	düşündüğünüz	iş	hakkında	olabildiğince	
çok	bilgi	 toplayın.	Bu	konularda	ne	kadar	bilgi	 sahibi	olursanız,	bilgi	ve	becerileriniz	 ile	 istediğiniz	
iş	 arasında	 o	 kadar	 iyi	 bir	 bağlantı	 kurabilir	 ve	 işe	 uygunluğunuzu	 o	 kadar	 etkili	 bir	 biçimde	
kanıtlayabilirsiniz.

Başvurduğunuz	işin/pozisyonun	ücretinin	yaklaşık	ne	kadar	olduğunu	araştırın.	Bu	konuda	sendikalar,	
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meslek	odaları	ya	da	benzer	işlerde	çalışan	tanıdıklarınızdan	bilgi	alabilirsiniz.	

Görüşme	sırasında	ve	hemen	sonrasında	gerekli	olabilecek	belgeleri	(nüfus	cüzdanınızı,	özgeçmişinizi	
ve	diğer	belgeler)	yanınızda	bulundurun.	

Görüşmeye	gitmeden	önce	ne	giyeceğinize	karar	verin.	Temiz	ve	rahat	giysiler	seçin.	Talip	olduğunuz	
işte	giyiminizin	özel	bir	önemi	varsa	buna	dikkat	edin.	

Görüşmeye	 tam	 zamanında	 gidin.	 Yolda	 karşılaşılabilecek	 olası	 gecikmeleri	 de	 hesaba	 katarak	
evinizden	biraz	erken	çıkabilirsiniz.	

Görüşme 

Görüşmeye	sigara	içerek,	sakız	çiğneyerek,	telefonla	konuşarak,	dağınık	bir	üst-başla	girmeyin.	

İçeriye	davet	edilmeden	girmeyin.	Sizi	karşılayan	kişilerle	tanışın,	dostça	davranın,	gülümseyin

Görüşme sırası

Görüşme	sırasında	karşıdakilerin	gözlerinin	içine	bakın.	

Açıklamaları	 ve	 soruları	 dikkatle	 dinleyin.	 Anlamadığınız	 soruları	 tekrar	 ettirebilirsiniz.	 Soruları	
doğru	anlamaya	çalışın.	Sorulara	uygun,	kısa	ve	çarpıcı	yanıtlar	vermeye	özen	gösterin.	Konuya	bağlı	
kalın	 ve	 konuyu	 dağıtmayın.	 Unutmayın,	 açıklamalar	 ve	 sorular	 içerisinde	 güçlü	 yönlerinizi	 ortaya	
çıkarabileceğiniz	fırsatlar	olacaktır,	onları	doğru	bağlam	üzerinden	değerlendirmek	sizin	elinizdedir.	
Verdiğiniz	tüm	bilgilerde	dürüst	olun.	Bununla	birlikte	sizin	için	olumsuz	olabilecek	noktalar	üzerinde	
fazla	durmayın.	

Görüşme	sırasında	size	yöneltilebilecek	olası	sorulara	hazırlıklı	olun.	

Neden	çalışmak	istiyorsunuz,	nasıl	bir	iş	istiyorsunuz	gibi	sorular	en	kritik	sorulardır.	Talip	olduğunuz	
işin	size	sağlayacağı	olası	katkılarından	söz	edin;	ancak	bu	işi	sizin	yapmanız	halinde	işyerine	ne	tür	
katkılarınız	olabileceği	konusunda	da	mütevazı	sınırlar	içinde	kalarak,	bilgiler	verin.	

Mesleğinizle	ilgili	iş	alanlarını,	bilgi	ve	becerilerinize	en	uygun	görevleri	talep	edin.	Özgüvenli	olun.	

Tercihinizin	yalnızca	iş	değil	aynı	zamanda	başvurduğunuz	işyeri	olduğunu	da	hissettirin.	

Neden	 burada	 çalışmak	 istediğinize	 ikna	 edici	 açıklamalarınız	 olsun.	 Bunun	 için	 başvurduğunuz	
kuruluş	hakkında	önceden	bilgi	toplamış	olmak	işinize	yarayacaktır.	

Kendinizden	söz	etmeniz	istendiğinde;	hangi	konularda	bilgi	ve	beceri	sahibi	olduğunuzu,	nerelerde	
eğitim	gördüğünüzü,	varsa	iş	deneyiminizi	ve	başarılarınızı,	 işe	alındığınız	takdirde	işyerine	ne	gibi	
faydalar	sağlayabileceğinizi	anlatmanız	yerinde	olur.	Ancak	vereceğiniz	bilgiler	kısa,	öz	ve	etkileyici	
olmalıdır.	 Bu	 nedenle	 işle	 ilgili	 olmayan	 konulardan	 örneğin	 ailenizden,	 özel	 meraklarınızdan	
sorulmadıkça	bahsetmemeniz	iyi	olur.	

Görüşme	sırasında	güçlü	ve	zayıf	yönlerinizden	söz	etmeniz	istenirse	bu	soruyu	dürüstçe	yanıtlamaya	
çalışın.	Görüşmeye	gitmeden	önce	bu	konu	hakkında	düşünmüş	olmak	sizi	rahatlatacaktır.
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Görüşme sonrası

Görüşme	sonrasında	işveren	benzer	özellikleri	olan	başka	kişiler	arasından	sizi	seçebilmelidir.	Kendiniz	
hakkınızda	verdiğiniz	tüm	bilgiler	bu	sonucu	hedeflemelidir.	İddianız	hissedilmeli;	ancak	“bulunmaz	
Hint	kumaşı”	olduğunuz	izlenimi	de	yaratmamalısınız.	

Başvurduğunuz	işi	yürütmenize	engel	bir	hastalık	ya	da	engeliniz	olup	olmadığını	önceden	tetkik	edin.	
Bir	engel	var	ise	hiç	başvurmamak	yerinde	olur.	Ancak	hasta	ya	da	engelli	olsanız	bile	bu	durum	söz	
konusu	 işi	 yürütmenize	 engel	 oluşturmuyorsa	 bunu	 bir	 doktor	 raporu	 ile	 kanıtlamak	 ve	 yanınızda	
bulundurmak	yararlı	olur.	

Başvurduğunuz	işte,	uzun	süreli	çalışmayı	düşünmeniz	genelde	olumlu	karşılanır.	Bu	konuda	dürüst	
davranmak	gerekir.	

Daha	önce	çalıştığınız	işler	ve	oradan	ayrılma	nedenleriniz	hakkında	dürüstçe	yanıtlar	oluşturun.	

Görüşme	sırasında	size	referans	olabilecek	kişilerin	adları	istenebilir.	Özgeçmişinize	de	yazdıysanız	ya	
da	elinizde	referans	mektubu	varsa	(kapalı	bir	zarf	içinde	imzalı	olmalıdır)	verebilirsiniz.	Bu	kişileri	
özenli	seçmeniz	gerekir.	Konumu,	bilgisi	gereği	size	gerçekten	de	referans	olabilecek	kişiler	olmalıdır.	

Görüşmenin	 bitiminde	 görüşmeyi	 yapan(lar)a	 teşekkür	 etmeyi	 unutmayınız.	 Ortamdan	 ayrıldıktan	
sonra	da	bir	e	posta	ya	da	kısa	bir	notla	teşekkürünüzü	yineleyebilirsiniz.	Görüşmeden	sonra	iki-üç	
hafta	sizinle	hiç	ilişki	kurulmazsa	işvereni	arayın.	

Eğer	iş	başka	birine	verilmişse,	daha	sonra	açılacak	işler	için	başvurunuzun	değerlendirilmesini	isteyin.	

Bu	girişiminizde	başarılı	olmazsanız	sakın	olayın	peşini	bırakmayın.	Görüşmeyi	gözden	geçirip,	neleri	
yanlış	yaptığınızı	araştırın,	soru	ve	yanıtları	bir	arkadaşınızın	ya	da	ailenizin	bir	üyesi	ile	gözden	geçirin.

Kaynaklar:

http://www.iskur.gov.tr/LoadExternalPage.aspx?uicode=statisaramateknikleri

8. TÜRKİYE İŞ KURUMU

TÜRKİYE	İŞ	KURUMU,	4904	sayılı	Türkiye	İş	Kurumu	Kanununa	göre	istihdamın	korunması,	geliştirilmesi,	
yaygınlaştırılması	ile	işsizliğin	önlenmesi	etkinliklerine	yardımcı	olmak	ve	işsizlik	sigortası	hizmetlerini	
yürütmek	üzere	kurulmuştur.	Bu	Kanuna	göre	Kurumu	tanıtıcı	bilgiler	aşağıdadır:1

Türkiye	İş	Kurumu	Kanununun	kapsamı	dışında	kalan	işyerleri	şunlardır.

•	 Genel	bütçeye	dâhil	dairelerle	katma	bütçeli	yönetimler,	

•	 Bunlara	bağlı	döner	sermayeli	kuruluşları,	

•	 Kanunla	kurulan	fonlar,	
1 http://www.iskur.gov.tr/
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•	 Özel	 kanunla	 veya	 özel	 kanunla	 verilmiş	 yetkiye	 dayanılarak	 kurulan	 kamu	 kurum	 ve	
kuruluşları,	

•	 Kefalet	sandıkları,	

•	 Sosyal	güvenlik	kuruluşları,	

•	 Genel	ve	katma	bütçelerin	transfer	tertiplerinden	yardım	alan	kuruluşlar,	

•	 Kamu	iktisadi	teşebbüsleri	ve	bunların	bağlı	ortaklıkları,	

•	 İl	özel	yönetimleri	ve	belediyelerle	bunların	kurdukları	birlik	ve	müesseseler	ve	

•	 Diğer	kamu	kurum	ve	kuruluşlarında	aylık	ve	ücret	alan	ve	işçi	statüsünde	çalışmayan	memur,	
sözleşmeli	personel,	geçici	personel	ve	diğer	kamu	görevlileri.

İŞKUR’UN GÖREVLERİ ŞUNLARDIR:

	 a)	 Ulusal	istihdam	politikasının	oluşturulmasına	ve	istihdamın	korunmasına,	geliştirilmesine	ve	
işsizliğin	önlenmesi	etkinliklerine	yardımcı	olmak,	işsizlik	sigortası	işlemlerini	yürütmek.

	 b)	 İşgücü	 piyasası	 verilerini,	 yerel	 ve	 ulusal	 bazda	 derlemek,	 analiz	 etmek,	 yorumlamak	 ve	
yayınlamak,	 İşgücü	 Piyasası	 Bilgi	 Danışma	 Kurulunu	 oluşturmak	 ve	 Kurul	 çalışmalarını	
koordine	etmek,	işgücü	arz	ve	talebinin	belirlenmesine	yönelik	işgücü	gereksinim	analizlerini	
yapmak,	yaptırmak.

	 c)	 İş	 ve	meslek	 analizleri	 yapmak,	 yaptırmak,	 iş	 ve	meslek	 danışmanlığı	 hizmetleri	 vermek,	
verdirmek,	 işgücünün	 istihdam	 edilebilirliğini	 artırmaya	 yönelik	 işgücü	 yetiştirme,	mesleki	
eğitim	ve	işgücü	uyum	programları	geliştirmek	ve	uygulamak,	istihdamdaki	işgücüne	eğitim	
seminerleri	düzenlemek.

	 d)	 İşçi	 isteme	ve	 iş	aramanın	düzene	bağlanmasına	 ilişkin	 çalışmalar	yapmak,	 işgücünün	yurt	
içinde	 ve	 yurt	 dışında	 uygun	 oldukları	 işlere	 yerleştirilmelerine	 ve	 çeşitli	 işler	 için	 uygun	
işgücü	bulunmasına	ve	yurt	dışı	hizmet	akitlerinin	yapılmasına	aracılık	etmek,	istihdamında	
güçlük	 çekilen	 işgücü	 ile	 işyerlerinin	 yasal	 olarak	 çalıştırmak	 zorunda	 oldukları	 işgücünün	
istihdamlarına	katkıda	bulunmak,	özel	istihdam	bürolarına	ilişkin	Kuruma	verilen	görevleri	
yerine	getirmek,	işverenlerin	yurt	dışında	kendi	iş	ve	etkinliklerinde	çalıştıracağı	işçileri	temin	
etmesi	 ile	tarım	işlerinde	ücretli	 iş	ve	işçi	bulma	aracılığına	izin	verilmesi	ve	kaldırılmasına	
ilişkin	işlemleri	yapmak.

	 e)	 Gerektiğinde	 Kurum	 etkinlik	 alanı	 ile	 ilgili	 ihalelere	 katılmak	 suretiyle,	 yurt	 içinde	 veya	
uluslararası	düzeyde	kurum	ve	kuruluşlara	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	vermek.

	 f)	 Avrupa	Birliği	ve	uluslararası	kuruluşların	işgücü,	istihdam	ve	çalışma	yaşamına	ilişkin	olarak	
aldıkları	kararları	izlemek,	Türkiye	Cumhuriyeti	Hükümeti’nin	taraf	olduğu	Kurumun	görev	
alanına	giren	ikili	ve	çok	taraflı	anlaşma,	sözleşme	ve	tavsiye	kararlarını	uygulamak.
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İŞKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATINA BAĞLI BAZI ANA HİZMET BİRİMLERİ VE 
GÖREVLERİ

İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı 

İşgücü	piyasası	verilerini	yerel	ve	ulusal	bazda	derlemek,	analiz	etmek,	yorumlamak	ve	yayınlamak,	
işgücü	piyasası	bilgi	sistemini	oluşturmak,	İşgücü	Piyasası	Bilgi	Danışma	Kurulu	çalışmalarını	koordine	
etmek,	yerel	düzeyde	yapılan	işgücü	piyasası	araştırma	ve	analizlerini	koordine	etmek	ve	bu	konuda	
standardizasyon	 sağlamak,	 kurum	 hizmetlerinin	 performans	 ölçümlerine	 ilişkin	 işlemleri	 yapmak,	
kurum	istatistiklerini	derlemek	ve	diğer	hizmet	birimlerinin	kullanımına	sunmak.

Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Meslek	edindirme,	geliştirme	ve	değiştirme	kursları	düzenlemek,	istihdamda	özel	politika	gerektiren	
grupların	 istihdamını	kolaylaştırıcı	mesleki	eğitim	ve	mesleki	rehabilitasyon	hizmetleri	vermek	veya	
verdirmek,	diğer	işgücü	yetiştirme	ve	uyum	programlarını	uygulamak.

İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı

Kuruma	kayıtlı	iş	arayanlara	ve	işverenlere	iş	ve	meslek	danışmanlığı	hizmetleri	vermek,	öğrencilere	ve	
iş	arayanlara	mesleki	rehberlik	hizmetleri	sunmak,	iş	ve	meslek	danışmanlarına	ilişkin	iş	ve	işlemleri	
koordine	etmek.

İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Ulusal	 istihdam	 politikalarının	 oluşturulmasına	 yardımcı	 olmak	 amacıyla	 çalışmalar	 yapmak	 veya	
yaptırmak,	 İşgücü	 talebi	 ve	 ile	 istihdamda	özel	politika	gerektiren	grupların	 istihdamlarına	yönelik	
çalışmalar	 yapmak	 veya	 yaptırmak	 işgücünün	 yurt	 içinde	 ve	 yurt	 dışında	 uygun	 oldukları	 işlere	
yerleştirilmelerine	ve	 işgücü	talepleri	 için	elverişli	 işçiler	bulunmasına	ve	yurt	dışı	hizmet	akitlerinin	
yapılmasına	aracılık	etmek,	 işverenlere	yönelik	hizmetleri	 sunmak,	 tarım	aracıları	 ile	özel	 istihdam	
bürolarına	ilişkin	görevleri	yerine	getirmek,	işsizliğin	yoğun	olduğu	dönemlerde	veya	yerlerde	işsizlere	
geçici	gelir	desteği	sağlanması	amacıyla	toplum	yararına	program	ve	projeler	uygulamak.

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı 

4447	sayılı	İşsizlik	Sigortası	Kanunu	hükümleri	çerçevesinde,	işsizlik	sigortası	ödeneğine,	kısa	çalışma	
ödeneğine	ve	ücret	garanti	fonu	kapsamında	ücret	alacaklarının	ödemesine	ilişkin	çalışmaları	yapmak.	
4046	 sayılı	 Özelleştirme	 Uygulamalarının	 Düzenlenmesine	 ve	 Bazı	 Kanun	 ve	 Kanun	 Hükmünde	
Kararnamelerde	Değişiklik	 Yapılmasına	Dair	 Kanun	 hükümlerine	 göre	 iş	 kaybı	 tazminatına	 ilişkin	
işlemleri	yapmak.

KURUMUN TAŞRA TEŞKİLATI

Kurumun	taşra	teşkilatı,	illerde	Çalışma	ve	İş	Kurumu	il	müdürlükleri	ile	bunlara	bağlı	kurulacak	hizmet	
merkezlerinden	oluşur.	Nüfus,	sigortalı	ve	işyeri	sayısı,	işlem	yoğunluğu	ve	belirlenecek	diğer	kriterler	
doğrultusunda	Genel	Müdürün	önerisi	ve	Bakan	onayı	ile	yeteri	kadar	hizmet	merkezi	kurulabilir.
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ve Görevleri

Her	ilde	“İl	İstihdam	ve	Mesleki	Eğitim	Kurulu”	Valinin	başkanlığında,	a)	Belediye	Başkanı,	büyükşehir	
belediyesi	bulunan	illerde	Büyükşehir	Belediye	Başkanı	veya	genel	sekreteri	veya	yardımcısı,	b)	İl	Özel	
İdaresi	Genel	Sekreteri,	c)	İl	Milli	Eğitim	Müdürü,	ç)	İl	Bilim	Sanayi	ve	Teknoloji	Müdürü,	d)	Çalışma	ve	
İş	Kurumu		İl	Müdürü,	e)	İl	Ticaret	ve/veya	Sanayi	Odası	Başkanı,	f)	İşçi,	işveren	konfederasyonları	ile	
Türkiye	Sakatlar	Konfederasyonundan	birer	temsilci,	g)	İl	Esnaf	ve	Sanatkârlar	Odaları	Birliği	Başkanı,	
ğ)	 İlde	bulunan	fakülte	veya	yüksek	okulların	Çalışma	Ekonomisi	ve	Endüstri	 İlişkileri	Bölümü	veya	
Mesleki	Teknik	Eğitim	Bölümlerinden	valinin	belirleyeceği	bir	öğretim	üyesi	h)	İl	Gümrük	ve	Ticaret	
Müdürü	 i)	Kalkınma	Ajansı	 temsilcisi.”	 nin	katılımıyla	 oluşturulur.	Kurul	 aşağıdaki	 görevleri	 yerine	
getirir:

	 a)	 İlin	istihdam	ve	mesleki	eğitim	politikasını	oluşturmak.	

	 b)	 İlin	muhtelif	sektör	ve	branştaki	işgücü	ve	mesleki	eğitim	ihtiyacını	belirlemek	üzere	işgücü	
piyasa	 analizleri	 yapmak-yaptırmak,	 bu	 amaçla	 gerektiğinde	 ilgili	 alan	 uzmanlarından	
komisyonlar	 oluşturmak,	 bunların	 görev	 tanımları	 çerçevesinde	 hazırladıkları	 raporları	
değerlendirmek	ve	yayınlamak,	gerektiğinde	ilgili	Bakanlık	ve	kurullara	sunmak.	

	 c)	 Milli	Eğitim	Bakanlığınca	gönderilen	mesleki	eğitim	çerçeve	programlarının	 işgücü	piyasası	
araştırma	 sonuçlarına	 göre	 ilin	 gereksinimleri	 doğrultusunda	 düzenlenmesi	 için	 görüş	
bildirmek.	

	 ç)	 Mesleki	eğitim	uygulamalarında	ortaya	çıkan	uyuşmazlıkların	çözümüne	yardımcı	olmak.

	 d)	 Mesleki	 eğitim,	 işgücü	 ve	 istihdam	 konularında	 kurum	 ve	 kuruluşlardan	 gelecek	 görüş	 ve	
önerileri	incelemek,	değerlendirmek	ve	sonuçlandırmak.

	 e)	 İl	düzeyinde	istihdamı	koruyucu,	geliştirici	ve	işsizliği	önleyici	tedbirleri	belirlemek	ve	gereği	
için	ilgili	kurum	ve	kuruluşlara	bildirmek.

	 f)	 İşgücü	piyasası	araştırma	sonuçları	da	dikkate	alınarak	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	ve	Kurum	
tarafından	hazırlanan	işgücü	yetiştirme	etkinliklerine	ilişkin	planları	onaylamak	ve	bunların	
uygulama	sonuçlarını	izlemek.

	 g)	 Bu	madde	hükümlerinin	il	seviyesinde	eksiksiz	yerine	getirilmesi	için	gerekli	tedbirleri	almak.

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI

İş	arayanların	elverişli	oldukları	 işlere	yerleştirilmeleri	ve	çeşitli	 işler	 için	uygun	 işçiler	bulunmasına	
aracılık	etme	görevi,	Kurum	ve	bu	amaçla	gerçek	veya	tüzel	kişiler	tarafından	kurulan	özel	istihdam	
bürolarınca	 yapılır.	 Özel	 istihdam	büroları,	 Kurumca	 iş	 piyasasının	 gereksinimleri	 dikkate	 alınarak	
belirlenecek	sayıda	ve	aranan	koşullar	çerçevesinde	seçilmek	ve	izin	verilmek	kaydıyla,	kamu	kurum	ve	
kuruluşları	dışında	iş	ve	işçi	bulma	etkinliklerinde	bulunabilirler.	Yurt	dışı	hizmet	akitlerinin	Kuruma	
onaylatılması	zorunludur.
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Kurumca	yapılacak	duyuru	üzerine,	özel	istihdam	bürosu	açmak	için	başvuracak	gerçek	kişiler	ile	tüzel	
kişileri	yönetim,	temsil	ve	ilzama	yetkili	kişilerin;

	 a)	 En	 az	 lisans	 düzeyinde	 öğrenim	 görmüş	 olmaları,	 müflis	 veya	 konkordato	 ilân	 etmiş	
olmamaları,

	 b)	 14/7/1965	tarihli	ve	657	sayılı	Devlet	Memurları	Kanununun	48	inci	maddesine	göre	devlet	
memurluğuna	atanmaya	engel	mahkûmiyetin	bulunmaması	gerekmektedir.

Ayrıca,	özel	 istihdam	bürolarının,	 iş	 ve	 işçi	bulma	etkinliklerini	gerçekleştirebilecek	ölçüde	yönetim,	
nitelikli	uzman	personel,	teknik	donanım	ve	uygun	bir	işyerine	sahip	olmaları,	iş	ve	işçi	bulma	aracılığı	
izni	 için	on	milyar	 lira	 tutarında	kat’î	ve	süresiz	banka	teminat	mektubu	 ile	 istenilen	diğer	bilgi	ve	
belgeleri	Kuruma	vermeleri,	masraf	karşılığı	ödemeleri	gerekir.	

Başvurular,	 yönetmelikle	 belirlenecek	 usul	 ve	 esaslar	 doğrultusunda	 Kurumca	 değerlendirilir.	
Değerlendirme	sonucunda	uygun	bulunanlar	ilân	edilir	ve	başvuru	sahibine	yazılı	olarak	bildirilir.

Kurumca	verilen	 izinler	üç	 yıl	 süreyle	geçerlidir.	 İzin	 süresi,	 iznin	 sona	erme	 tarihinden	 itibaren	en	
az	 bir	 ay	 önce	 yazılı	 talepte	 bulunulması,	 iznin	 verilmesinde	 aranan	 şartların	mevcut	 olması,	 ilave	
kat’î	ve	süresiz	teminat	mektubu	verilmesi	ve	yenileme	masraf	karşılığı	ödenmesi	kaydıyla,	Kurumca	
üçer	yıllık	sürelerle	yenilenebilir.	 İş	ve	işçi	bulma	aracılığı	 izni	 için	talep	edilen	teminat	miktarı,	her	
takvim	yılı	başından	geçerli	olmak	üzere	o	yıl	için	4.1.1961	tarihli	ve	213	sayılı	Vergi	Usul	Kanununun	
mükerrer	 298	 inci	maddesi	 hükmü	 uyarınca	 tespit	 ve	 ilân	 edilen	 yeniden	 değerleme	 oranında	 her	
yıl	artırılarak	uygulanır.	Etkinlikte	bulunan	özel	 istihdam	büroları,	 izin	almak	 için	vermiş	oldukları	
teminat	mektubunu	her	yıl	yeniden	tespit	edilen	miktara	tamamlamak	zorundadırlar.	Kuruma	verilen	
teminat	 mektupları,	 izin	 ve	 yenileme	 talebinin	 reddi	 halinde	 kararın	 tebliğ	 tarihinden	 itibaren,	
yenileme	talebinde	bulunulmaması	halinde	izin	süresinin	bitimini	müteakip	bir	ay	içinde	iade	edilir.	
İznin	 iptali	halinde,	 iptal	kararının	kesinleşmesini	müteakip	 teminat	Kuruma	gelir	kaydedilir.	Gelir	
kaydedilen	teminat	ilgilinin	hiçbir	borcuna	mahsup	edilemez.

Kurum,	iş	ve	işçi	bulma	etkinliği	için	izin	verilmesi	ve	izin	yenilenmesi	işlemleri	ile	ilgili	olarak	özel	
istihdam	bürolarından	masraf	karşılığı	alır.

Özel	 istihdam	bürolarının	bu	Kanunun	uygulanması	 ile	 ilgili	etkinliklerini	denetleme	yetkisi	Kurum	
müfettişlerine	 aittir.	 Özel	 istihdam	 büroları,	müfettişlerin	 istedikleri	 her	 türlü	 bilgiyi	 vermek	 ve	 bu	
bilgilerin	doğruluğunu	ispata	yarayan	defter,	kayıt	ve	belgeleri	ibraz	etmek	zorundadırlar.

Özel	istihdam	büroları,	iş	arayanlara	ve	açık	işlere	ilişkin	bilgileri	sadece	iş	ve	işçi	bulma	etkinliği	için	
gerekli	olması	halinde	toplayabilir,	işleme	tabi	tutabilir	veya	bunlardan	yararlanabilir.

Özel	 istihdam	 büroları	 iş	 arayanlardan	 her	 ne	 ad	 altında	 olursa	 olsun	 menfaat	 temin	 edemez	 ve	
ücret	alamazlar.	İşe	yerleştirme	etkinliği	karşılığı	ücret	sadece	işverenden	alınır.	Ancak,	yönetmelikle	
belirlenecek	 meslekler	 ve	 üst	 düzey	 yöneticiler	 için	 işe	 yerleştirilenlerden	 ücret	 alınmasına	 izin	
verilebilir.
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İş	ve	işçi	bulma	etkinlikleri	ile	ilgili	olarak;

	 a)	 Özel	istihdam	bürolarının	yönetmelikte	öngörülenler	dışında	iş	arayanlarla	ücret	konusunda	
anlaşma	yapmaları,	onlardan	ücret	almaları	veya	herhangi	bir	şekilde	menfaat	temin	etmeleri	
halinde	özel	istihdam	büroları	ile	işverenler	arasında	yapılmış	bulunan	anlaşmalar,

	 b)	 İşgücünün	sigortasız	çalışması	veya	sendikaya	üye	olmaması	ya	da	asgari	ücretin	altında	ücret	
ödenmesi	koşullarını	taşıyan	anlaşmalar,

	 c)	 Bir	işverenin	veya	bir	iş	arayanın,	işe	yerleştirme	etkinliği	için	diğer	özel	istihdam	bürolarından	
veya	Kurumdan	hizmet	almalarını	engelleyen	anlaşmalar,

Geçersizdir.

Özel	 istihdam	 büroları	 işgücü	 piyasasının	 izlenmesi	 için	 gerekli	 olan	 iş	 arayanlar,	 açık	 işler	 ve	 işe	
yerleştirmelerle	 ilgili	 istatistikleri	düzenli	olarak	Kuruma	bildirmek,	uygulamanın	takibi	 için	gerekli	
olan	diğer	bilgi	ve	belgeleri	de	talebi	üzerine	Kuruma	vermek	zorundadırlar.

Bilgi Verme ve Gizlilik

Kurum	 tarafından,	 kamu	 ve	 özel	 kesim	 işyerlerinden	 iş	 ve	 işgücü	 konularında	 bilgi	 istenildiğinde,	
belirtilen	süre	içinde	bilgi	verilmesi	zorunludur.	

İşverenlerden	 toplanan	 bilgiler,	 Kurum	 hizmetlerinden	 başka	 amaçla	 kullanılamaz.	 Aksi	 durumda	
kişisel	verileri,	hukuka	aykırı	olarak	bir	başkasına	veren,	yayan	veya	ele	geçiren	kişi,	bir	yıldan	dört	
yıla	kadar	hapis	cezası	ile	cezalandırılır.	Bu	suçların	a)	Kamu	görevlisi	tarafından	ve	görevinin	verdiği	
yetki	kötüye	kullanılmak	suretiyle,	b)	Belli	bir	meslek	ve	sanatın	sağladığı	kolaylıktan	yararlanmak	
suretiyle,	işlenmesi	hâlinde,	verilecek	ceza	yarı	oranında	artırılır	(TCK,	md.	136).	

İŞKUR’a Nasıl Kayıt Olunur?

Türkiye	 İş	Kurumu	 istihdam	sağlamak	üzere	kayıtlı	personel	bilgilerini	 veri	merkezinde	 saklayarak	
gereksinim	duyulması	halinde	personel	alımları	yapmaktadır.	Kısaca	İŞKUR	adlı	kuruma	iş	arayan	ve	
işveren	olarak	iki	ayrı	şekilde	kayıt	olmak	mümkündür.	İş	arayan	başvurusu	yapabilmek	için	öncelikle	
www.iskur.gov.tr	adresine	girerek	sağ	menüden	Sistem/İş	Arayan	Üyeliği	bağlantısına	tıklamalısınız	
buradaki	 genel	 koşulları	 okuduktan	 sonra	 şartlar	 size	 uyuyor	 ise	 “Okudum,	 kabul	 ediyorum”	
kutucuğuna	tıklamanız	gerekiyor.	Sonrasında	T.C.	kimlik	numaranız,	ad-soyad,	baba	adı	ve	doğum	
tarihinizi	girerek	kaydınızı	tamamlıyorsunuz.

Kaynak:

http://www.iskur.gov.tr/
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MODÜL 3: TOPLUMSAL BECERİLER KİŞİLERARASI İLETİŞİM ve İLİŞKİ BECERİLERİNİN 

GÜÇLENDİRİLMESİ

1. ETKİLİ DİNLEME

Dinlemek	 bir	 sorumluluk	 ve	 saygı	 belirtisidir.	 Diğer	 kişilerin	 nasıl	 hissettiğini	 ve	 dünyayı	 nasıl	
gördüğünü	anlama	sorumluluğudur	çünkü	dinleyen	kişi	şunu	demek	istemektedir:	“Sana	ne	olduğunu	
umursuyorum,	 hayatın	 ve	 yaşantıların	 önemli.”	 Dolayısıyla,	 etkili	 dinleme	 becerilerinin	 edinimi,	
ilişkilerin	sağlıklı	yürümesi	ve	devamı	için	önemlidir.	Aşağıda	size	Beş	adında	etkili	dinleme	becerilerine	
ait	püf	noktaları	sıralanmıştır.

a) Alma

*	Karşınızda	konuşma	yapanın	sözel	ve	sözel	olmayan	mesajlarına	odaklanınız.	Kendinizin	daha	sonra	
ne	söyleyeceğiniz	değil.

*	Karşınızdaki	konuşmasını	bitirmeden	sözünü	kesmeyiniz.

*	Bir	konuşmacının	daha	sonra	ne	söyleyeceğini	tahminde	bulunmayınız.

b) Açımlama

*	Konuşmacının	mesajlarını	onun	bakış	açısıyla	algılamaya	çalışınız.

*	Söylediklerini	tam	olarak	anlayabilmek	için	ek	sorular	sorunuz.

*	Anlatılanları	kendi	sözlerinizle	özetleyiniz.

*	Şu	sözcükleri	kullanarak	açımlama	yapabilirsiniz:	

“Şunu	söylediğini	duyuyorum.	Anlamama	izin	ver.	Bunu	mu	demek	istiyorsun?

Açımlamanın 5 kazanımı: 

	 1.	 İnsanlar	duyulmuş	olduklarını	hissetmenin	değerini	fazlasıyla	anlayacaklardır

	 2.	 Açımlama	kızgınlığın	artmasını	önler	ve	krizi	yatıştırır.

	 3.	 Açımlama	 iletişim	 hatalarını	 engeller,	 yanlış	 varsayımlar,	 hatalar	 ve	 yorumlar	 anında	
düzeltilmiş	olur.

	 4.	 Ne	söylendiğini	hatırlamanıza	yardımcı	olur.

	 5.	 Açımlama	yaptığınızda,	karşılaştırma,	yargılama,	 tekrarlama,	ağız	kavgası,	öğüt	verme	vb.	
Engellerin	ortaya	çıkması	zorlaşır.	

c) Hatırlama/Açıklık getirme

*	Anlatılan	meselenin	ana	fikrini	tanımlayınız.

*	Anlatılanı	akılda	kalacak	şekilde	özetleyiniz.
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*	Kendi	kendinize	ya	da	sesli	(uygun	bir	durum	ise)	olarak	önemli	gördüğünüz	isimleri,	tarihleri	tekrar	
ediniz.

*	Mesajınız	şu	olsun:	“Seni	tanımak	ve	anlamak	için	çaba	göstermeye	hazırım.”

d) Değerlendirme

*	Konuşmacının	anlatacaklarını	tam	dinlemeden	onu	yargılamaya	kalkışmayınız.

*	Anlatılanların	herhangi	bir	önyargı	ya	da	yanlış	anlamaya	neden	olmaması	için	gerçekleri	fikir	ve	
düşüncelerden	ayırt	ediniz.

e) Sözel mesajları cevaplama

*	Tüm	konuşma	süresince	destekleyici	ve	anlayışlı	görününüz.

*	Uygun	yüz	mesajları	ya	da	mimikler	ve	kafanızı	sallayarak	anlatılanları	dinlediğinizi	gösteriniz.

*	 Cevaplarınızı	 kendinize	 odaklı	 düzenleyiniz:	 “Ben	 bu	 fikrine	 katılmıyorum,”	 “Ben	 senin	 gibi	
düşünmüyorum,”	gibi.

Kaynaklar: 

McKay,	M.,	Davis,	M.,	ve	Fanning,	P.	(2006).	İletişim	becerileri.	Ankara:	HYB	Yayıncılık.

DeVito,	J.A.,	(2008).	Interpersonal	messages:	Communication	and	relationship	skills.	Boston:	Pearson.

TAM DİNLEMENİN PÜF NOKTALARI

İnsanlar	 sizden	 dinlemesini	 isterler,	 bundan	 ötürü,	 dinleyip	 dinlemediğinizi	 kanıtlayacak	 ipuçları	
ararlar.	Tam	dinleyici	olmanın	yolları:

	 1.	 Yaptığınız	işi	bırakınız	(örn.,	TV	seyretmeyi,	kitap	okumayı)

	 2.	 Size	konuşa	yöneliniz

	 3.	 Karşınızdaki	şahısla	belli	bir	mesafeyi	koruyunuz

	 4.	 Dik	durunuz/ya	da	oturunuz

	 5.	 Göz	teması	kurunuz

	 6.	 Hafifçe	öne	eğiliniz

	 7.	 Başınızı	sallayarak	ya	da	açımlayarak	konuşmacıyı	takviye	ediniz

	 8.	 Sorular	sorarak	konuya	açıklık	getiriniz

	 9.	 Dikkat	dağıtıcı	şeylerden	etkin	bir	şekilde	uzaklaşınız

	 10.	 Kızgın	ya	da	yıkılmış	olsanız	da	söyleneni	anlamak	için	çabalayınız
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ÇİFTLER İÇİN DİNLEME

KONUŞMACI	OLDUĞUNUZDA

	 1.	 Bakış	açınızı	kısa	ve	öz	olarak	açıklayınız

	 2.	 Suçlamaktan	ve	etiketlemekten	kaçınınız.	Partnerinizin	zayıflıklarına	odaklanmayınız.

	 3.	 Kendiniz	 ve	 yaşantılarınız	 açısından	 konuşunuz.	 Sizin	 ne	 istediğinize	 ve	 ne	 hissettiğinize	
odaklanınız.

DİNLEYİCİ	OLDUĞUNUZDA

	 1.	 Bütün	 dikkatinizi	 veriniz,	 böylece	 arkadaş	 ya	 da	 eşinizin	 duygularını,	 düşüncelerini	 ve	
gereksinimlerini	gerçekten	anlayabilirsiniz

	 2.	 Karşı	çıkmayınız,	tartışmayınız	ya	da	arkadaşınızın	söylediği	hiçbir	şeyi	düzeltmeyiniz

	 3.	 Bir	konuya	açıklık	getirmek	için	sorular	sorabilirsiniz,	ancak	tartışma	yaratmayınız	ve	karşı	
fikirler	geliştirmeyiniz.

Kaynaklar: 

McKay,	M.,	Davis,	M.,	ve	Fanning,	P.	(2006).	İletişim	becerileri.	Ankara:	HYB	Yayıncılık.

Life	 Skills	 for	 Vocational	 Success:	 Keys	 to	 effective	 listening.	 http://www.workshopsinc.com/manual/
Ch1H1.html	25	Mayıs	2011.	Tarihinde	indirilmiştir.

2. BEDEN DİLİ

Hiç bir söz söylemeden de duygularımızı ve tutumlarımızı açığa vururuz. İki şekilde sözsüz 
iletişim kururuz: Beden hareketleriyle ve uzamsal ilişkilerle.

Püf noktası

Farklı	 kültürden	 birisi	 ile	 iletişim	 kurduğunuzda	 beden	 dilinizi	 kullanırken	 ya	 da	 el	
kol	 işaretlerini	 kullanırken	 dikkat	 ediniz	 çünkü	 kendi	 kültürünüzle	 karşınızdaki	 şahsın	
kültürü	arasında	dikkat	edilmesi	gereken	önemli	farklılıklar	olabilir	ve	bunlar	bazı	yanlış	
anlamalara	neden	olabilir.

Beden hareketleri ve anlamları ya da verilen sinyaller

a) Yüz ifadesi:	kaşların	kalkması,	öfke	ve	mutluluk	işaretleri	

Göz	 teması	 kurma	 ya	 da	 kaçınma:	 Kültürümüzde	 göz	 teması	 kurma	 en	 fazla	 2.92	 saniyedir.	 Göz	
teması	1.18	saniyenin	altına	düştüğünde	karşınızdaki	sizinle	 ilgilenmediğini	düşünebilir.	Batılılarda	
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tanımadığınız	bir	şahısla	göz	temasında	bulunmak	onları	rahatsız	edebilir,	kendilerini	tehdit	altında	
hissettirebilir.	

Püf noktası

Dışarıda,	farklı	ortamlarda	tanımadığınız	insanlarla	göz	temasından	kaçınınız.	Bu	sizi	daha	
güvende	olmanızı	sağlayacaktır.

b) Kollar ve eller: 

Emin,	güvenilir	duruş:	güvenli	dengeli	el	sıkışma

Şaşkınlık	ifadesi:	kafa	kaşı

Şüphe:	burnuna	dokunma

Hayal	kırıklığı:	Boynunu	ovalama

Eleştirel	dinleme,	karşı	gelme;	Ağzı	kapayan	parmaklar

Söz	kesme	isteği	oluştuğunda:	kulaklarını	çekme

Üzüntü:	elleri	sıkma

Özdenetim:	eller	sırtta

Üstünlük	belirtisi:	eller	başların	arkasında	kenetli

İçtenlik:	Avuç	içi	dışa	dönük	kollar	öne	doğru

Kendini	savunma	ya	da	iletişim	kurmak	istemediğinde:	çapraz	kollar

Saygılı,	sınırları	daraltılmış	duruş:	Eller	önde	kavuşturulmuş

c) Bacaklar ve ayaklar:

Bacakların	ayakların	yöneldiği	taraf:	genelde	kişinin	ilgisinin	yöneldiği	taraftır

Ayak	bileğini	diğer	dizin	üstüne	koyma:	genelde	direnme	ifadesidir

Bacakları	hafifçe	açarak	uzanırcasına	oturma:	kayıtsızlık,	saygısızlık,	görgüsüzlük

Bacakları	iyice	açarak	oturma:	egemenlik	gösterisi,	kendine	fazla	güvenen,	kabalık

Bacak	bacak	üstüne	atmamış	hafifçe	ayrık:	açıklık	ifadesi

Bacak	bacak	üstüne	oturma/bacakları	sallama:	sıkıntı,	hayal	kırıklığı,	kızgınlık	ifadesi

Kaynaklar: 

McKay,	M.,	Davis,	M.,	ve	Fanning,	P.	(2006).	İletişim	becerileri.	Ankara:	HYB	Yayıncılık.
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Baltaş,	Z.,	ve	Baltaş,	A.	(1992).	Bedenin	dili.	İstanbul:	Remzi	Kitapevi

İnsanlar-arası ilişkilerde mesafe ve bedensel temas

Sosyal	alan	dili	alanı	kullanma	biçiminizle	neler	hissettiğinizi	inceler.	Konuştuğunuz	kişiden	ne	kadar	
uzakta	durduğunuz,	evinizde	mobilyaları	nasıl	yerleştirdiğiniz	ve	sizin	alanınıza	tecavüz	edenlere	nasıl	
tepki	gösterdiğiniz	önemli	sözsüz	ifadelerdir.	

  MESAFELER

Özel Alan Yakın İlişkiler/Mahrem alan 0cm  45 CM

(sarılan bir çift/arkadaş)   

(Bu alan, anne-baba-çocuk-eşler içindir)

Kişisel Alan 45cm  75 CM  (Alt bölge)

(Sohbet eden iki kişi) 75 cm  120 cm (Üst bölge)

Sosyal Alan 120cm  210 cm

(Durakta bekleyenler)

Kamusal/Genel Alan 360cm  600cm

(Yönetici Çalışanlar)

Kaynaklar: 

McKay,	M.,	Davis,	M.,	ve	Fanning,	P.	(2006).	İletişim	becerileri.	Ankara:	HYB	Yayıncılık.

DeVito,	J.A.,	(2008).	Interpersonal	messages:	Communication	and	relationship	skills.	Boston:	Pearson.

Özel alan ile ilgili püf noktaları

	 *	 Bankamatikte	para	çekecek	olan	şahsın	ya	da	tezgâhta	kredi	kartı	şifresini	girecek	olan	şahsın	
en	az	120	cm	gerisinde	bekleyiniz	ve	yüzünüzü	farklı	yöne	çeviriniz

	 *	 Yürürken	 ya	 da	 başkalarının	 yanından	 geçerken	 en	 az	 120cmlik	 mesafeden	 geçiniz.	
Çarpmayınız!	 Olurda	 çarparsanız	 özür	 dileyiniz,	 bu	 şekilde	 istenmedik	 bir	 hareket	 olduğu	
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anlaşılır.	

	 *	 Geçiş	 için	 çok	 dar	 bir	 alan	 kalmışsa	 kollarınızı	 tamamen	 vücudunuza	 yaklaştırınız,	 izin	
isteyerek	kimseye	dokunmadan	geçmeye	çalışınız	(Örn.,	Otobüste).

	 *	 Hareketli	 kapılardan	 geçerken,	 arkanızdan	 gelen	 var	 mı	 diye	 yüzünüzü	 arkanıza	 hafifçe	
dönerek	kapıyı	tutunuz.	Yoksa	kapı	arkanızdan	gelen	şahsın	yüzüne	çarpabilir.

	 *	 Yabancılarla	sohbet	ederken	kesinlikle	vücut	temasında	bulunmayınız	(örn.	Kolluna,	omzuna	
dokunmayınız.).	Bu	onlara	çok	büyük	rahatsızlık	verebilir.	Yanlış	anlamalara	yol	açabilir.

	 *	 Merdiven	 çıkarken,	 erkekseniz	 yanınızdaki	 kadından	 önce	 çıkınız;	 merdiven	 inerken	 önce	
kadın	sonra	siz	ininiz.

Öneriler

Etkili	iletişim	becerilerini	kullanmak	için	sadece	seçtiğiniz	sözcükler	değil,	vücut	diliniz	de	önemlidir.	
Onun	için	biriyle	konuşurken	aşağıdakilere	dikkat	ediniz:

	 1.	 Göz	teması	kurunuz.	Ancak	seyredercesine	değil.

	 2.	 Sabit	durunuz.	Sağa	sola	sallanmayınız.	Sakin	bir	duruş	sergileyiniz.

	 3.	 Kişisel	mahrem	alana	dikkat	ediniz.

	 4.	 Dik	 durunuz	 ya	 da	 dik	 oturunuz	 ve	 hafifçe	 konuşmacıya	 doğru	 eğiliniz.	 Uzanarak	 oturuş	
karşınızdakini	umursamama	hatta	görgüsüzlük	anlamına	gelir.

3. ÇATIŞMA BECERİLERİ

A. Kendinizi ortaya koyabilme

Kendinizi	ortaya	koyabilme,	duygularınızı,	düşüncelerinizi	ve	isteklerinizi	ifade	etmeyi	ve	başkalarının	
haklarının	 hakkını	 çiğnemeden,	 kendi	 yasal	 haklarınızı	 korumayı	 öğretir.	 Kendinizi	 ortaya	 koyma,	
edilgen	 ve	 saldırganca	 tepkiler	 vermek	 yerine	 kendinizi	 ortaya	 koyarak	 karşılık	 verebileceğiniz	
toplumsal	durumların	sayısını	artırabilir.	Kendinizi	ortaya	koyabilmeyi	öğrenmek,	kendinizi	ne	zaman	
ve	 nerede	 ortaya	 koyacağınızı	 seçebilmektir.	 Kendini	 ortaya	 koymaya	 yönelik	 beş	 yöntem	 vardır.	
Aşağıda	her	birini	inceleyelim:

1. Davranışın provası:	“Ben”	ile	ilgili	cümleler	kurarak,	kendi	duygu	ve	deneyimlerinizi	açıkça	ifade	
etmenize	ve	beklediğiniz	davranış	şeklini	görmenize	yardımcı	olur.

Örn.,	“Ben	pansiyondan	ayrılmadan	önce	her	sabah,	odamı,	yatağımı	topluyorum.	Ancak	akşam	işten	
eve	döndüğümde,	odayı	dağınık	buluyorum	ve	yatağımda	birinin	oturmuş	olduğunu	anlıyorum.	Bu	
davranış	benim	emeklerimi	yok	sayıyor	ve	üzülüyorum.“
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2. Bozuk plak:	Hayır	demek	istediğinizde	ve	iletinizi	anlamakta	güçlük	çeken	birisiyle	aranıza	sınır	
koymak	istediğinizde	işe	yarayan	bir	yöntemdir.	Yapılması	gereken	hususlar:

Ne	istediğinizle	ilgili	kısa,	belirgin,	anlaşılması	kolay	bir	ifade	bulun.

Karşınızdaki	 kişi	 iletinizi	 anlayana	 kadar	 ifadenizi	 sakin	 ve	 değişmez	 bir	 şekilde	 ne	 kadar	
gerekiyorsa	o	kadar	tekrar	edin.

Bozuk	 plağınıza	 başlamadan	 önce,	 diğer	 kişinin	 fikirlerini,	 duygularını	 ya	 da	 isteklerini	
kısaca	kabul	etmeyi	seçebilirsiniz.	“Ne	istediğini	anlıyorum	ama	daha	fazla	borç	para	vermek	
istemiyorum.”

3. İçerikten sürece yön değiştirme:	 Bu	 tekniği	 sizin	 asıl	 konuşmak	 istediğiniz	 konudan	
uzaklaştığınız	 zaman	 uygulayabilirsiniz.	 Örn.	 Şöyle	 diyebilirsiniz:	 “Konuşmaya	 karar	 verdiğimiz	
konudan	 uzaklaşıp,	 eski	 zamanlara	 dönük.”	 Bu	 konuda	 sadece	 benim	 konuşma	 yaptığımı	 fark	
ettim,	 sen	 ise	 sadece	 susuyorsun.”	 İki	 tarafın	 da	 çok	 öfkeli	 olduğu	 anlarda:	 “İkimizin	 de	 keyfinin	
kaçtığını	 görüyorum.	 Bu	 hassas	 bir	 konudur.”	 Diyerek	 karşıdaki	 kişiyi	 de	 sakinleştirebilirsiniz. 
4. Bir anlık oyalama:	 Bir	 duruma	 ya	 da	 konuya	 anında	 cevap	 verme	 gereğini	 hissedebilirsiniz.	
Ancak	verdiğiniz	yanıt	sonradan	pişman	olabileceğiniz	bir	durumu	ortaya	çıkarabilir.	Bu	durumlardan	
kaçınmak	için	bir	anlık	oyalama	yöntemi	yararlı	olacaktır.	Örneğin:

“Bunu	tam	olarak	anlayamadım.	Lütfen	buna	başka	bir	şekilde	tekrar	anlatabilir	misin?”

“Bu	önemli	görünüyor.	Tekrar	eder	misin?”

5. Ara verme:	 Konuştuğunuz	 durumun	 önemli	 olduğunun	 farkındaysanız,	 ancak	 tartışmanız	 bir	
çıkmazdaysa	konuşmayı	bir	başka	zamana	erteleyin.	Ara	vermek	yöntemi	biraz	da	düşünmek	için	bir	
zaman	istediğinizde	kullanılabilir.	Ara	vermek	sorunlardan	kaçınmak	için	kullanmayınız.	Sadece	bir	
süre	isteyiniz	ve	tartışmanızın	devamı	için	belli	bir	zaman	belirleyiniz.	Ara	vermenin	tipik	bir	kaç	örneği	
aşağıda	size	sunulmaktadır:

Yapmak	 isteyip	 istemediğiniz	 bir	 durumla	 ilgili	 size	 baskı	 yapıldığını	 hissettiğinizde:	 “Bunu	
sonraya	bırakmak	istiyorum.”	“Sana	gelecek	hafta	geri	döneceğim.”	“Bir	karar	vermeden	önce	
(eşimle,	annemle,	arkadaşımla,	vb.)	konuşmak	istiyorum.”

Hiç	 de	 esnek	 olmayan	 ve	 sürekli	 suçlayan	 arkadaşınıza	 karşılık	 olarak	 şöyle	 diyebilirsiniz:	
“Bence	de	şu	anda	konuştuğumuz	konu	önemli	ve	bu	konuyu	seninle	yarın	tartışmak	istiyorum.”

B. Çatışma çözme

1.	Duyguları	tanıma

2.	Öfkeyi	tanıma

3.	Rahatlama-Derin	nefes	alma	tekniği

4.		Kendi	kendine	konuşma
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C. Öfke kontrolü için dikkate alınması gereken adımlar

1.	Provokasyonlara	karşı	tehditte	olunuz

Olası	bir	çatışma	durumunda	kendinizi	hazırlayınız	ve	kendinize	şöyle	deyiniz:	“Bununla	baş	edebilirim.	
Öfkemi	yatıştırabilirim.”	Derin	nefes	almayı	unutmayınız.

2.	Provokasyonla	yüzleşme

Bir	çatışma	devam	ederken	ya	da	henüz	bitmişse	ve	bu	durumu	dile	getirmeniz	gerekirse,	kendinize	
“sakin	ol;	bu	baş	edebileceğin	bir	durum;	Ben	sakin	olursam	durumu	da	sakin	kılabilirim;	bağırıp	
çağırmak	çözüm	olmayacaktır;	beni	öfkelendirmesine	izin	vermeyeceğim”	deyiniz.

3.	Stresle	baş	etme

Kendinizin	durumdan	etkilendiğini	ve	kalbinizin	daha	hızlı	çarptığını	hissettiğimiz	anda:	ben	bununla	
baş	edebilirim,	derin	nefes	almaya	devam	etmeliyim,	şu	an	onunla	yüzleşemeyecek	kadar	öfkeliyim,	
daha	sonrasına	ertelemeyi	denemeliyim	gibi	kendinize	bu	sözleri	söyleyiniz.

4.	Kendini	değerlendirme

Dramatik	durum	geçtikten	sonra	bir	değerlendirme	yapınız	ve	kendi	kendinizi	değerlendiriniz:	“Fena	
değildim.	İyi	baş	ettim.	Kontrol	hep	elimdeydi.	Nefesimi	de	iyi	alıp	verdim.	Artık	bu	durumu	çözmem	
için	harekete	geçmeliyim	bir	plan	belirlemeliyim.”	

D. Bir çatışmayı çözmenin yolları

1.	Duygularınızı	kontrol	altında	tutunuz.	Duygularınız	hakkında	kendinizden	emn	şekilde	konuşunuz.

2.	Çatışmanın	nedenini	 tanımlayınız.	Kim	sorumlu?	Bir	an	 çatışmadan	sorumlu	kişiden	uzaklaşarak	
çatışmayı	çözmek	için	bir	plan	yapınız.

3.	Sorumlu	kişiye	konuşmak	için	vakti	var	mı	diye	sorunuz.

4.	Kendisine	nasıl	hissettiğinizi	anlatınız.	(örn.,	büyük	bir	hayal	kırıklığı	yaşıyorum)

5.	Neden	öyle	hissettiğinizi	anlatınız	(örn.,	son	iki	aydır	kiramızı	sadece	ben	ödüyorum)

6.	DİNLEYİNİZ.	Sadece	dinleyiniz	ve	karşınızdaki	şahsın	cevap	vermesine	süre	tanıyınız.

7.	Bu	durumu	çözebilmek	için	alternatif	çözüm	yolları	hakkında	konuşunuz.

8.	Sakince	tartışmaya	devam	ediniz.

9.	Çatışma	çözülememişse	ve	çok	öfkelenmeye	başladığınızı	hissettiğiniz	anda	ayrılmak	istediğinizi	ve	
daha	sonra	bu	konuyu	tekrar	konuşmak	siteciğiniz	belirtiniz.
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4. İNSANLARI ETKİLEME

Kurduğunuz	 iletişimleri	 çoğu	 istediğiniz	 şeyi	 elde	 etmeye	 çalışmakla	 ilgilidir.	 Başka	 bir	 deyişle,	
başkalarını	değişmelerini	ve	sizin	tercih	ettiğiniz	şekilde	davranmaları	için	etkilemeye	çalışmak.	Sorun	
şudur	ki,	birçok	kişi	bunu	nasıl	yapacağını	bilmez.	Öte	yandan,	arkadaşları,	aileleri	ve	iş	arkadaşları	
da	zorlandıklarını	hisseder	ve	kendilerini	savunur.	İnsanları	etkilemek,	değişimin	ilkelerini	anlamayı	
gerektiren	bir	sanattır.	Bilmeniz	gereken	ilk	şey,	değişim	için	neyin	işe	yaramadığıdır.

Değişim	Yaratmak	İçin	İşe	Yaramayan	Yöntemler

	 1.	 Tehditler

	 2.	 Küçümseme

	 3.	 Surat	asma	ya	da	içine	kapanma

Yukarıdaki	ile	yaramayan	yöntemlerin	hepsi	inciticidirler	ve	insanları	incitir,	kırar.	Neden	kullanılırlar?	
1)	Maalesef	yukarıdaki	yöntemler	işlevsel	olmayan	ailelerde	öğrenilir.	Eğer	birey	birbirlerini	incittikleri	
bir	 ailede	 yetişmişlerse	 bazen	 kendilerini	 de	 aynı	 davranışı	 uygularken	 bulabilirler.	 2)	Bir	 ilişkinin	
başlangıç	 aşamasında	 biri	 sizi	 hala	 memnun	 etmek	 istiyorsa	 yukarıdaki	 yöntemler	 bir	 süre	 işe	
yarayabilir.	Ancak	zaman	geçtikçe,	bu	yöntemle	yaklaştıklarınız	size	karşı	 savunmaya	geçmesine	ve	
direnç	göstermesine	yol	açar.	Sizi	dinlemeyi,	sizi	umursamayı	bırakırlar.

İnsanları etkilemek için yararlı stratejiler

Aklınızda	tutmanız	gereken	en	önemli	şey,	 insanların	siz	 istediğiniz	zaman	değil,	yalnızca	kendileri	
istediği	zaman	değiştikleridir.

	 1.	 Övgü.	Herkes	saygı	ve	takdir	görmeye	açtır.	Övgü,	kişiyi	istediğiniz	davranışa	yönlendirirken	aynı	
zamanda	ona	değerli	bir	hediye	vermenin	de	yoludur.	Olumlu	bir	davranışını	gördüğünüzde	
şöyle	deyin:	“İşe	gitmeden	önce	kendi	yatağını	topladığını	gördüğümde	sendeki	iyi	ve	değerli	
yanını	görüyorum.	O	zaman	bu	pansiyonda	yaşamak	hayatı	daha	kolaylaştırabiliyor.”

	 2.	 Değiş	 tokuş:	 Hayat	 küçük	 alış	 verişlerle,	 anlaşmalarla	 doludur	 ve	 bu	 anlaşmalar	 yaşamı	
kolaylaştırır.	Örneğin:	“Sen	torbaları	yerleştirirken	ben	de	çayımızı	hazırlayayım.”

	 3.	 Ödüller	 yaratma:	 Ödüller	 yarattığınız	 zaman	 herkes	 o	 durumdan	 yarar	 sağlar.	 Herkesin	
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gereksinimlerinin	 önemli	 ve	 planlara	 dahil	 etmeye	 değer	 olduğu	 düşünülür.	 Örneğin,	 Bu	
kasaları	şehre	bırakmam	gerekiyor.	Sen	de	alış	verişe	gitmek	istediğini	söylemiştin.	Benimle	
gelirsen,	hem	kasaları	teslim	ederiz	hem	de	senle	alış	veriş	yaparız.

	 4.	 Sözel	 ya	 da	 sözel	 olmayan	 teşekkür:	 Takdir	 etme,	 sizin	 minnettar	 olduğunuzu,	 memnun	
olduğunuzu	ve	kişinin	yaptığı	şeye	değer	verdiğinizi	ifade	eder.	Omuza	dokunma	veya	sıcak	
bir	gülümseme	gibi.

Sizin değişim yaratma planınız nedir?

5. ÖNYARGI

Önyargı	 diğer	 insanlarla	 ilgili	 bilgileri	 toplayıp	 yorumladığınız	 süreçlerdir.	 Başkalarıyla	 ilk	
izlenimleriniz	otomatik	olarak	oluştuğu	için	önyargı	süreci	de	bilinçsizce	gelişir.	Geçmiş	deneyimleriniz,	
gereksinimleriniz,	istekleriniz	ve	birisiyle	ilgili	varsayımlarınızın	hepsi,	hangi	bilgilere	dikkat	ettiğinizi	
ya	da	bu	bilgileri	yorumlama	şeklinizi	büyük	oranda	etkilemektedir.	

Ön	yargı,	yeni	tanıştığınız	insanları	sınıflandırmanız	için	yararlı	bir	beceri	olabilir,	ancak	çoğunlukla,	
yeni	birisiyle	tanıştığımızda	ilk	izlenimiz,	düşündüğümüzden	daha	büyük	bir	yanılsama	olabilir.	

Önyargılardan	birisi	de	basmakalıp	yargılardır.	Basmakalıp	yargılar,	sadece	bir	özellik	ya	da	davranışa	
dayanarak	 bireye	 ya	 da	 gruba	 aitmiş	 gibi	 düşüncelerinizi	 sınıflandırmaktır.	 Bunlar	 örneğin	 belli	
mesleklere	ait	basmakalıp	yargılar	olabilir.	Temizlik	yapmak	kadın	işidir.	Erkeklerden	daha	iyi	doktor	
olur.	İtalyan	kadınları	çok	güzel	yemek	yaparlar.

Sizinde	basmakalıp	yargılarınız	var	mıydı?	Hangileri?	Hala	öyle	mi	düşünüyorsunuz?

Kendini doğrulayan kehanetler

*Eşinizin	size	karşı	 sevgi	dolu	ve	çok	cömert	olacağını	bekleyebilirsiniz.	Bu	beklentinizi	karşı	 tarafa	
iletecek	şekilde	davranırsanız,	eşiniz	de	ona	göre	davranacaktır.	

*Patrona	bir	şahsı	çok	çalışkan	olduğu	söylenerek	tanıttıklarında,	o	şahsın	daha	çalışkan	ve	verimli	
çalıştığı	görülmüştür.

Püf noktaları

Farklı	milletlerden	gelen	bireylerin	de	sizin	gibi	kendine	özgü	farklı	bir	kişiliği	huyu	olabilir.	Bir	millet	
basmakalıp	önyargılarla	değerlendirilmemelidir.

Çocuğunuzu	komşulara	tanıtırken	olumlu	kehanetlerde	bulunursanız	kendini	doğrulayabilir.	Örneğin,	
“Çocuğuma	güveniyorum.	Okuluna	ve	arkadaşlarına	hemen	uyum	sağladı.	Derslerini	ve	ödevlerini	hiç	
aksatmıyor.”
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6. İLK İZLENİMLER

İlk	tanıştığınız	kişiye	olan	izleniminiz	mükemmel	olsun	istersiniz.	Önceki	bölümlerde	kişiler	etkili	iletişim	
stratejileri	 altında	 vücut	duruşu,	 el	 kol	hareketleri	 ve	göz	 teması	gibi	 farklı	 iletişim	 stratejilerinden	
bahsettik.	 İlk	 başlangıç	 ve	 ilk	 izlenim	 önyargıların	 kırılmasına	 ve	 yeni	 arkadaşlıklar	 ya	 da	 olumlu	
ilişkiler	kurmak	için	önemli	bir	adımdır.	Bunların	yanı	sıra	yapmanız	gerekenler:

1.	Giyim	ve	aksesuar

Kendinizi	anlatan	giysi

Giydiğiniz	kıyafet	verdiğiniz	bir	kararı	temsil	eder	ve	zevkinizin	tarzınızın	yansımasıdır.	İnsanlar	sizi	ilk	
gördükleri	anda	sizin	giyim	tarzınıza	göre	tepki	verirler,	bunu	fark	etseler	de	etmeseler	de.

Duruma	göre	giyinmek

Genel	 anlamda	 etik	 ve	 giyim	 kurallarına	 uymayanlara	 karşı	 dile	 getirilmeyen	 bir	 önyargı	 vardır.	
Başarılı	 insanlar,	belirli	durum	ve	günler	 için	uygun	bir	 şekilde	giyinirler.	 İki	 izlenim	yaratmak	 için	
nasıl	giyineceğinizi	düşünürken,	kendinize	bazı	sorular	sormanızın	faydası	vardır:

“Ben	kimim	ve	nasıl	algılanmak	istiyorum?”

“Neredeyim	ve	etkilemek	istediğim	insanlar	kimlerdir?

Takılarda	muhafazakar	bir	atmosfer

Resmi	ortamlarda	muhafazakar	ve	geleneksel	bir	şekilde	giyinilmesi	beklenir.	Dolayısıyla,	takıların	da	
bu	duruma	uygun	olarak	basit	ve	dikkat	edilmeyen	aksesuarlar	şeklinde	olması	önemlidir.	Kadınlar	
her	 tür	 abartıya	 kaçan,	 örneğin	 gürültülü	 bileziklerden	 kaçınmalıdır.	 Aynı	 şekilde	 erkekler	 bilezik,	
kolye	ya	da	küpe	takmamalıdır.	Erkeğin	aksesuarı	ancak	kol	saati	ya	da	evliyse	alyans	olmalıdır.

Daha	günlük	kıyafetler	seçiniz

Kılık	 kıyafet	 standartları	 çalışacağınız	 yere	 göre	 değişkendir.	 Bunlar,	 insanları	 rahat	 kılacak	 kadar	
cesur	ve	tarz	sahibi	olabilir	ama	bir	o	kadar	da	çalışacağınız	şirketi	temsil	edecek	şekilde	olmalıdır.

2. Bakımlı	olunuz

Bakımlı	olmak	sizin	söylediklerinizden	ve	duruşunuzdan	da	önemlidir.	Bundan	ötürü	ne	giyeceğinizi	ya	
da	ne	söyleyeceğinizi	düşünmeden	önce	bakımlı	olduğunuzdan	emin	olunuz.	Erkekler	için,	uzamış	tıraş	
en	olağanüstü	koşullar	hariç	kabul	edilemez.	Kadınların	ise	taranmamış	dağınık	saçlardan	kaçınmaları	
gerekir.	İlk	kural	her	zaman	temiz	ve	bakımlı	saçtır.

Siz iş görüşmesine gideceğiniz zaman ne giymeyi düşünürsünüz?
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Püf noktaları

*İlk	ziyaret	ettiğiniz	ya	da	işe	başladığınız	şirkette	ilk	kez	görünmeden	önce	kılık	kıyafet	yönetmeliğinin	
olup	olmadığını	öğreniniz.

*Ne	giyerseniz	giyiniz	temiz	ve	bakımlı	olmasına	dikkat	ediniz.	Çalıştığınız	kıyafeti	çıkardıktan	sonra	
yıkayınız,	yoksa	siz	banyo	yapsanız	dahi	ter	kokusu	kıyafetinizde	kalacaktır.

*Makyaj	yaptığınız	durumda	“daha	basit	daha	iyidir,”	daha	az,	daha	çoktur”	kuralını	unutmayınız.

*Temiz	kokmak	amaçlı	kullandığınız	deodorantı	sadece	teninize	kullanınız.	Kıyafetinize	sıkmayınız.

Kaynaklar:

Mitchel,	M.,	ve	Corr,	J.	(1998).	İlk	beş	dakika:	İnsanların	sizin	hakkınızda	ilk	izlenimleri	mükemmel	
olsun.	İstanbul:	Butik	Yayınlar

7. ARKADAŞ VE AİLE BECERİLERİ

A.	İlişkileri	Anlama

Çevremizdeki	kişilerle	farklı	iletişim	içinde	oluruz.	Bu	ilişkilerin	kendilerine	özgü	sınırları	vardır.	Önce	
karşımızdaki	kişiyi	tanımlamamız	gereklidir.	Kimdir	karşımdaki:	Bir	yabancı	mı?	Bir	tanıdık	mı?	Bir	
arkadaş	mı?

1. Yabancılarla iletişim

	 a.	 Kendinizi	tanıtın.

	 b.	 Merhaba	deyiniz	ve	nazik	olunuz.

	 c.	 Bu	şahısla	konuşmadan	önce	onu	tanımaya	çalışınız	ve	kendinizden	de	söz	ediniz.

	 ç.	 Bu	şahısla	asla	sarılmayınız,	en	ufak	bir	fiziksel	temasta	bulunmayınız.

2. Tanıdıklarla iletişim

	 a.	 Kendilerini	ufak	grup	toplantılarında,	sosyal	etkinliklerde	daha	yakından	tanımaya	çalışınız.

	 b.	 Nazik	olunuz	ve	merhaba	deyiniz

	 c.	 Asla,	hafifçe	olsa	dahi,	dokunmayınız		

	 ç.	 Asla	sizin	eliniz	boş	iken	ve	tanıdığınız	çalışırken	etrafında	dolaşmayınız.
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3. Arkadaşlarınızla iletişim

	 a.	 Boş	vakitlerde	ya	da	molalarda	iletişim	kurunuz	ya	da	haberleşiniz

	 b.	 İş	dışında	da	bir	hayat	olduğunu	ve	arkadaşlarınızın	olduğunu	dikkate	alınız

	 c.	 Nazikçe	kola	ya	da	omuza	dokunabilirsiniz	ancak	anlamlı	bir	sebebi	olmalıdır	(Örn.,	yenice	
üzücü	bir	haber	almıştır)

	 ç.	 Asla	sizin	eliniz	boş	iken	ve	arkadaşınız	çalışırken	etrafında	dolaşmayınız.

	 d.	 İşyerinizdeki	arkadaşınızın	hep	sizinle	birlikte	olmasını	istemeyiniz.	Onun	da	yeni	kişilerle	ya	
da	başka	arkadaşlarıyla	görüşme	ihtiyacı	olabilir.

	 e.	 Aranızdaki	özel	sorunları	işyeri	dışındaki	bir	ortamda	çözünüz.

B.	İş	arkadaşlarıyla	ilişkiler

İşyerindeki	herkes	sizden	hoşlanmayabilir.	Aynı	şekilde	siz	de	herkesten	hoşlanmayabilirsiniz.	Daha	
öne	 paylaştığımız,	 “önyargı,	 etkili	 iletişim	 becerileri,	 öfke	 yönetimi,	 çatışma	 çözme,	 etkili	 dinleme	
becerileri	 vb.	 notlarınızı	 gözden	 geçiriniz.	 Madem	 birlikte	 çalışacağımız	 iş	 arkadaşlarımızı	 seçme	
durumuz	yok,	onlarla	uyumlu	çalışmaya	yukarıda	sözü	edilen	becerileri	kullanarak	hazırlanmalıyız.

8. İŞYERİNDE İLK GÜNÜNÜZ

1.	 İlk	 işgününden	 önce,	 işyerinizle	 ilgili	 gerekli	 kuralları	 ve	 uygulamaları	 öğreniniz.	 Duruma	 göre	
ihtiyacınız	olan	ön	hazırlıkları	yapınız.

	 *	 Nasıl	bir	kıyafet	ile	gidilmelidir?	Yanıma	yedek	almalı	mıyım?

	 *	 Standart	bir	giysi	ise	nereden	temin	edebilirim?

	 *	 Güneş/toz/rüzgardan	vb.	durumlardan	korunmak	için	başlık/eldiven	verilmekte	midir?	Yoksa	
kendiniz	mi	temin	etmelisiniz?

	 *	 Öğle	yemeği	ve	ara	öğünler	için	kumanya	hazırlamanız	gerekli	midir?	İşyeri	mi	öğünlerinizi	
sağlamakta?

	 *	 İşyerine	 giderken	 yanınızda	 olmasını	 istenilen	 belgeler	 nelerdir?	 İşe	 başlamadan	 hazır	
bulundurunuz.

	 *	 Güvenli	 bir	 şekilde	 işinizi	 tamamlamak	 için	 sizden	 beklentiler	 nelerdir?	 Görevinizin	 ne	
olduğunu	öğreniniz.	Gerekli	tüm	önlemleri	almanız	için	ihtiyaçları	tamamlayınız.	

	 *	 İşyerine	ulaşım	nasıl	olacaktır?	

	 *	 İlk	işgünü	kime	geldiğinizi	bildirmeniz	gerekir?
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2.	Erkenden	kalkınız

3.	Temizleniniz:	bir	duş	ya	da	banyo	yapınız.	Temiz	kıyafetlerinizi	giyiniz.

4.	Güçlü	bir	kahvaltı	yapınız.	Sağlık	ve	beslenme	ünitesinden	yararlanınız.

5.	Trafiği	dikkate	alarak	işyerine	zamanından	önce	gelmek	için	hareket	ediniz

6.	İşe	geldiğinizi	sorumlu	amirinize	bildiriniz

7.	İşyerinde	tanıştıklarınızla	ve	arkadaşlarınızla	sosyal	ilişkilerinizin	sağlıklı	yürümesi	için	etkili	iletişim	
becerileri	ünitelerini	gözden	geçiriniz.

8.	 İşten	eve	dönüşünüzde	kendinize	ve	sevdiklerinize	zaman	ayırabilmek	 için	eylem	planını	gözden	
geçiriniz.
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MODÜL 4: SAĞLIK BAKIMI ve BESLENME
1. BESLENME

Beslenme	 anne	 karnından	 itibaren	 insan	 yaşamının	 ve	 sağlığının	 teme	lini	 oluşturur.	 Kaliteli	 bir	
yaşam	için,	kaliteli	beslenme	ilkesi	günümüzde	giderek	önem	kazanan	ve	benimsenen	bir	olgu	haline	
gelmiştir.	Büyüme	ve	gelişme,	sağlığın	korunması,	sürdürülmesi,	birçok	hastalığın	tedavisi	ve	yaşam	
kalitesi	 bireyin	 beslenme	uygulamaları	 ile	 yakından	 ilgilidir.	 Bes	lenmeye	 ilişkin	 tercihler,	 tutum	 ve	
davranışlar	bireyin	gerek	eğitim	gerek	çalışma	yaşamındaki	performansını	azaltmaktadır.

Sağlıklı	beslenme	yeterli	ve	dengeli	beslenmedir.	Vücudumuzu	oluşturan	hücrelerin	düzenli	ve	dengeli	
çalışması	için	besin	öğelerinden	yani	karbonhidratlar,	proteinler,	vitaminler,	mineraller	ve	yağlardan	
yeterli	miktarda	almalıyız.	Vücudumuzun	tüm	besin	maddelerine	ihtiyacı	vardır.	Tek	taraflı	beslenmek	
yani	sadece	protein	veya	karbonhidratla	beslenmek	yanlıştır.	Dengeli	beslenerek	vitaminler,	mineraller	
ve	lifler	gibi	önemli	besin	maddelerinden	de	almış	oluruz.	

İyi	 bes	lenemeyen	 işçilerin	 sağlığı	 bozulmakta,	 iş	 kazası	 riski	 artmakta,	 üretim,	 verimlilik	 ve	
performansları	önemli	ölçüde	azalmaktadır.	Genellikle	evinde	yeterince	beslenemeyen	işçiler,	bir	de	
işyerinde	iyi	beslenemediklerinde	yukarıda	belirtilen	durumlarla	karşı	karşıya	gelmektedir.

Ne kadar? Nasıl beslenmeliyiz? 

Günlük	almamız	gereken	besin	maddelerini	beslenme	piramidine	göre	dikkate	alabiliriz.

Beslenme	piramidi	5	ana	besin	grubunu	içerir.	Piramit	en	altta	yer	alan	ve	sıklıkla	tüketilmesi	gereken	
karbonhidratlarla	 başlar	 ve	 daha	 az	 tüketilmesi	 gereken	 gıdalara	 doğru	 gider.	 Bu	 besin	 grupları	
karbonhidratlar,	mineraller,	proteinler,	yağ	ve	şekerdir.	Beslenme	piramidi	gıdaların	doğru	seçimi	için	
sizin	rehberiniz	olmalıdır.

Kaynakça:	Yazgünoğlu,	Y.	2011.	Sağlıklı	beslenme.

Karbonhidratlar: Alt	 grupta	 yer	 alan	 ve	 sıklıkla	 tüketilmesi	 gereken	 gıdalardır.	 Karbonhidratlar	
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pirinç,	 bulgur,	makarna	 gibi	 tahıllardır.	 Karbonhidratlar,	 kaslar	 için	 en	 elverişli	 enerji	 kaynağıdır.	
Fiziksel	 aktivite	 sırasında	 karbonhidrattan	 gelen	 enerji	 kullanımı	 ile	 daha	 az	 oksi	jene	 gereksinim	
olduğundan,	kas	hareketinde	karbonhidratlar	yağlardan	%	4-	5	daha	verimli	enerji	sağlar.	Dokulardaki	
glikojen	deposu	ile	çalışma	performansı	arasında	pozitif	bir	ilişki	vardır.	Sağlıklı	olabilmek	ve	çalışma	
iş	 performansı	 açısından	 diyetteki	 karbonhidrat	 türü	 ve	 miktarı	 önemlidir.	 Günlük	 gereksinme	
duyulan	toplam	enerjinin	%	55-	60	kadarı	karbonhid	ratlardan	gelmelidir.	Karbonhidratların	günlük	
tüketilmesi	gereken	mikta	rının	%85’i	karmaşık,	%	15’	i	basit	karbonhidratlardan	sağlanmalıdır.	Aksi	
halde	bir	takım	olumsuzluklar	oluşabilir.

Mineraller: Sağlıklı	yaşam	için	gereklidir.	Mineraller	(kalsiyum,	bakır,	iyot,	demir,	çinko	vb.)	sebze	ve	
meyvelerde	bulunur,	hücre	korunması	ve	sağlıklı	diş,	kemik,	cilt	yapısı	için	önemlidir.	Mineraller	ayrıca	
kalp	ritmi,	kan	basıncı,	vücuttaki	sıvı	dengesi	gibi	daha	birçok	düzenleyici	 fonksiyonlarda	rol	oynar.	
Mineraller,	 kemik	 ve	 dişlerin	 yapıtaşıdır.	 Bazı	 mineraller	 vücut	 çalış	masını	 düzenleyen	 enzimlerin	
bileşiminde	yer	alır;	kas	kasıl	ması,	sinir	iletimi	ve	kan	yapımı,	kemik	ve	diş	sağlığı	için	de	gereklidir.	
Mi	nerallerden	demir	ve	çinkonun	bağışıklık	sistemi	üzerinde	olumlu	etkileri	vardır.	Özellikle	selenyum	
vücudun	antioksidan	 savunma	sisteminde	 rol	oynar.	Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerde; 
vücudun antioksidan sa vunma sisteminin güçlenmesi ve sıvı-elektrolit dengesinin 
sağlanması açı sından bu minerallerin diyetle yeterince alınması son derece önemlidir.

Proteinler:	Vücudun	en	etkili	kalori	yakıcı	bölümü	olan	kas	dokusunu	güçlendirmek	açısından	 çok	
önemlidir.	 Protein	 ette,	 süt	 ürünlerinde	 ve	 daha	 az	 olarak	 hububat	 ürünlerinde	 bulunmaktadır.	
Enzimlerin,	 hormonların,	 antikorların	 ve	 kasların	 yapısı	 proteindir.	 Proteinler	 karbonhidrat	
depolarının	tükenmesi	durumunda,	kan	glikoz	dü	zeyinin	korunmasına	katkıda	bulunur.	Organizmada	
temel	 enerji	 kaynağı	 olan	 karbonhidratların	 yokluğunda	 veya	 yetersizliğinde;	 aminoasitler	 top	lam	
enerji	 gereksiniminin	%	5-	 10	 kadarını	 sağlar.	 Proteinler	 tüm	bu	 özel	likleri	 nedeniyle	 büyüme	 ve	
gelişme,	hücre	yenilenmesi,	vücudun	savun	ma	sisteminin	gelişmesi,	bazı	hormonların	yapımı	için	başta	
gelen	besin	öğeleridir.	İşçilerin beslenmesinde de artan enerji gereksinimine paralel olarak 
protein gereksinmesi de artar.	Günlük	alınması	gereken	enerjinin	%	12-	15	kadarı	proteinden	
gelmelidir.	Çok	ağır	işlerde	çalışanlarda	ener	jinin	oransal	olarak	üst	sınırı	olan	%	15	oranı	ve	biraz	
üstünün	proteinden	gelmesi	yararlı	olur.

Vitaminler,	vücudun	enerji	me	tabolizmasını	düzenler,	sinir	ve	sindirim	sisteminin	normal	çalışmasında	
görev	 alırlar.	 Bazı	 vi	taminler	 bağışıklık	 sisteminde	 ve	 vücudun	 antioksidan	 savunma	 sis	teminde	
etkindir.	Böylece	hücre	ha	sarını	önleyerek	hücrelerin	normal	 işlevlerini	 sürdürmeleri	ve	bazı	zararlı	
maddelerin	(serbest	radikaller)	et	kilerinin	azaltılmasında	yardımcı	olurlar.	Ayrıca	kalsiyum	ve	fosfor	
gibi	mi	nerallerin	kemik	ve	dişlere	yerleşmesini	sağlayarak,	(D	vitamini)	kemik	ve	diş	sağlığı	üzerinde	
de	olumlu	etki	yaparlar.	B12	ve	folikasit	gibi	vitaminler	kan	yapımında	görev	alırlar.	İşçilerin	yaptığı	
işin	niteliğine	göre	artan	enerji	gereksinimine	paralel	olarak,	özellikle	enerji	metabolizmasında	görev	
alan	vitaminlere	olan	gereksinme	de	artar,	bu	nedenle	hem	antioksidan	vita	minlerin;	hem	de	enerji	
metabolizmasında	görev	alan	vitaminlerin	önemi	işçi	beslenmesinde	göz	ardı	edilmemelidir.

Yağ-şeker:	Yağ	ve	şeker,	 çok	az	 tüketilmesi	gereken	gıdalardır	 fakat	A,	D,	E	ve	K	vitaminleri	gibi	
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vücudumuz	için	önemli	vitaminleri	taşıma	görevi	yaptıklarından	dolayı	sağlığımız	için	yenilmesi	de	çok	
önemlidir.	Sıvı	ve	katı	yağlar,	şeker	ve	tatlılar	bu	grupta	yer	alır.	Yemek	yeme	alışkanlığımız	zihinsel	
ve	bedensel	 faaliyetlerimizi	 etkileyen	unsurlardan	biridir.	Sağlıksız	beslenme	düşünme	ve	kavrama	
yeteneğinin	azalmasına	ve	hafıza	kayıplarına	neden	olur.	Günde	8	saat	uyuduğunuz	halde	kendinizi	
yorgun	hissediyor,	bedensel,	zihinsel	faaliyetlerinizde	çabuk	yoruluyor,	hafıza	ve	düşüncenizde	azalma	
görüyorsanız	mutlaka	yemek	yeme	alışkanlığınızı	gözden	geçiriniz.

2. NE YAPMALIYIZ?
a. Güne kahvaltı ile başlayınız

Güne	kahvaltınızı	 yaparak	başlayın.	Gece	boyu	gıda	alımı	olmadığından	beyninizin	 sabah	kalkınca	
enerjiye	ihtiyacı	vardır.	Daha	sonra	gıda	alımınızı	kahvaltıdan	başlayarak	gün	içine	yaymanız	daha	
etkin	kalori	yakmanıza	neden	olur.	Öğünlerinizi	önceden	belirleyiniz.	Mümkünse	yediklerinizi	3	ana	
öğün,	3ara	öğüne	bölün	az	ve	sık	beslenin.	Bol	su	için,	yiyecekleri	iyice	çiğneyin.	Her	yemek	yediğinizde	
midenin	1/3’ünü	boş	bırakın.	Tam	olarak	dolu	mide	sağlığımızın	zaman	içinde	bozulmasına,	erken	
yaşlanmaya	 neden	 olur.	 Midenizi	 katı	 gıdalarla	 doldurmayın.	 Katı	 gıdalarla	 dolu	 mide	 içeriğinin	
gerekli	 öz	 suyu	her	 tarafa	dengeli	 ulaştırması	 güçleşir	 ve	 sindirim	zorlaşır.	Düzenli	 yemek	yiyenler	
daha	dengeli	ve	sağlıklı	beslenmekte	ve	ideal	kilolarını	korumaktadırlar.

b. Meyveyi aç karna tüketiniz

Zihinsel	 faaliyetlerin	gerektirdiği	enerji	kaynaklarının	en	önemlilerinden	biride	meyvelerdir.	Beynin	
oksijen	 dışındaki	 tek	 enerjisi	 glikozdur.	 Glikoz	 meyvelerde	 hazır	 halde	 bulunur.	 Diğer	 gıdalarla	
alınan	şeker	midede	yakılarak	glikoza	çevrilir.	Bu	nedenle	meyveleri	aç	karnına	yemeliyiz.	Meyveler	
yemeklerden	30	dakika	önce	veya	3	saat	sonra	alınmalıdır.	Mide	doluyken	alınan	meyveler	midede	
kalıp	besin	değeri	kaybolup	orada	mayalanacağı	için	bütün	sindirim	sistemimizi	yorar.

c. Düzenli beslenme önemlidir

Vücudumuzda	dakikada	10	milyon	hücre	ölür	ve	bir	o	kadarı	da	yenilenir.	Ortalama	100	günde	(beyin	
ve	sinir	hücreleri	hariç)	bütün	vücudumuz	yenilenir.	Düzensiz	kötü	beslenme	yenileme	sistemini	aksatır.	
Cildiniz	canlılığını,	tazeliğini	kaybeder	ve	en	önemlisi	hastalıklara	açık	olursunuz.	Yorgunluk,	çabuk	
yorulma,	baş	ağrısı	olabilir.	Düşünce	ve	hafıza	sistemi	bulanıklaşır.	Bu	nedenlerden	dolayı	düzenli	ve	
sağlıklı	 beslenmeye	dikkat	 etmeli	 ve	 yemek	 için	 yaşamamalı	 sadece	 yaşamak	 için	 yemeli	 görüşünü	
benimsemeliyiz.

d. Suyu bol tüketiniz

Su	oksijenden	sonra	insan	yaşamı	için	en	önemli	öğedir.	Besinlerin	sindirim,	emilim	ve	metabolizması	
için	 gereklidir.	 Atık	 ürünlerin	 vücuttan	 atılmasında,	 vücut	 ısısının	 denetiminde	 ve	 tüm	 yaşamsal	
olayların	(me	tabolizma)	gerçekleşebilmesinde	önemli	görevleri	vardır.	İşçilerde;	ağır	fiziksel	aktivite, 
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çok	 sıcak	 ortamlarda	 çalışma	 sonucu	 vücudun	 artan	 sıvı	 gereksinimi	 dikkate	 alınmalı	 ve	 susama	
duygusu	beklenmeksizin	başta	temiz	ve	güvenilir	 içme	suyu	olmak	üzere,	her	1000	kalori	başına,	1	
litre	sıvı	tüketiminin	sağlanmasına	çalışılmalıdır.

Posa,	 besinlerin	 sindirilmeyen	 kısmıdır.	 Posa	 bağırsak	 hareketlerini	 artırarak	 vücutta	 besinlerin	
sindirimi	 sonucu	 oluşan	 veya	 dışarıdan	 alınan	 zararlı	 maddelerin	 bağırsakla	 temasını	 önleyerek,	
dışkı	 ile	dışarı	atılmasını	sağlar.	Bu	nedenle,	posa	bağırsak	sağlığı	 için	önemli	bir	besin	bileşeni	dir.	
Tokluk	hissi	 sağlaması	nedeniyle	 şişmanlığın,	kan	yağları	üzerindeki	etkileri	nedeniyle	kalp-damar	
hastalıklarının,	 kan	 glikozunu	 dengelemesi	 nedeniyle	 de	 diyabetin	 diyet	 tedavisinde	 posa	 içeriği	
yüksek	besinler	öne	rilmektedir.	Günlük	2	veya	2,5	litre	su	tüketmek	gerekir.

e. Bitkisel kimyasallar önemlidir

Bitkisel kimyasallar, bazı	 besinlerin	 bileşiminde	 bulu	nan	 organizmada	 biyo	 yararlılığı	 olan	
bileşiklerdir.	Bu	bileşikler	öncelikle	an	tioksidan	özellikleri	nedeniyle	besinlerin	bileşiminde	yete	rince	
tüketildiklerinde,	hücre	yıpranması	ve	yaşlanmasını	önleyerek,	birçok	hastalığın	(kanser,	kalp-damar	
hastalıkları,	katarakt	vb.)	ortaya	çıkmasının	önlenmesinde	veya	tedavisinde	önemli	rol	oynamak	tadır.	
Bu	bileşiklere	sebze ve meyvelere beyaz, kırmızı, mor rengi veren renk verici moleküller, 
karnabahar, lahana vb. sebzelerde bulunan kükürtlü bileşikler ve soğan, sarımsakta 
bulunan	bazı	bileşikler	bu	olumlu	özelliklere	sahip	diğer	bitkisel	kimyasallardır.

3. ÇALIŞMA PERFORMANSI VE İŞ KAZALARI

Yeterli	ve	dengeli	beslenme,	bireyin	yaşı,	cinsiyeti,	fiziksel	aktivitesi	ve	özel	durumuna	göre	gerekli	olan	
enerjinin,	besin	öğelerinin	(	protein,	karbonhidrat,	yağ,	vitamin	ve	mineraller)	ve	be	sin	bileşenlerinin	
(su,	 posa	 ve	 bitkisel	 kimyasallar)	 besinlerle	 yeterince	 alınması	 ile	mümkündür.	Özellikle ağır ve 
tehlikeli işlerde çalışan işçilerin beslenmeleri açısından bakıldığında; alınması gereken 
enerji, besin öğeleri ve besin bileşenlerinin sağlık, verimlilik, performans ve iş kazalarına 
sebep verebilir. 

Enerji:	 İnsanın	 besinlerle	 aldığı	 enerji;	 harcadığı	 enerji	 ile	 dengede	 ol	malıdır.	 Alınan	 enerjinin	
yetersizliği	 sadece	kan	glikozunu	değil,	kas	ve	ka	raciğer	glikojenini	de	azaltır.	Enerjinin	sağlandığı	
besin	öğelerinin	oransal	

olarak	cins	ve	miktarı	da	verimliliği	etkiler.

İşçi sağliği - iş güvenliği ve beslenme 

Besinlerle	alınan	enerjinin	başlıca	kaynağı	olan	besin	öğeleri	protein	ler,	karbonhidratlar	ve	yağlardır.	
Enerji	gereksinimi	ne	olursa	olsun,	gün	lük	alınan	toplam	enerjinin	%	12-	15’i	proteinlerden,	%	55-	
60’ı	 karbonhid	ratlardan,	 %	 25-	 30’u	 yağlardan	 gelmelidir.	 İşçilerin	 günlük	 enerji	 gereksi	nimleri	
yaptıkları	işin	niteliğine	göre	değişir.
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Ağır aktiviteli işler ve meslekler

Tomruk	işleri,	madencilik,	ormancılık,	demir-çelik	sanayi,	yol	ve	inşaat	işçileri,	yüksek	ısılı	fırın	işçileri,	
ağır	yük	taşıyıcıları,	ağaç	kesme	işleri,	demir	işçileri,	tarım	işçilerinin	bir	bölümü.

İşçilerin	 enerji	 gereksinimlerini,	 fiziksel	 aktiviteleri	 yanı	 sıra;	 işyeri	 or	tamın	 sıcaklığı	 da	 etkiler.	
Çalışılan	ortamın	sıcaklığı	10-	14	derecenin	altı	na	her	10	derece	indiğinde,	enerji	gereksinimi	%	5-	
10;	ortamın	sıcaklığı	30	derecenin	üzerine	her	1	derece	yükseldiğinde,	enerji	gereksinimi	%	5	artar.	
Bu	nedenle	işçilerin	enerji	gereksiniminin	saptanmasında	yapılan	işin	ve	fiziksel	aktivitenin	yanı	sıra;	
çalışma	ortamının	sıcaklığı	da	dikkate	alınmalıdır.	

Karşılaşılabilecek sorunlar

Yaptığı	işin	niteliğine	göre	besinlerle	doğal	yoldan	gerekli	enerji	ve	be	sin	öğelerini	yeterince	alamayan	
işçilerde	aşağıda	belirtilen	olumsuzluklar	görülebilmektedir.

Fiziksel	 performans	 için	 gerekli	 olan	 ve	 kan	 glikoz	 düzeyini	 normal	 sı	nırlar	 içerisinde	 tutabilecek	
düzeyde	yeterli	enerjinin	alınamamasına	bağlı	olarak	 işçilerde	halsizlik,	yorgunluk	ve	bitkinlik	gibi	
belirtiler	görülür.

Kan	 glikozunun	 düşüklüğüne	 bağlı	 olarak	 beyine	 yeterince	 glikoz	 git	memesi	 sonucu,	 beyin	
fonksiyonlarında,	dikkat	ve	algılamada	sorunlar	ya	şanır.	Ayrıca	bilişsel	fonksiyon,	dikkat,	algılama	ve	
hafıza	üzerinde	önemli	etkileri	olan;	özellikle	B12,	B6,	ve	folikasit	gibi	vitaminlerin	eksik	alınması	da	
çalışma	performansı	ve	iş	kazaları	yönünden	sorunlara	yol	açabilir.

Minerallerden	demirin,	vitaminlerden	B12	ve	folikasit	yetersizliğini	ne	den	olabileceği	anemiler	sonucu	
oluşan	halsizlik,	yorgunluk	ve	bitkinlik	nedeniyle	iş	kazaları	riski	artabilir.

Yağda	 eriyen,	 önemli	 bir	 antioksidan	 vitamin	 olan	 A	 vitamininin	 yeter	sizliğinde	 gözün	 görme	
fonksiyonları	bozulur.

Çalışma	 öncesi	 saf	 şeker	 ve	 nişasta	 ağırlıklı	 bir	 beslenme	 şekli	 veya	 aşırı	 yemek	 yeme;	 daha	 önce	
de	belirtildiği	gibi	uyku	haline	yol	açar,	kan	glikozunun	hızlı	yükselip,	kısa	sürede	düşmesine	neden	
olarak	hipoglise	mi	riskini	artırır.

Aşırı	beslenme	sonucu	şişmanlayan	bireyler,	kazalara	daha	eğilim	lidirler.

Bazı	 vitaminler,	 özellikle	 B	 grubu	 vitaminleri	 sinir	 sisteminin	 normal	 çalışması,	 dikkat,	 algılama	
vb.	 fonksiyonlar	 için	 gereklidir.	 Bu	 vitaminle	rinin	 yetersizliği	 iş	 kazaları	 yönünden	 işçilerde	 önemli	
sorunlara	neden	olabilir.
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4. SAĞLIĞI TEHDİT EDEN DIŞ FAKTÖRLER VE BESLENME
Dış ya da çevresel faktörler

Çevre	ve	yaşanılan/çalışılan	ortamın	kirliliği	(radyasyon,	gaz,	toz,	duman,	hava	kirliliği	vb.),	

Çeşitli	 kimyasallara	 (pesti	 sit,	 insektisitler,	 ağır	metaller,	 deterjan	 ka	lıntıları,	 plastikler	 vb.)	maruz	
kalma,

Aşırı	güneş	ışığına	(ultraviyoleye)	maruz	kalma,

Plastiklerden	yiyeceklere	ağır	metal	kontaminasyonu,

Sigara	kullanma	veya	sigara	dumanına	maruz	kalma,

Oksidan	ilaçlar,

Her	 öğünde,	 her	 gruptan	 gereksinme	 duyulan	miktardaki	 besinlerin	 tüketimine	 dikkat	 edilmelidir.	
Besin	 grupla	rından	 seçim	 yaparken,	 oksidan	 stresle	 ilişkili	 olan	 kalp-damar	 hastalıkla	rı,	 kanserler	
vb.	 sağlık	 risklerini	 azaltıcı	 nitelikte	 olanların	 özellikle	 önerilen	 miktarlarda	 tüketilmesine	 önem	
verilmelidir.	İçerdikleri	besin	öğeleri	yö	nünden	birbirine	benzeyen	4	besin	grubu	vardır:	

1. Grup Besinler;	süt	ve	süt	ürünleridir	(peynir,	yoğurt,	ayran,	çöke	lek,	lor	vb).	Bu	gruptaki	besinler	
kalsiyum	başta	olmak	üzere;	protein,	B2	ve	B12	vitaminleri	gibi	besin	öğelerinin	de	önemli	kaynağıdır.	
Bu	gruba	giren	az	veya	yarım	yağlı	süt,	yoğurt	ve	peynirin	hem	doymuş	yağ,	hem	de	kolesterol	içerikleri	
ve	dolayısıyla	kalp-damar	sağlığı	açısından	tercih	edilmesi	önerilmektedir.	

Süt ve süt ürünlerinden ne kadar tüketilmeli? 

Bu	 gruptan	 günde	 2	 porsiyon	 tüketilmelidir.	 Bu	 gereksinme	 sporcular,	 gelişme	 çağındakiler,	 ağır	
işte	 çalışanlar,	 yaşlılar,	menopoz	 dönemindeki	 kadınlar,	 gebe	 ve	 emzikliler	 için	 1-2	 porsiyon	 daha	
artırılabilir.	Bir	orta	boy	su	bardağı	süt	veya	yoğurt,	1	kase	sütlü	tatlı,	iki	kibrit	kutusu	büyüklüğün	de	
peynir	1	porsiyondur.	

2. Grup Besinler:	 Et,	 yumurta	 ve	 kuru	 baklagillerdir	 (kuru	 fasulye,	mer	cimek,	 nohut	 vb).	 Ceviz,	
fındık,	 fıstık	 gibi	 yağlı	 tohumlar	 da	 bu	 grupta	 yer	 alır.	 Yağlı	 tohumlar	 diğerlerine	 göre	 fazla	 yağ	
içerdiğinden	 tüketim	mik	tarlarına	 dikkat	 etmek	 gerekir.	 Bu	 gruptaki	 besinler	 başta	 protein	 olmak	
üzere,	B	vitaminleri,	demir	ve	çinkodan	zengindir.	

Etler, Kırmızı etler kaliteli protein, demir ve çinko	kaynağıdır.	Ancak	olumsuz	bazı	özellikleri	
de	vardır.	Kırmızı	etler,	 içerdikleri	yağın	 cins	ve	miktarı	nedeniyle,	 sık	ve	 fazla	 tüketildiğinde	kalp-
damar	 sağlığı	 yönünden	uygun	değildir	 (doymuş	 yağ,	 kolesterol	 ve	 yağdan	 zengin).	 Ayrıca	 kırmızı	
etler,	ülkemizde	en	pahalı	 protein	kaynağı	dır.	Beyaz et olarak bilinen balıketlerinde kırmızı 
etteki olumsuzluklar yoktur,	kanatlı	etlerinde	de	bu	olumsuzluklar	daha	azdır;	kısacası	beyaz	etler,	
kırmızı	et	lere	göre	daha	ekonomik	ve	daha	sağlıklıdırlar.	

Yumurta, en	 ekonomik	 ve	 en	 kaliteli	 protein	 kaynağıdır.	 Yumurta	 sarı	sında	 kalp-damar	 sağlığı	
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açısından	azımsanmayacak	oranlarda	kolesterol	vardır.	Ancak kırmızı etle birlikte tüketilmediği 
veya fazla et tüketilmeyen durumlarda protein gereksinimi yumurtadan karşılanabilir. 
Yumurta	tüke	tilen	öğünde	sebze	veya	meyvelerden	birinin	olması	yumurtadaki	özellikle	minerallerin	
biyo	yararlılığını	arttırır,	koyu	çay	tüketimi	ise	azaltır.

Kuru baklagiller de bulunan protein	et	ve	yumurta	da	olduğu	kadar	kaliteli	protein	içermez,	ancak	
tahıllarla	karıştırma	işlemi	bu	olumsuzluğu	ortadan	kaldırır	ve	böylece	ete	göre	daha	ekonomik	protein	
sağlarlar.	Ayrıca	kuru	baklagiller	 tahıllarla	birlikte	 tüketildiğinde	 iyi	 bir	 protein	kaynağı	 olmasının	
yanı	sıra;	bağırsak	sağlığı	için	son	derece	önemli	olan	posa	yönünden	de	zengindir.	

Et, yumurta ve kuru baklagillerden ne kadar tüketilmelidir?

Bu	gruptaki	besinlerden	günde	2-	3	porsiyon	tüketilmelidir.	Sporcular,	gelişme	çağındakiler,	ağır	işte	
çalışanlar,	gebe	ve	emziklilerde	gereksin	me	1	porsiyon	kadar	artırılabilir.	İki-üç	köfte	kadar	et,	balık,	
tavuk;	2	adet	 yumurta,	1	 tabak	kuru	baklagil	 yemeği	 ve	1	 tabak	etli	 veya	kıymalı	 sebze	yemeği	1	
porsiyon	olarak	kabul	edilir.	

3. Grup Besinler: sebze	ve	meyvelerdir.	Bu	gruptaki	besinler	günümüz	yaşamının	getirdiği	olumsuz	
etmenler	 (hava,	 çevre	ve	besin	kirliliği,	 stres	 )	üzerindeki	olumlu	etkileri	yönünden	oldukça	önemli	
besinlerdir.	Bu	grup	tan	olan	besinlerin	yararları	pek	çoktur:

Antioksidan	vitaminlerden	olan	karotenler	(A	vitamininin	ön	maddesi),	C	ve	E	vitaminleri	yönünden	
zengindirler.	 Böylece	 hem	 vücu	dun	 hastalıklara	 karşı	 direncini	 artırırlar,	 hem	 de	 sağlığı	 olumsuz	
etkileyen	serbest	radikallerin	etkisini	azaltır	veya	yok	ederler.	

İçerdikleri	posa	nedeniyle	bağırsak	ve	kalp-damar	sağlığı	için	yararlıdırlar.	

Su	içerikleri	yüksektir,	bu	nedenle	vücudun	sıvı	gereksinimini	sağlamada	katkıları	vardır.	Mevsiminde	
tüketildiklerinde	ekonomik,	lezzet	li	ve	besleyicidirler.

Püf noktaları

Sebze	ve	meyvelerin,	akan	temiz	bol	su	ile	iyice	yıkanmadan	tüketil	memeleri	gerekir.

Tüm	sebze	ve	meyveler	mevsiminde,	bol	ve	ucuz	olduğu	dönemler	de	tüketilmelidir.

Sebze ve meyvelerden ne kadar tüketilmeli? 

Bu	gruptaki	besinlerden	günde	5-	6	porsiyon	tüketilmesi	sağlığı	teh	dit	eden	riskler	yönünden	özellikle	
önerilmektedir.	Ağır	ve	 tehlikeli	 işlerde	çalışanların	 fiziksel	ve	psikolojik	strese,	zararlı	kimyasallar,	
toz,	gaz	vb.	maddelere	maruz	kalmaları	da	göz	önüne	alındığında,	antioksidan	akti	vite	yönünden	bu	
besin	grubunun	önemi	daha	da	artmaktadır.	Bu	neden	lerle	işçiler	için	planlanan	menü	örüntülerinde	
en	azından	bir	çeşidinin	meyve	veya	sebze	yemeği	veya	salata	olması	sağlanmalıdır.	Bu	gruptan	olan	
besinlerin	bir	 porsiyon	ölçüşü	 şu	 şekilde	hesaplanabilir:	Bir orta büyüklükteki elma, portakal, 
domates, patates, havuç, yarım su bardağı çilek, kiraz vb. meyveler, kayısı, erik gibi 
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meyvelerin 3 -6 adedi ve 1 tabak sebze yemeği, 1 tabak salata 1 porsiyondur.

4. Grup Besinler tahıl	 ve	 türevleridir.	Un	ve	undan	yapılan	 tüm	besin	ler,	pirinç,	bulgur,	mısır	bu	
gruptandır.	 Bu	 besinler	 beslenmemize	 daha	 çok	 enerji	 veren	 karbonhidratlar	 yönünden	 yararlıdır.	
Ayrıca	kepekli	olan	larda	ve	bulgurda	daha	çok	B,	E	vitamini	ve	posa	vardır.

Tahıl ve Türevlerinden ne kadar tüketilmeli? 

Bu	 gruba	 olan	 gereksinme	 bireyin	 fiziksel	 aktivitesine	 göre	 değişir.	 Ya	pılan	 aktiviteye	 göre	 günde	
1-	2	porsiyon	pilav,	makarna	veya	börek,	yine	enerji	gereksinimi	doğrultusunda	3-	11	dilim	arasında	
ekmek	 tüketilmeli	dir. Bir ince dilim ekmek, 3- 5 yemek kaşığı pilav veya makarna, 3- 4 
adet sigara böreği ve 1 orta dilim tepsi böreği 1 porsiyondur. Ağır	 işte	 çalışan	 işçilerin	
günde	yaptığı	işin	niteliğine	göre	8-	11	dilim	ekmek	tüketmeleri	uygundur.	İşçilere	servis	edilen	tahıl	
yemeklerinin	 bir	 porsiyon	 miktarla	rına	 giren	 tahıl	 miktarları,	 yapılan	 işin	 niteliği	 doğrultusunda	
biraz	 daha	artırılabilir(porsiyonda	10-	 20	gr.)	 Tüketilecek	 tahılın	 çoğunlukla	 rafine	 ol	mayanlardan	
sağlanması,	 ekmeğin	 tam	 tahıl	 veya	 kepek	 ekmeği	 olması	 bağırsak,	 kalp-damar	 sağlığı	 ve	 kan	
şekerinin	dengelenmesi	açısından	önemlidir.

Diğer Besinler: Yukarıda	 belirtilen	 be	sinlerin	 dışında	 tükettiğimiz	 diğer	 besinler	 şeker,	 tatlı	
ve	 yağlardır.	Bu	besinler	 vücuda	daha	 çok	enerji	 sağlar.	Ancak	 saf	 şeker	 ve	ağır	hamur	 tatlılarının	
tüketiminin	 fazla	 ol	mamasına	 ve	 tüketilen	 yağın	 cins	 ve	 miktarlarına	 dikkat	 etmek	 gerekir. 1 
günde yetişkinler için 30 gram kadar tüketilmesi önerilen görünür yağın 1/3’ünün katı, 
2/3’ünün de zeytinyağı vb. yağlar ile ayçiçeği, mısırözü vb. diğer sıvı yağlardan gelmesi 
önerilmektedir. 

Katı	olan	yağların	seçiminde,	yumuşa	tılmış	veya	akışkan/sıvı	 tipte	olanlar	tercih	edilmelidir.	Bireyin	
kırmızı	et,	 süt	ve	süt	 türevleri	 tüketimi	 fazla	 ise	katı	yağ	 tüketimi	hiç	olmamalı	veya	oldukça	sınırlı	
miktarlarda	olmalıdır.	

Örneğin,	ağır	işlerde	çalışan	işçilerin	kahvaltılarında,	yapılan	işin	ağırlık	derecesine	göre	1-	2	yemek	
kaşığı	reçel,	bal,	pekmez	ile	birlikte	1-2	yemek	kaşığı	kahvaltılık	yağ	tüketilebilir.	

Öğün sayısı ve öğünlere dağılımda denge: Kaliteli	 beslenme	 ölçütleri,	 günlük	 gereksinme	
duyulan	 besinlerin	 uygun	 öğün	 sayısı	 ve	 bu	 besin	lerin	 öğünlere	 uygun	 dağılımı	 ilkesi	 ile	 devam	
eder.	Gereksinim	duyulan	 besinlerin	 çeşitlilik	 içerisinde;	 üç	 ana	 ve	 2-	 3	 ara	 öğünde	 tüketilmesinin	
beslenme	 ilkeleri	 yönünden	 daha	 uygun	 olduğu	 bilinmektedir.	Özellikle	 enerji	 gereksiniminin	 ağır	
işlerde	çalışanlarda	yüksek	olması	nedeniyle,	işçilerin	beslenmesinde	yeterli	ve	kaliteli	bir	kahvaltıyı	
takiben,	bir	ara	öğün,	öğle	yemeği	ve	yine	bir	ara	öğünle	akşam	öğününe	dek	bu	önemli	öğünlerin	
atlanmamasına;	 gün	 boyu	 tüketilmesi	 gereken	 yiyecek	 ve	 içe	ceklerin	 öğünlere	 dengeli	 bir	 şekilde	
dağılımına	özen	gösterilmelidir.
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Püf noktaları

	 *	 Okside	olmuş	yağların,	yağda	kızartmaların	sıklıkla	tüketimi,	etle	rin	kömür	ateşine	çok	
yakın	olarak	pişirilmesi,	

	 *	 Protein	içeriği	yüksek	besinlerin	yüksek	sıcaklıkta,	uzun	süre	pi	şirilmesi,

	 *	 Diyette	daha	çok	yağlı	ve	posasız/rafine	besinlerin	tüketimi	ve	ser	best	radikallere	karşı	
savunmayı	sağlayan	antioksidan	besin	öğelerinin	ve	bileşenlerinin	besinlerle	yeterince	
alınamaması,	

	 *	 Uygun	olmayan	kaplarda,	yine	uygun	olmayan	besinlerin	sak	lanması	(yoğurt,	salça,	
tarhana	gibi	asit	karakterdeki	besinlerin,	renkli	plastiklerde	işlem	görmesi,	saklanması	vb.	
uygulamalar),	

	 *	 Tütsülenmiş,	bileşiminde	kimyasal	katkı	maddeleri	bulunan	besin	lerin	sıklıkla	ve	fazla	
miktarlarda	(vücut	ağırlığı	başına	izin	verilen	mik	tarların	üzerinde	)	tüketimi,

	 *	 Besinleri	beslenme	ilkelerine	uygun	olmayan	yöntemlerle	hazır	lama,	pişirme	ve	saklama	
işlemleri	sonucunda,	antioksidan	vitamin	ve	minerallerin	kayıplarına	yol	açan	besin	üretim	
uygulamaları.

Kaynakça:

Beyhan,	Y.	(2008).	İşçi	sağlığı,	güvenliği	ve	beslenme.	Ankara:	Klasmat	Matbaacılık	ve	Sağlık	Bakanlığı	
Yayınları,	 http://www.beslenme.saglik.gov.tr/index.php?pid=83	 Internet	 sayfasından	 2	 Haziran,	
2011’de	indirilmiştir.

Yazgünoğlu,	 Y.	 (2011).	 Sağlıklı	 beslenme.	 http://www.bilkent.edu.tr/~bilheal/aykonu/Ay2003/
June03/sagliklibeslenme.html	Internet	sayfasından	1	Haziran,	2011’de	indirilmiştir.

5. YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR?

Vücudun	büyümesi,	 yenilenmesi	 ve	 çalışması	 için	gerekli	olan	enerji	 ve	besin	öğelerinin	her	birinin	
yeterli	 miktarlarda	 alınması	 ve	 vücutta	 uygun	 şekilde	 kullanılması	 “Yeterli	 ve	 Dengeli	 Beslenme”	
deyimi	 ile	 açıklanıyor.	 Sağlığın	 korunmasında	 ve	 hastalıkların	 önlenmesinde	 yeterli	 ve	 dengeli	
beslenme	önemli	rol	oynamaktadır.	

a) Nasıl yeterli ve dengeli beslenilir? 

Yeterli	 ve	 dengeli	 beslenme;	 besleyici	 değerleri	 yönünden	 yukarıda	 sıraladığımız	 dört	 besin	 grubu	
altında	toplanan	besinlerin	yeterli	miktarda	tüketilmesi	ile	sağlanır.	Bir	grup	içinde	yer	alan	besinler	
birbirlerinin	yerini	tutar.	Bunlar;	süt	grubunda	yer	alan	süt,	yoğurt,	peynir,	et	grubunda	yer	alan	et,	
tavuk,	balık,	yumurta,	kuru	baklagiller	vs,	tahıl	grubunda	yer	alan	ekmek,	bulgur,	makarna,	pirinç,	
mısır,	 tarhana	v.s.	 sebze	 ve	meyve	grubudur.	Bu	besinlerin	önerilen	 tüketim	miktarları	 kişiye	özgü	
olarak	değişmektedir.	Bireyin	yaşı,	cinsiyeti	ve	fiziksel	aktivite	durumu	bunu	etkilemektedir.	
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b) Neden her gün sebze meyve yenilmelidir? 

Sebzeler	ve	meyvelerin	mineral	ve	vitamin	içerikleri	oldukça	zengindir.	Büyüme	ve	gelişmeye	yardım	
ederler,	hücre	yenilenmesini	ve	doku	onarımını	 sağlarlar.	Deri,	göz,	diş	ve	diş	eti	 sağlığı	 için	 temel	
öğeleri	içerirler,	hastalıklara	karşı	direncin	oluşumunda	etkindirler,	bağırsakların	düzenli	çalışmasına	
yardımcı	olurlar.	Ayrıca	dengesiz	beslenmeye	bağlı	şişmanlık	ve	kalp	damar	hastalıkları,	hipertansiyon,	
bazı	kanser	türleri	vb.	kronik	hastalıkların	oluşma	riskini	azaltırlar.	Sağlıklı	beslenmek	için	her	öğünde	
taze	sebze	ve	meyve	tüketilmeye	çalışılmalıdır.	Günlük	tüketilen	sebze	ve	meyvenin	iki	porsiyonunun,	
yeşil	yapraklı	sebzeler	veya	portakal,	limon	vb.	turunçgiller	ya	da	domates	olmasına	dikkat	edilmelidir.	

c) Taze sebze ve meyve tüketilirken nelere dikkat edilmelidir? 

Sebze	ve	meyveler	mümkün	olduğunca	taze	tüketilmelidir.	Yenilebilenlerin	kabukları	soyulmamalıdır.	
Soyulması	 gerekiyorsa	 mümkün	 olduğunca	 ince	 soyulmalıdır.	 Birçok	 vitamin	 ve	 mineral,	 sebze	 ve	
meyvelerin	 özellikle	 dış	 yapraklarında,	 kabuğunda	 veya	 kabuğun	 hemen	 altındaki	 kısımlarında	
bulunurlar,	 iç	 kısımlarda	 yoğunlukları	daha	azdır.	 Taze	 sebzeler	önce	ayıklanmalı	 yıkanmalı	 sonra	
doğranmalıdır.	Sebzeler	pişirilmeden	hemen	önce	ve	büyük	parçalar	halinde	kesilmeli	ve	yeteri	kadar	
su	 ile	 pişirilmelidir.	 Sebzeler	 doğranmadan	 önce	 içinde	 pişirileceği	 sıcak	 karışım	 hazırlanmalıdır.	
Bunun	için	öncelikle	yağ,	soğan,	salça	karışımı	ve	gerekiyorsa	su	konulmalı	kaynayana	kadar	geçen	
sürede	sebzeler	doğranılarak	sıcak	karışıma	eklenmeli	ve	pişirilmelidir.	Yeşil	yapraklı	 sebzelerin	 su	
oranı	çok	yüksektir.	Bu	nedenle	suyu	koruyabilen	derecelerde	hiç	su	koymadan	veya	susuz	pişirilebilir.	
Sebze	yemeklerine	ne	kadar	su	ilave	edilirse	vitamin	kaybı	o	kadar	fazla	olur.	

ç) Süt ve süt ürünlerini tüketirken nelere dikkat edilmelidir? 

Hastalık	 yapıcı	 mikroorganizmalardan	 korunmak	 için	 iyi	 kaynatılmış,	 pastörize/sterilize	 edilmiş	
süt	 ve	 süt	 ürünleri	 kullanılmalıdır.	 Pastörize	 veya	 sterilize	 edilmemiş	 sütler,	 kaynatıldıktan	 sonra	
tüketilmelidir.	 Sütün	 az	 kaynatılması	 sütte	 bulunan	 mikropların	 tamamını	 öldürmez.	 Sütün	 çok	
kaynatılması	 ise	 vitamin	 kaybına	 neden	 olur.	 Süt,	 kaynama	kabarıklığı	 başlamasından	 itibaren	 en	
az	5	dakika	kaynatılmalıdır.	Kaynatılmış	ve	pastörize	edilmiş	sütler	cam	kavanozda	buzdolabında	1-2	
gün	 kutusu	 açılmış	 sterilize	 sütler	 en	 fazla	 3	 gün	 saklanmalıdır.	 Sütlü	 tatlılara	 şeker;	 süt	 piştikten	
sonra	ocaktan	alınırken	eklenmelidir.	Pişirilme	sırasında	eklenirse	şeker	ile	sütün	proteini	birleşir	ve	
protein	kaybına	neden	olur.	Çiğ	süt	ve	pastörize	edilmemiş	sütlerden	yapılan	peynir	ve	benzeri	besinler	
insanlarda	Brusella	hastalığına	neden	olur.	Tarhana	içinde	yoğurtta	bulunan	beslenmemizde	önemli	
yeri	olan	geleneksel	bir	besindir.	Ancak	kurutulma	işlemi	hava	akımı	olan	ve	gölge	bir	yerde	üstü	bezle	
kapalı	olarak	yapılmalı	güneş	altında	kurutulmamalıdır.	Aksi	halde	önemli	vitamin	kayıpları	oluşur.	

Sokakta	satılan	sütü	neden	tercih	etmemeliyiz?	

Süt	 ne	 kadar	 iyi	 koşullarda	 elde	 edilirse	 edilsin	 içinde	 değişen	 miktarlarda	 mikroorganizmalar	
bulunduğu	 için	 sokakta	 satılan	 açık	 sütler	 satın	 alınmamalıdır.	 Sağlıklı	 bir	 inekten	 sağılan	 süt	 az	
miktarda	mikroorganizma	 içerir.	Ancak	 süt	 sağım	yapılırken	memenin	dış	 kısmından	 sağan	kişinin	
elleri	ve	kullanılan	araç	gereçten	kirlenebilir.	Hayvanın	memesi	de	gübre	toprak	ve	su	ile	kirlenebilir.	
Bu	nedenlerle	sokak	sütü	yerine	işlem	görmüş	pastörize	veya	uzun	ömürlü	süt	(UHT)	tüketilmesi	daha	
sağlıklıdır.	
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d) Et ve yumurta tüketilirken nelere dikkat edilmelidir? 

Kıyma	 ve	 sakatat	 uzun	 süre	 saklanamadığından	 buzdolabında	 saklamak	 koşuluyla	 1-2	 gün	 içinde	
tüketilmelidir.	Etler	hemen	tüketilmeyecekse	birer	yemeklik	şeklinde	yassı	şekilde	paketlenmiş	olarak	
normal	buzdolabı	buzluklarında	1	hafta,	derin	dondurucularda	3-4	ay	süre	ile	dondurularak	saklanabilir.	
Dondurulmuş	besinler	özellikle	etler	buzu	çözdürüldükten	sonra	yeniden	dondurulmamalıdır.	Çözülmüş	
besinler	bekletilmeden	pişirilmelidir.	Çözülme	işi	oda	sıcaklığında	soba/radyatör	üzerinde	ve	altında	
hafif	ateşte	veya	güneşli	yerlerde	yapılmamalı	buzdolabının	alt	raflarında	bekletilerek	yapılmalıdır.	

e) Kuru baklagiller tüketilirken nelere dikkat edilmelidir? 

Kuru	baklagiller,	sindiriminin	kolaylaşması	için	uygun	şekilde	pişirilmelidir.	Kuru	baklagillerin	pişirme	
aşamaları	şu	şekilde	olmalıdır.	

	 1.	 Islatma:	Oda	ısısındaki	suda	8-24	saat	ıslatılır.	Gaz	yapıcı	maddeler	ıslatma	suyuna	geçer.	
Islatma	suyu	dökülebilir.	

	 2.	 Dış	zarlarının	çıkarılması:	Sindirim	sistemi	bozukluğu	olanlarda	ve	bebek	beslenmesinde	
yararlı	olabilir.	Bu	durumlar	dışında	dış	kabuğun	ayrılmasına	gerek	yoktur.	

	 3.	 Pişirme:	İyi	pişirme	sindiriminin	kolaylaşması	açısından	önemlidir.	Pişme	suyu	atılırsa	B	
vitaminleri	ve	mineraller	kayba	uğrar.	Bu	nedenle	pişirme	suları	kesinlikle	dökülmemelidir.	
Kuru	baklagiller	posa	içeriklerinin	yüksek	yağ	içeriklerinin	düşük	olması	nedeni	ile	özellikle	
kalp	damar	ve	diyabet	hastalarının	diyetinde	sıklıkla	yer	almalıdır.	Protein	kalitesini	
artırmak	için	tahıllarla	birlikte	tüketilmelidir.	Bileşimindeki	minerallerin	yararlılığı	açısından	
C	vitamininden	zengin	besinlerle	birlikte	tüketilmelidir.	

f) Tahıl ve tahıl ürünleri tüketilirken nelere dikkat edilmelidir? 

Kabuk	 ve	 öz	 kısmı	 ayrılmamış	 tahıllardan	 yapılan	 yiyecekler	 vitaminler,	mineraller	 ve	 diyet	 posası	
(diyet	 lifi)	 yönünden	 zengindir.	 Lif	 içeriği	 yüksek	 olan	 besinlerin	 tüketimi	 barsak	 hareketlerinin	
düzgün	olmasını	sağlar.	Lif	türü	veya	bileşimi	de	beslenme	açısından	çok	önemlidir.	Ayrıca	tam	tahıl	
ürünlerinin	kalori	değerleri	de	daha	düşüktür.	Alışveriş	yaparken	tam	tahıl	ürünleri	tercih	edilmelidir.	
Dış	kepeği	biraz	ayrılmış	fakat	özü	ve	iç	kepeği	ayrılmamış	undan	mayalandırılarak	yapılan	ekmeğin	
besleyici	değeri	beyaz	undan	yapılan	ekmekten	daha	fazladır.	Bu	nedenle	tam	tahıl	ürünleri	her	gün	
hatta	her	öğün	tüketilmelidir.	Besin	değerini	arttıracağı	için	ekmek	çörek,	kurabiye	yapılırken	hamur	
mayalandırılmalıdır.	 Besin	 değerini	 azaltacağından	 makarna	 erişte	 vb.	 besinlerin	 haşlama	 suları	
dökülmemelidir.	Protein	ve	vitamin	 içeriğini	arttırmak	için	diğer	besinlerle	(kuru	baklagiller,	süt	ve	
ürünleri)	birlikte	tüketilmelidir.	Ağır	işte	çalışan	ve	enerji	gereksinimi	fazla	olanlar	bu	grupta	yer	alan	
besinleri	daha	fazla	tüketebilirler.	

g) Tuz tüketiminde nelere dikkat edilmelidir? 

Tuz	tüketimi	ile	hipertansiyon	arasında	yakın	bir	ilişki	vardır.	Ayrıca	fazla	tuz	tüketimi	idrarla	kalsiyum	
atılmasını	 arttırarak	kemiklerden	kalsiyum	kaybına	neden	olur.	Daima	 taze	 ve	 aşırı	 tuz	 içermeyen	
besinler	tercih	edilmelidir.	Satın	alınan	hazır	ürünlerin	etiketleri	mutlaka	okunmalıdır.	Tuzsuz	ya	da	
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tuzu	azaltılmış	besinler	tercih	edilmelidir.	Masada	tuz	kullanılmamalıdır.	Baharat	ve	maydanoz,	nane,	
kekik,	dereotu,	 rezene,	 fesleğen	gibi	aroma	sağlayıcılar	 tuz	yerine	 tercih	edilmelidir.	Turşu,	ketçap,	
hardal,	soya	sosu	vb.	yiyeceklerin	tuz	içeriği	çok	fazladır.	Bu	besinlerden	uzak	durulmalı	ya	da	az	ve	
seyrek	tüketilmelidir.	Sebze	ve	meyve	tüketimi	arttırılmalıdır.	Bol	su	içilmelidir.	Su	genelde	az	sodyum	
içerir.	Şişe	suları	ve	maden	sularının	sodyum	içeriğini	etiketinden	kontrol	edilmelidir.	

ğ) Çocukların okul başarısını olumlu yönde etkilemek için beslenmede nelere dikkat 
edilmelidir? 

Yapılan	 araştırmalar,	 beslenme,	 öğrenilenleri	 hatırlama	 ve	 okul	 başarısı	 arasında	 yakın	 bir	 ilişki	
olduğunu	 ortaya	 koymuştur.	 Çok	 hızlı	 bir	 büyüme	 ve	 gelişme	 döneminde	 olan	 çocukların	 sağlıklı	
beslenmesi	onların	fiziksel	gelişimi	kadar	bilişsel	performanslarını	da	etkilemektedir.	

Çocuklar;	Günde	2	bardak	süt	içmelidir.	Her	gün	düzenli	olarak	kahvaltı	etmelidir.	Günde	en	az	3	öğün	
yemek	yemeli	öğün	aralarında	meyve,	peynirli	bir	sandviç	süt	ya	da	ayran	gibi	içecekler	tüketmelidir.	
Öğün	aralarında	fazla	yağlı	ve	şekerli	besinler	tüketmekten	kaçınmalıdır.	Öğün	atlamamalı;	özellikle	
öğün	 aralarında	 şekerli	 besinlerin	 tüketilmesinden	 sakınılmalıdır.	 Spora	 vakit	 ayırmalı,	 fiziksel	
aktivitelerini	 arttırmalıdır.	 Yemek	 yerken	 ayrı	 çatal,	 kaşık,	 bıçak,	 tabak	 ve	 bardak	 kullanmalıdır.	
Açıkta	 satılan	 besinleri	 satın	 almamalıdır.	 Satın	 aldıkları	 yiyeceklerin	 üzerinde	 Tarım	 ve	 Köy	 İşleri	
Bakanlığının	izni	olup	olmadığını	kontrol	etmelidir.	Düzenli	güneşlenerek	yeterli	D	vitaminin	almaya	
özen	göstermelidir.	Ağırlığın	boya	uygun	olmasına	dikkat	etmelidir.	

6. SAĞLIK ve HASTALIKLARDAN KORUNMA

Beslenmemizdeki	bazı	eksiklikler	ya	da	yaşa,	kiloya	ve	cinsiyete	bağlı	olarak	sağlığımızı	tehdit	eden	
durumlar	vardır.		Bunlardan	bir	kaçı	aşağıda	sunulmuştur:

a) Kemik erimesi 

Kemik	erimesi	tıpta	osteoporoz	olarak	adlandırılmaktadır.	Osteoporoz	kemiklerden	kalsiyum	kaybının	
artması	 sonucunda	 kemiklerin	 dayanıklılığının	 azalması	 ve	 kolaylıkla	 kırılabilmesi	 durumudur.	
Kemikte	kalsiyum	birikimi	30	yaşına	kadar	devam	etmektedir.	Bu	yaşta	maksimum	kemik	yoğunluğu	
oluşur.	Bundan	sonra	kemik	kaybı	başlar.	Genelde	kadınların	kemik	mineral	yoğunluğu	erkeklerden	
daha	 düşüktür.	 Kemik	 kaybı	 menopoz	 döneminde	 daha	 da	 hızlanır.	 Menopozdan	 sonraki	 kemik	
kaybının	esas	nedeni	östrojen	yetersizliğidir.	Osteoporozdan	korunmak	için	beslenmemizde	aşağıdaki	
hususlara	dikkat	edilmelidir.	

Kemik Erimesinden Nasıl korunmalıdır?

Her	yaş	döneminde	yeterli	kalsiyum	tüketilmelidir.	Her	gün	yetişkin	bireylerin	2	porsiyon,	çocukların,	
ergenlik	dönemi	gençler,	gebe	ve	emzikli	kadınlarla	menopoz	sonrası	kadınların	3-4 porsiyon süt 
ve süt ürünü tüketmeleri gerekir. Bir	orta	boy	su	bardağı	(200	cc)	süt	veya	yoğurt	veya	iki	kibrit	
kutusu	büyüklüğünde	peynir	bir	porsiyondur.	Kalsiyum	için	en	iyi	kaynak	süt	ve	süt	ürünleridir.	Bunun	
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dışında	balıklar	koyu	yeşil	yapraklı	sebzeler	tam	tahıl	ürünleri,	pekmez,	zenginleştirilmiş	besinler	ve	
kuru	baklagillerde	kalsiyum	sağlar.	Ancak	bu	besinlerden	sağlanan	kalsiyumun	vücutta	kullanımı	süte	
göre	daha	sınırlıdır.	D	vitamini	ihtiyacı	yeterince	karşılanmalıdır.	

Güneş ışınları D vitamininin ön öğesini aktif hale getirdiğinden güneş ışınlarından uygun 
şekilde ve düzenli olarak yararlanılmalıdır. Kış	 aylarında	 öğlen	 saatleri	 yaz	 aylarında	 ise	
kuşluk	ve	ikindi	saatlerinde	güneşlenilmelidir.	Yemeklere	aşırı	tuz	eklemekten	ve	tuzlanmış	besinleri	
aşırı	tüketmekten	sakınılmalıdır.	Çünkü	aşırı	tuz	idrarla	kalsiyum	atılımını	arttırmaktadır.	Sigara	ve	
alkolden	uzak	durulmalı	düzenli	fiziksel	aktivitede	bulunulmalıdır.	Fiziksel	aktivite	gençlik	döneminde	
kemik	kütlesini	arttırır	yaşlılıkta	 ise	kemik	kaybını	önler.	Haftada	en	az	2-3	kez	45	dakika	yürüyüş	
yapılmalıdır.	Aşırı	kafein	 tüketiminden	kaçınılması	gerektiğinden	kafein	 içeren	 çay,	kahve	ve	kolalı	
içeceklerin	tüketimi	sınırlandırılmalıdır.	

b) Anemi (Kansızlık)

Vücutta	yeteri	kadar	demir	olmadığı	 zaman	demir	eksikliği	anemisi	görülür.	Anemi,	kanda	oksijen	
taşıyan	hemoglobin	düzeyinin	11	gr/dl’nin	altına	düşmesi	demektir.		

Aneminin	en	önemli	nedenleri;	Diyetin	demir	içeriğinin	yetersiz	olması,	Demirin	emilimi	ve	taşınmasıyla	
ilgili	 çeşitli	kronik	hastalıklar,	Gebelik	gibi	özel	durumlarda	gereksinimin	artması,	Sık	doğumlar	ve	
düşüklerdir.	

Anemi;	 çalışma	 kapasitesinin	 azalmasına;	 hastalıklara	 kolay	 yakalanmaya,	 hatta	 gebelerde	 anne	
ölümüne	 neden	 olabilir.	 Bebekte	 ise	 erken	 doğuma;	 çocuğun	 zayıf	 olmasına,	 özürlü	 çocukların	
doğmasına	ve	bebeğin	anne	karnında	ölmesine	neden	olabilir.	

Aneminin en önemli belirtileri nelerdir?

Baş	dönmesi,	yorgunluk,	iştahsızlık,	sindirim	sistemi	bozuklukları,	tırnakların	incelmesi,	sık	nefes	alıp	
verme	aneminin	en	önemli	belirtileridir.	

Anemiden korunmak için nelere dikkat edilmelidir?

Anemiden	korunmak	için;	Yeterli	ve	dengeli	beslenilmeli	Demirden	zengin	olan	besinler	daha	fazla	
tüketilmeli	Her öğünde C vitamininden zengin olan sebze, meyve ve taze sıkılmış meyve 
sularının tüketilmesi demir emilimini arttırmaktadır.	Özellikle	nohut,	mercimek	ve	kuru	fasulye	
gibi	demir	içeriği	zengin	besinlerin	bol	salata	ya	da	meyve	ile	tüketilmesi	onların	besin	değerini	arttırır.	
Demir	emilimini	engellediği	için	yemek	sırasında	ve	yemekten	hemen	sonra	çay	ya	da	kahve	içilmemeli,	
çok	isteniyorsa	yemekten	iki	saat	sonra	açık	ve	limonlu	olarak	günde	iki	bardağı	geçmeyecek	şekilde	
çay	içilebilir.	

Karaciğer, kırmızı et, yumurta, pekmez, kuru meyveler ve kuru baklagiller demirin zengin 
kaynaklarıdır. 

c) Guatr nedir?

Guatr,	 tiroit	bezinin	büyümesidir.	Bu	hastalık,	kadınlarda	daha	sık	olarak	görülmektedir.	Dışarıdan	
yiyeceklerle	yeterli	miktarda	iyot	alınmadığında	tiroit	hormonu	yeterince	yapılamaz.	Bunun	sonucunda	
da	guatr	hastalığı	görülür.	
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İyodun yetersiz alınması sonucunda; gebelerde düşük ve ölü doğum yapma, bebek ve 
çocuklarda büyüme geriliği, zeka geriliği, cücelik ve her yaşta guatr görülebilir. 

İyot,	 boynumuzda	 bulunan	 tiroit	 bezinde	 yapılan	 vücudumuzun	 büyümesini,	 gelişmesini,	 beyin	 ve	
sinir	sisteminin	çalışmasını,	hareketlerimizin	ve	vücut	ısımızın	sürmesini	sağlayan	tiroit	hormonunun	
yapılması	 için	gerekli	olan	bir	mineraldir.	 İyot,	vücuda	besinler,	su	ve	deniz	ürünlerinin	tüketimi	ile	
alınır.	Vücudun	iyoda	olan	ihtiyacı	çok	az	miktardadır;	fakat	bu	miktar	yaşam	için	çok	önemlidir.	

Ülkemizde iyot yetersizliği hastalıkları niçin sık görülmektedir?

Bu	hastalıklar	özellikle	toprağında	iyodun	yetersiz	olduğu	bölgelerde	görülür.	Toprağın	üst	katmanında	
bulunan	iyot,	toprak	kayması	ve	yağmurlarla	kolayca	sürüklenip	gider.	Bu	nedenle	böyle	topraklarda	
yetişen	 bitkiler	 ile	 bu	 bitkileri	 yiyen	 hayvanlar	 onların	 etleri	 ve	 sütleri	 iyot	 bakımından	 yetersiz	
durumdadır.	 Bu	 yetersiz	 ürünlerle	 beslenen	 insanlarda	 da	 iyot	 yetersizliği	 hastalıkları	 görülebilir.	
Ülkemizin	pek	çok	bölgesinde	topraklar	iyottan	yetersizdir.	

İyot yetersizliği hastalıklarından nasıl korunabiliriz?

Ülkemizde	 iyot	 yetersizliği	 hastalıklarından	 korunmak	 için	 yemeklik	 tuzlara	 iyot	 katılmaktadır. 
İyotlu	tuzun	guatr	oluşumunu	engellediği,	ancak	guatr	oluştuktan	sonra	bu	hastalığı	tedavi	etmediği	
unutulmamalıdır.	 Başta	 guatr	 olmak	 üzere	 tüm	 iyot	 yetersizliği	 hastalıklarından	 korunmak	 için	
Yemeklerde	mutlaka	iyotlu	tuz	kullanılmalıdır.	Bu	tuz	kaya	tuzuna	göre	daha	temiz	ve	güvenilirdir.	
Rafine	olduğundan	kaya	tuzuna	göre	daha	az	miktarda	kullanılır	bu	yüzden	de	daha	ekonomiktir.	

ç) Kanser ve kanserden korunmak için nelere dikkat edilmelidir?

Yeterli	ve	dengeli	beslenmeye	özen	gösterilmeli;	öğünlerde	4	besin	grubundan	yiyeceklerin	yer	aldığı	
dengeli	bir	mönü	hazırlanmalıdır.	Uygun	vücut	ağırlığı	sağlanılmalı	ve	sürdürülmelidir.	Günde	en	az	
5	porsiyon	sebze	veya	meyve	tüketilmelidir.	En	az	2	porsiyonu	yeşil	yapraklı	sebzeler	veya	portakal,	
limon	gibi	turunçgillerden	olmalıdır.	Rafine	tahıllar	ve	şeker	yerine	tam	taneli	tahıllar	tercih	edilmelidir.	
Özellikle	yağı	yüksek	ve	işlenmiş	kırmızı	et	tüketimi	sınırlandırılmalıdır.	Kırmızı	et	yerine	balık,	tavuk,	
kuru	baklagiller	tercih	edilmelidir.	Etlerin	haşlama	veya	fırında	pişirme	yöntemleri	tercih	edilmelidir.	
Yağ	alımının	azaltılması	için;	yemeklerin	az	yağla	pişirilmesi,	et	yemeklerinin	yağ	eklenmeden	kendi	
yağları	 ile	 pişirilmesi,	 kızartma,	 kavurma	 gibi	 pişirme	 yöntemleri	 yerine	 haşlama,	 ızgara,	 fırında	
pişirme	yöntemlerinin	tercih	edilmesi	gerekir.	

GIDA GÜVENLİĞİ

a) Gıda güvenliğinin sağlanmasında nelere dikkat edilmelidir?

Alışveriş	 yaparken	 besin	 ambalajı	 üzerindeki	 etiket	 mutlaka	 okunmalıdır.	 Çiğ	 besinlerle,	 pişmiş	
ve	 yemeğe	 hazır	 besinleri,	 satın	 alırken,	 pişirirken,	 depolarken	 birbiri	 ile	 temas	 ettirilmemelidir.	
Eller,	 besin	hazırlanan,	 pişirilen,	 depolanan,	 servis	 edilen	 yerler	 temiz	 tutulmalıdır.	 Besinler	uygun	
sıcaklık	 derecelerinde	 pişirilmelidir.	 Çabuk	 bozulabilecek	 besinler	 ve	 artan	 yemekler	 bekletilmeden	
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buzdolabına	 yerleştirilmelidir.	 Yemekler	 oda	 sıcaklığında	 bekletilmemelidir.	 Bozulduğundan	 şüphe	
duyulan	besinler	kesinlikle	tüketilmemelidir.	

Gıdalar nasıl kirlenir?

	 a)	 Fiziksel	kirlenme

	 b)	 Gıda	olmayan	yabancı	maddeler,	cam	kırıkları,	saç,	sinek	vb.	

	 c)	 Kimyasal	kirlenme

Gıdaların	yetiştirilmesi	sırasında	kullanılan	tarım	ilaçları,	yemek	yenilen	tabak,	çatal	vb.	gibi	araçların	
iyi	 durulanmaması	 nedeniyle	 üzerlerinde	 kalan	 deterjanlar,	 gıda	 ambalajında	 kullanılan	 özellikle	
renkli	 plastikler	 Biyolojik	 kirlenme:	 Gıdaları	 kirleterek	 gıda	 yolu	 ile	 oluşan	 hastalıklara	 ve	 gıda	
zehirlenmelerine	sıklıkla	yol	açan	patojen	bakteriler.	

Hijyen nedir?

Kişi	ve	toplum	olarak	insan	sağlığının	korunması,	geliştirilmesi,	uzun	süre	yüksek	düzeyde	tutulması	ve	
yaşadığımız	çevrenin	her	türlü	hastalık	etmeninden	arındırılmasıdır.	

Temizlik nedir?

Gıda	ile	temas	eden	alet	ekipman	ve	çeşitli	yüzeylerdeki	bütün	kir	ve	gıda	artıklarının	uzaklaştırılması	
ve	bunların	mikroorganizmalar	için	çoğalma	ortamı	şekline	dönüşmesinin	önlenmesidir.	

Dezenfeksiyon nedir?

Dezenfeksiyon,	 temizlik	 aşamasından	 sonra,	 ortamdaki	 ürüne	 bulaşma	 kaynağı	 olabilecek	
mikroorganizmaların	tümünün	öldürülmesi	ya	da	zararlı	etki	yapmayacak	en	düşük	düzeye	indirilmesi	
işlemidir.	

Püf noktaları

*Sebzelerin	ve	meyvelerin	temizliğinde	elma	sirkesi	iyi	bir	dezenfektandır.

a) Su ve sular ile bulaşan hastalıklar nelerdir?

Su	 ile	 bağlantılı	 enfeksiyon	 hastalıkları	 bulaşma	 yolları	 dikkate	 alınarak	 dört	 ana	 grupta	
değerlendirilebilir:	 Sudan	 Kaynaklanan	 Hastalıklar	 Özellikle	 ılıman	 ve	 sıcak	 iklimlerde	 insan	 ve	
hayvan	dışkısı	ile	kirlenen	suda	mikroorganizmalar	rahatlıkla	taşınır.	Aynı	su	şebekesinden	çok	kişinin	
yararlanması	ve	bakteriyi	alması	nedeniyle	patlama	tarzında	salgınlar	çıkar.	Bu	gruptaki	mikroplar	
suda	pasif	olarak	taşınır.	Tifo,	Kolera,	Viral	Hepatit	bu	gruba	giren	hastalıklardandır.	Korunma	yöntemi	
suyun	 niteliğinin	 iyileştirilmesi,	 yani	 temiz	 tutulmasıdır.	 Su	 Yokluğundan	 Kaynaklanan	 Hastalıklar	
Suyu	çok	kıt	olan	yörelerde	kişisel	hijyenin	sürdürülmesi	güçleşir.	

Bedenin, yiyecek maddelerinin, mutfak kap kaçağının ve giysilerin yıkanmayışı nedeniyle 
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hastalığın bulaşma ihtimali artar. Trahom	ve	bazı	barsak	hastalıkları,	örneğin	Basilli	Dizanteri	bu	
gruptadır.	Kullanılan	suyun	niteliği	ve	niceliği	arttıkça	hastalığın	önlenebilirliği	artar.	Suda	Yaşayanlarla	
Bulaşan	Hastalıklar	Ülkemizde	çok	sık	görülmeyen	bir	grubu	oluşturur.	Bazı	parazit	yumurtaları	suda	
yaşayan	omurgasızlarda,	örneğin	salyangozda,	yerleşir	ve	gelişir.	Olgunlaşan	larvalar	suya	dökülür;	
suyun	içilmesi	ya	da	su	ile	ilişki	sonucu	enfeksiyona	yol	açar.	Şistozomiyazis	bu	grubun	tipik	örneğidir.

Güneydoğu	Anadolu’da	 sulu	 tarıma	geçilmesinin	bu	 sorunu	da	birlikte	 getireceği	 düşünülmektedir.	
Şimdiki	durumda	bizde	daha	çok	Viral	Hepatit	ve	tifonun	bulaşmasında	rol	oynayan	midye	örnek	olarak	
gösterilebilir.	 Korunmada	 suyun	 kirlenmesinin	 önlenmesi	 kadar,	 suda	 yaşayan	 aracıların	 ortadan	
kaldırılması	da	önemlidir.	Su	ile	Bağlantılı	Vektörlerle	Bulaşan	Hastalıklar	Ülkemizde	sivrisineklerin	
yol	açtığı	Sıtma	bu	gruba	girer.	

Kaynakça:

Beyhan,	Y.	(2008).	İşçi	sağlığı,	güvenliği	ve	beslenme.	Ankara:	Klasmat	Matbaacılık	ve	Sağlık	Bakanlığı	
Yayınları,	 http://www.beslenme.saglik.gov.tr/index.php?pid=83	 Internet	 sayfasından	 2	 Haziran,	
2011’de	indirilmiştir.	Metnin	tamamı	ya	da	kısmen	uyarlanarak	kullanılmıştır.

7. GÜNÜMÜZDE MESLEK HASTALIKLARI

Günümüzde	başlıca	meslek	hastalıkları	arasında	çeşitli	 tozların,	vb.	madde	parçacıklarının	yol	açtığı	
akciğer	ve	solunum	yolları	hastalıkları,	plastik	ve	bilgisayar	cipleri	gibi	nispeten	yeni	ürünleri	üretmekte	
kullanılan	birçok	kimyasal	maddenin	yol	açtığı	hastalıklar	sayılabilir.	

Hastalık	sorunu,	“sinerjizm”	adı	verilen	bir	olgudan	dolayı	daha	da	karmaşıklaşır;	sinerjizm,	bedendeki	
bir	maddenin	 zehirleyiciliğinin,	 başka	 zehirleyici	maddelerin	 de	 var	 olması	 durumunda	 artmasıdır.	
Sözgelimi,	sigara	içen	bir	asbest	işçisinin,	akciğer	kanserine	yakalanma	olasılığı,	sigara	içmeyen	işçilere	
oranla	daha	yüksektir.

a) Biyolojik etken kaynaklı meslek hastalıkları

Hastanelerde çalışanların, hepatit B, daha ender olarak da, AİDS	gibi	enfeksiyon	hastalıklarına	
yakalanma	olasılığı	 vardır.	 Tarım	 işçileri,	 hayvanlardan	geçen	birçok	hastalıkla	 karşı	 karşıyadırlar;	
sözgelimi,	yün	ve	post	işleyen	işçiler	çoğunlukla	öldürücü	bir	bakteri	hastalığı	olan	şarbon	hastalığına	
yakalanabilirler.	 Bitkilerle	 ve bitkisel ürünlerle uzun süreli uğraşmak da, bazen astım ve 
saman nezlesi,	vb.	alerji	hastalıklarının	ortaya	çıkmasına	neden	olur.

b) Fiziksel etken kaynaklı meslek hastalıkları

Fiziksel	etkenler.	Gürültü,	ışınım,	sıcak,	soğuk,	düşük	frekanslı	titreşimler,	işyerlerindeki	hastalığa	yol	
açan	fiziksel	etmenlerin	başlıcalarıdır.	Sürekli	sağırlığa	neden	olabilen	gürültü,	yüksek	tansiyon	gibi	
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bozukluklara	yol	açan	stres,	en	sık	rastlanan	hastalık	nedenleridir.	Bunlara	özellikle	1980	yıllarının	
sonlarında	Batı	ülkelerinde	yaygınlaşan,	başlıca	belirtileri	ellerde	ve	kollarda	ağrı	(bazen	de	kısmi	işlev	
yitimi)	olan	bilek	oluğu	sendromunudur.

c) Akciğer toz hastalıkları

Çeşitli	 tozlardan	 kaynaklanan	 akciğer	 toz	 hastalıklarının	 başlıcalar	 arasında	 pnömo	 konyoz,	 silis	
tozlarıyla	içice	çalışan	madencilerde	rastlanan	silikoz,	pamuk	tozlarının	neden	olduğu	bisinoz,	çeşitli	
metal	 tozlarının	 yol	 açtıkları	 hastalıklar	 ve	 asbest	 tozlarının	 yol	 açtığı	 hastalıklar	 (ciddi	 bir	 akciğer	
hastalığı	olan	asbestoz	ve	kanser	mezotelyoması)	sayılabilir.	Asbest	işçilerinin,	asbest	tozunu	giysi	ve	
ayakkabılarıyla	evlerine	taşıdıklarında,	aile	üyelerinin	de	hastalanabilecekleri	anlaşılmıştır.

ç) Kimyasal etken kaynaklı meslek hastalıkları

Ticari	alanda	binlerce	kimyasal	madde	kullanılır	ve	bu	maddelerin	aşağı	yukarı	tümünün	bazı	zararlı	
etkileri	 vardır.	Üstelik	 yaklaşık	 onda	birinin	 kansere	 yol	 açtığı	 düşünülmektedir	 (kansere	 yol	 açtığı	
belirlenmiş	kimyasal	maddelerin	sayısının	az	olmasına	karşılık,	kimyasal	maddelerin	büyük	çoğunluğu	
kanser	yapıcılık	bakımından	deneyden	geçirilmemiştir).

“Halokarbonlar” (ya	 da	 halojenli	 hidrokarbonlar)	 diye	 adlandırılan	 kimyasal	maddeler	 sınıfıyla	
birlikte	görülen	zararlı	etkiler,	başka	birçok	kimyasal	maddeler	için	tipiktir.	Böcek	öldürücü	ve	zararlı	
ot	 öldürücü	 ilaçların,	 sanayi	 çözelticilerinin,	 dondurucuların	 ve	 plastiklerin	 yapımında	 kullanılan	
halokarbonların	karaciğer,	sinir	sistemi	ve	deriye	(bazen	de	başka	organlara)	zarar	verdikleri,	ayrıca	
birçoğunun	 kansere	 yol	 açtığı	 bilinmektedir.	 Genellikle,	 bu	maddelerle	 çalışan	 işçiler,	 daha	 büyük	
tehlike	altındadırlar.

d) Asalak hastalıkları

Asalak	 hastalıkları,	 asalakların	 yol	 açtıkları	 çeşitli	 hastalıklara	 verilen	 genel	 addır.	 Asalaklık	 bitki	
ve	hayvan	dünyasında	 çok	 sık	 rastlanan	bir	 yaşama	biçimidir.	Asalakların	100'den	 çoğu	 insanlarda	
ciddi	hastalıklara	yol	açarlar.	Bazıları	Eski-çağ’dan	bu	yana	bilinen	bu	hastalıklar,	özellikle	çocuklar	
ile	tropikal	ve	astropikal	bölgelerde	yaşayan	insanlar	için	sürekli	bir	tehlike	oluştururlar.	Dünyadaki	
insanların	oldukça	büyük	bir	oranı,	kalıcı	olarak,	çeşitli	derecelerde	asalak	hastalıkları	çekmektedir.

Daha	kesin	bir	tanımla,	enfeksiyona	yol	açan	bütün	organizmalar	birer	asalak	olarak	düşünülebilir.	
Ama	terim,	klasik	olarak,	bakteri	ve	virüslere	oranla	daha	büyük	olan	hastalığa	yol	açıcı	organizmalar	
için	 kullanılır.	 Asalak	 canlılar	 üç	 büyük	 grupta	 inceleniri	 Birhücreliler;	 çeşitli	 kurtlar	 ve	 şeritler;	
eklembacaklılar.

Birhücreli	 asalaklar,	 amipler	 öbeğinden	 kamçılıları,	 kirpiklileri	 ve	 sporluları	 içerir.	 Birhücrelilerin	
bedendeki	 etkisi	 gerçek	 asalak	 hastalıklarını	 oluşturur.	 Buna	 karşılık	 uyuzböceği, kene ve 
tahtakurusu, bit, pire, sivrisinek, çeçe sineği gibi eklembacaklılar, bedende asalak 
yaşayan, ama	kendileri	hastalığa	yol	açmayıp,	bedeni	zayıflatan,	başka	hastalıkların	bulaşmasına	
yol	açan	bir	öbek	olarak	ele	alınabilirler.	Daha	çok	salgın	hastalıkları	inceleyen	bilimin	konusu	olan	
bu	organizmalar,	bir	hücreliler	gibi	asalakların	 yol	açtıkları	 çok	 sayıda	 ciddi	hastalıkta	 taşıyıcı	 rolü	
oynarlar.
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Kaynakça

Günümüzde	 Meslek	 Hastalıkları,	 http://www.genizeti.com/gunumuzde-meslek-hastaliklari.html  
Internet	sayfasından	2	Haziran,	2001	de	indirilmiştir.

8. ÜREME SAĞLIĞI

A. Üreme sağlığı nedir?

	 *	 Üreme	organlarının	normal	işlev	görmesi,	

	 *	 Sağlıklı	ve	mutlu	bir	cinsel	hayat,

	 *	 Cinselliği	ve	doğurganlığı	zorlamalar	olmadan	yaşayabilme,

	 *	 Çocuk	sahibi	olup	olmama	ya	da	ne	zaman	ve	kaç	çocuk	sahibi	olacağına	karar	verebilme,

	 *	 Bu	kararı	istediği	gibi	uygulayarak	planlanmış	gebelikler	sonucu	sağlıklı	çocuklara	sahip	
olabilme,

	 *	 Cinsel	yolla	bulaşan	enfeksiyon	etkenlerinden	korunabilme	ve	gerektiğinde	tedavi	olabilme,	
kadın	ve	erkeklerin	yaşam	boyu	mutluluğu	için	vazgeçilmezdir.

B. Cinsel sağlık 

Cinsel	 açıdan	 bedensel,	 duygusal	 ve	 toplumsal	 tam	 iyilik	 hali	 olup,	 kadın-erkek,	 genç-yaşlı	 bütün	
insanlar	için	temel	bir	haktır.

Cinsel sağlığı olumsuz yönde etkileyen durumlar

	 *	 Yaşamın	her	döneminde	ve	özellikle	büyüme	ve	gelişme	yaşlarında	cinsiyet	ayrımcılığı,	

	 *	 Gençlik	ve	yetişkinlik	dönemlerinde	yeterince	ve	doğru	bilgilenmeme,	bu	nedenle	cinselliğini	
doyurucu	ve	güvenli	bir	şekilde	yaşayamama,	

	 *	 Hazır	olduğundan,	sorumluluğunu	alabileceğinden	ve	kararından	emin	olmadan	cinsel	
ilişkiye	girme,	

	 *	 Korunmasız	cinsel	ilişkiler	sonucunda	HIV/AIDS,	hepatit	B,	bel	soğukluğu,	frengi,	klamidya	
gibi	cinsel	yolla	bulaşan	enfeksiyon	(CYBE)	etkenlerinin	bulaşması,	bulaşmanın	farkında	
olmama	ve/veya	başka	nedenlerle	tedavi	olmama,

	 *	 Çok	genç	ya	da	geç	yaşta	ve	hazır	olmadan	anne-baba	olma,

	 *	 Gebelikten	korunma,	gebelik	sonlandırma,	gebelik,	doğum,	doğum	sonrası	gibi	durumlarda	
nitelikli	sağlık	hizmetlerinden	yararlanamama.
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C. Güvenli cinsellik

Cinsel	yakınlık	sevgi,	arkadaşlık,	neşe,	aşk	ve	tutku	dolu	bir	dokunuş	olabilir.	Düşünmekten,	sevmekten	
dokunmaya,	 sarılmaktan,	 öpüşmekten,	 sevişmeye	 uzanan	 cinselliği,	 kendiniz	 ve	 eşiniz	 için	 güvenli	
kılmak	elinizdedir.

Cinsel	davranışlar	her	 yetişkin	davranışı	gibi	 sorumluluk	gerektirir.	Kendinizi	 ve	birlikte	olduğunuz	
kişiyi	incitmekten,	sevgisizlikten,	pişman	olmaktan	ve	hastalık	etkenlerinden	korumalısınız.

Karşılıklı	sevgi	ve	saygıya	dayanan	bir	ilişkide	cinsellik	daha	mutlu	olarak	yaşanacaktır.

Cinsel	 ilişkinin	 en	 önemli	 riskleri,	 istenmeyen	 gebelikler	 ve	 cinsel	 yolla	 bulaşan	 enfeksiyonlardır.	
Bireyleri	bu	iki	tehlikeli	sonuçtan	birden	koruyan	tek	gebelikten	korunma	yöntemi	kadın	ya	da	erkeğin	
cinsel	ilişki	sırasında	kondom	(prezervatif,	kılıf)	kullanmasıdır.	

Cinsel	yolla	bulaşan	enfeksiyonlar,	hiçbir	belirti	vermeyebilir.	Bazen	cinsel	yolla	bulaşan	enfeksiyonların	
tek	belirtisi	akıntı	olabilir.	Akıntı,	sağlıklı	kadınlarda	da	görülür	ve	miktarı,	akışkanlığı,	beyaz	ya	da	
sarı	olarak	rengi	adet	döngüsü	boyunca	değişkenlik	gösterir.	Erkeklerde	herhangi	bir	akıntı	olduğunda,	
kadınlarda	ise	alışılmışın	dışında	bir	akıntı	olduğunda	hekime	başvurulmalıdır.

Cinsel	ilişkiyi	içeren	bir	cinsel	yaşamı	olan	her	kadının,	rahim	ağzından	alınan	bir	sürüntünün	incelendiği	
“smear	tahlili”ni	mutlaka	yaptırması	gerekmektedir.	Smear	tahlilinizi	devlet	ve	SSK	hastanelerine	bağlı	
kadın	doğum	ve	aile	planlaması	polikliniklerinde,	ana	çocuk	sağlığı	ve	aile	planlaması	merkezlerinde	
yaptırabileceğiniz	gibi	bunun	için	aile	hekiminize	ya	da	kadın	hastalıkları	ve	doğum	uzmanınıza	da	
başvurabilirsiniz.

D. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlar

Cinsel	Yolla	Bulaşan	Hastalıklar, cinsel ilişki ile hasta veya mikrobu taşıyan kişiden sağlıklı 
kişiye bulaşan hastalıklardır.	 Kendinizin,	 eşinizin	 ve	 ailenizin	 sağlığını	 korumak	 için	 bu	
hastalıklardan	korunmalısınız.	

Cinsel	Yolla	Bulaşan	Hastalıkların	çoğu	tedavi	edilebilir.	Ancak	tedavi	edilmediklerinde	ise	kısırlıktan	
ölüme	kadar	pek	çok	olumsuz	sonuca	neden	olabilirler.	Örneğin,	anne	karnındaki	bebek	ya	da	yeni	
doğmuş	çocuklar	için	tehlike	oluştururlar.

Cinsel	Yolla	Bulaşan	Enfeksiyonlar	(CYBE),	başlıca	bulaşma	yolu,	cinsel	salgılar	nedeniyle	korunmasız	
cinsel	 ilişki	olan	HIV	ve	Hepatit-B	virüsü	de	dahil	olmak	üzere	 çok	sayıda	bakteri,	virüs,	mantar	ve	
parazitin	 ortaya	 çıkardığı	 hastalıkları	 kapsar.	 Bunlara	 örnek	 olarak	 HIV’in	 neden	 olduğu	 AIDS	 ve	
hepatit-B	virüsünün	neden	olduğu	sarılığın	yanında,	virüslerin	neden	olduğu	cinsel	organ	siğilleri	ve	
uçukları,	bakterilerinin	neden	olduğu	gonore	(bel	soğukluğu),	frengi,	parazitlerin	neden	olduğu	uyuz,	
kasık	biti	sayılabilir.

Hastalık	etkeni	bulunduran	biriyle	girilen	cinsel	ilişki	sonucu	vajina,	penis	veya	anüsten	vajinal,	oral	
ya	 da	 anal	 ilişki	 ile	 bulaşan	mikroplar	 ya	 da	 virüsler	 cinsel	 organlarda	 akıntı,	 şişlik,	 ağrılı/ağrısız	
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yaralar	gibi	belirtilere	neden	olabilirlerse	de	bazen,	bulaştıktan	sonra	hiç	bir	belirti	vermeyebilirler.	
Bu	nedenle	 sağlıklı	görünen	biriyle	girilen	 cinsel	 ilişkiden	hastalık	kapmak	ya	da	kendi	hastalığını	
bilmeden	başkalarına	bulaştırmak	çok	kolaydır.	

Cinsel	ilişki	sırasında	erkeklerden	kadınlara	hastalık	bulaşması	cinsel	organların	yapısı	nedeniyle	daha	
kolaydır.	 Birlikte	 yaşayanların	 başkalarıyla	 cinsel	 ilişkide	 bulunmamaları	 kendilerini	 ve	 eşlerini	 bu	
tür	hastalıklardan	korur.	Ancak	bireyler	daha	önceki	cinsel	ilişkilerinden	edindikleri	bulaşmaları	yeni	
eşlerine	taşıyabilirler.	Herkes,	özellikle	de	çok	eşli	olanlar	için	karşılıklı	olarak	korunma	yolu,	her	cinsel	
ilişkide	erkeğin	ya	da	kadının	kondom	kullanmasıdır.

E. Bu hastalıkların bulaşma yolları nedir?

Cinsel	 Yolla	 Bulaşan	 Hastalıklarda	 en	 sık	 görülen	 bulaşma	 yolu	 korunmadan cinsel ilişkidir. 
Cinsel	 ilişkide	bulunulan	kişi	 sayısı	 arttıkça	hastalık	alma	 tehlikesi	 artar.	Birden	 fazla	kişiyle	 cinsel	
ilişkide	 bulunmak,	 başka	 eşleri	 de	 olan	 kişilerle	 cinsel	 ilişkide	 bulunmak	 tehlikelidir.	 Prezervatif/
Kondom	kullanmadan	cinsel	ilişki	cinsel	hastalıkların	bulaşmasına	neden	olur.	Erkekte	meni,	kadında	
vajina(hazne)	sıvısı	bu	hastalıkların	mikrobunu	taşır.	

F. Türkiye'de en sık görülen hastalık: Bulaşıcı sarılık(Hepatit-B Virüsü)

Cinsel	yolla	ve	kanla	bulaşır.	Bütün	vücudu	etkileyen	bir	hastalıktır.	Karaciğerde	büyüme	ve	hassaslık,	
idrar	 renginde	 koyulaşma	 ve	 sarılık,	 ateş,	 kusma	 görülür.	 Hastalığın	 salgın	 olduğu	 yerlerde	 aşı	
yapılabilir.	Karaciğer	iltihabı,	siroz,	karaciğerde	kanser	ve	ölüme	neden	olabilir.	Kesin	tedavisi	yoktur.	
Vücudu	güçlendirici	tedavi	hastalığın	zararını	azaltır.	Hasta	ile	yakın	temasta	olan	kişilerin	virüsü	alıp	
almadığı	incelendikten	sonra	aşı	ya	da	başka	önlemler	uygulanır.	

Hepatit-B(sarılık)	 cinsel	 yoldan	 başka,	 kan	 yolu	 ile	 de	 bulaşır.	 Hastalığı	 taşıyan	 kişiden	 kan	 nakli	
ile,	hasta	ile	aynı	iğnenin	kullanılmasıyla,	hasta	ile	aynı	Tıraş	bıçağının	kullanılmasıyla,	kan	kardeşi	
olmakla,	yaraya	çıplak	elle	dokunmakla	bulaşır.

G. HIV/AIDS nedir? 

İnsan	bedeninin	direncini	yok	eden	virüsün	adı	HIV	(Human	Immundeficiency	Virus)	dır	ve	sebep	olduğu	
bir	grup	hastalık	belirtisi	AIDS	(Acquired	Immun	Deficiency	Syndrom)	hastalığı	olarak	tanımlanır.	HIV	
insanın	 bağışıklık	 sistemini	 etkiler.	 Böylece	 vücut	 normalde	 savaşabileceği	 belirli	 enfeksiyonlar	 ve	
kanserlerle	savaşamaz.	

Vücuduna	HIV	girmiş	insanlar	diğer	CYBE’de	olduğu	gibi	belirtisiz	ve	sağlıklı	görünümde	olabilirler.	
Kişiler	bunu	bilmeden	başka	insanlara	çeşitli	şekilde	hastalığı	yayabilirler.	Hastalığın	pencere	(3	ay),	
kuluçka	(2-10	yıl)	ve	AIDS	dönemi	vardır.	

HIV	 taşıyan	 bir	 insan,	 AIDS	 hastalığı	 gelişmeden	 önceki	 yıllarda	 bir	 belirti	 olmadan	 virüsü	 diğer	
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insanlara	bulaştırabilir.	

AIDS’in	belirtileri,	başlangıçta	başka	hastalıklarda	görülen	belirtilerle	karışabilir.	Bu	nedenle	gerçek	
tanı	 kan	 testleri	 (ELIZA)	 kullanılarak	 yapılmalıdır.	 Bu	 testler,	 mutlaka	 bir	 klinikte,	 danışmanlık	
alınarak	yaptırılmalıdır.	Ev	testlerine	başvurulması	önerilmemektedir.

H. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda her iki cinste de görülebilen ortak belirtiler

	 *	 Ağrılı	idrar	yapma,	idrar	yaparken	güçlük,	sık	idrara	çıkma.

	 *	 Cinsel	organlarda	ağrılı/ağrısız	açık	yaralar	ya	da	kabarıklar.	

	 *	 Cinsel	organlarda	siğil	ve	uçuklar.

	 *	 Kol	ve	bacaklarda	kaşıntısız	kızarıklıklar,	döküntüler.	

	 *	 Cinsel	organda	karıncalanma	hissi	ya	da	kaşıntı.

	 *	 Baş	ağrısı,	halsizlik,	bulantı,	kusma.	

	 *	 Ateş,	üşüme.

	 *	 Ağızda	yaralar.	

	 *	 Kasıklarda	şiş	ve	ağrılı	bezeler.	

	 *	 Deri	altında	şişlikler.

Erkeklerdeki belirtiler

	 *	 Penisten	akıntı	(yeşil,	sarı	renkli)	gelmesi.

Kadınlardaki belirtiler

	 *	 Düzensiz	adet	kanaması.

	 *	 Kasık	ve/veya	bel	ağrısı.

	 *	 Her	zamankinden	farklı	nitelikte	vajinal	akıntı	(beyaz,	grimsi,	yeşil,	sarı,	köpüklü,	iltihaplı,	
kokulu)

	 *	 Ağrılı	ya	da	güç	cinsel	ilişki.

Bebek ve çocuklardaki belirtiler

	 *	 Göz	iltihabı,	tedavi	edilmezse	gözde	yaralara	ve	körlüğe	yol	açabilir.	Doğumsal	sifilizde	
burun	kökü	çöküklüğü.

	 *	 Zatürree.



Modül 4

93

İ. Riski azaltma

Hastalık	 taşıyabilecek	 kişilerle	 cinsel	 ilişkide	 bulunmamak	 da	 bir	 korunma	 yoludur.	 Cinsel	 ilişkide	
spermisitli	 lateks	 kondom	 (prezervatif,	 kılıf)	 kullanmak	 CYBE’ye	 karşı	 çok	 iyi	 bir	 korunma	 sağlar.	
Kondom	gebelikten	korunma	konusunda	%	100	etk

ili	değildir,	fakat	düzenli	ve	doğru	kullanılırsa	etkililiği	artar.	

*CYBE’si	olduğu	bilinen	biriyle;	özellikle	açık	yaraları,	döküntüleri,	siğilleri,	anormal	vajinal,	üretral	
akıntısı	ya	da	diğer	belirtileri	varsa	cinsel	ilişkide	bulunulmamalıdır.	

*Fiziksel	sağlığı	iyi	olan	(iyi	dinlenen,	aşırı	alkol,	uyuşturucu	ve	sigara	kullanmaktan	kaçınan,	dengeli	
beslenen;	taze	sebze	ve	meyve,	tahıl	tüketen)	bir	kişi	bile	enfeksiyona	maruz	kaldığı	zaman	hasta	olma	
olasılığı	artar.	Bedensel	sağlığa	dikkat	etmek	kadar	riskli	davranışlardan	kaçınmak	ve	korunmalı	ya	da	
güvenli	cinsel	ilişki,	riski	en	aza	indirebilir.	

J. Prezervatif/Kondom nedir?

Kondom	 ilişki	öncesi	erkeğin	sertleşmiş	penisine	 takılan,	 lateksten	yapılan	 ince	ve	esnek	bir	kılıftır.	
Doğru	ve	her	ilişkide	yeni	bir	adet	kullanıldığında	%97	oranında	gebelikten	korur.

Kondomun yararları

	 *	 Kondom	AIDS	de	buna	ek	olarak	cinsel	yolla	bulaşan	hastalıklara	karşı	koruyucudur.	

	 *	 Kondom	kullanmak	için	muayene	olmak	ya	da	reçete	gerekmez.	

	 *	 Yan	etkisi	yoktur.	Herkes	kullanabilir.	(Kondomun	yapısındaki	maddelere	duyarlılığı	olanlar	
dışında)	

	 *	 Kondom	cinsel	ilişkinin	uzamasını	sağlar.	Erken	boşalmanın	önlenmesine	yardımcı	olabilir.	 
Servikal	kanserin	önlenmesine	yardımcı	olabilir.	

Kullanacak kişilere uyarılar

	 *	 Her	cinsel	ilişkide	yenisini	kullanınız.	

	 *	 Kondom	sertleşmiş	penise	hazne	ile	temas	etmeden	önce	uygulanmalıdır.	Uç	kısmında	
meninin	birikmesi	için	küçük	bir	boşluk	bırakılır.	

	 *	 İlişkiden	sonra	erkek	penisini	geri	çekerken	kondomu	çevresinden	tutmalıdır.	Böylece	
meninin	hazneye	dökülmesi	önlenir.	

	 *	 Kondom	kayganlaştırmak	için	yağ,	krem	veya	vazelinli	jellerle	birlikte	asla	
kullanılmamalıdır.	Bu	ürünler	kondomu	eritip	yırtılmasına	yol	açar.	

	 *	 Spermisit	jelleri	veya	suya	dayanıklı	kondom	kayganlaştırıcı	kremleri	kullanabilirsiniz.	
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	 *	 Kuru	sürtünme	kondomun	yırtılmasına	neden	olabilir.	Hazne	kayganlaşmış	olmalıdır.	

	 *	 Eğer	kondom	yırtılırsa	veya	hazneden	çıkarsa	hemen	koruyucu	krem	veya	jel	uygulanmalıdır.	

	 *	 Kondomu	evinizde	karanlık,	serin	ve	rutubetsiz	bir	yerde	saklayınız. 

Çiftlerin	kondom	ile	spermisitleri	birlikte	kullanmaları	teşvik	edilmektedir.	Bu	durum	doğum	kontrol	
yöntemi	olarak	etkinliği	artırır	ve	AIDS	dahil	cinsel	yolla	bulaşan	hastalıklara	karşı	koruma	sağlar.

Kaynakça:

Üreme	Sağlığı.	Bilkent	Üniversitesi,	Sağlık	Merkezi,	http://www.bilkent.edu.tr/~bilheal/uremesagligi/
uremesagligi.html	6	Haziran,	2011	Internetten	indirilmiştir.

Türkiye	 Aile	 Sağlığı	 Ve	 Planlaması	 Vakfı	 .	 Dr.	 Sibel	 Mercan,	 http://kadin.hastaliklari.com/icerik/
makale/42-cinsel-yolla-bulasan-hastaliklar.php,	İnternetten	4	Haziran,	2011	tarihinde	indirilmiştir.

9. UYUM BOZUKLUKLUĞUNA BAĞLI HASTALIKLAR ve DEPRESYON

Uyum	bozukluğuna	bağlı	hastalıkları	genelde	ortaya	çıkarıcı	bir	neden	vardır.	Sıklıkla	yeni	bir	duruma	
uyum	sağlamak	gerektiğinde	ortaya	çıkar.	Yaşam	değişikliklerle	doludur	ve	çoğumuz	sık	sık	değişen	
durumlara	ayak	uydurmak	zorunda	kalırız.	Örneğin	yeni	bir	şehre	taşınmak,	yeni	bir	işe	girmek,	kırdan	
kente	göç,	yeni	evlenmiş	olmak,	yeni	boşanmış	olmak	veya	yeni	bir	işe	başlamak	gibi	olaylar	kişinin	
sosyal	 çevre	 ve	 konumunu	 değiştiren	 olaylardır.	 Bu	 değişiklikler	 hayatımızı	 önemli	 ölçüde	 etkiler	
ve	 bazen	 bu	 değişiklikler	 üstesinden	 gelemediğimiz	 bir	 gerginliğe	 sebep	 olabilir.	 Bazen	mücadele	
gücümüzün	 tükendiğini	 hissederiz.	 Bu	 dönemde	 depresyon	 ortaya	 çıkabilir	 ve	 bu	 da	 uyumumuzu	
daha	çok	bozan	bir	tablo	ortaya	çıkarır.	Bu	dönemde	tıbbi	destek	alma	işe	yarayabilir.	Belki	var	olan	
sorunları	ortadan	kaldırmayacaktır	ama	kişi	eski	mücadele	gücünü	kazanarak	sorunları	ile	daha	iyi	
baş	edebilir	hale	gelecektir.	

	 *	 Kendinizi	kötü	hissettiğinizde	derste	rahatlamak	için	uyguladığımız	nefes	eksersizlerini	
hatırlayınız.	Sakin	ve	rahat	bir	yere	geçip	oturunuz	ve	derin	nefes	alınız	ve	nefes	veriniz.

Kaynakça:

Uzm.	 Dr.	 Sibel	 Mercan	 http://kadin.hastaliklari.com/icerik/makale/123-uyum-bozukluguna-bagli-
depresyon.php	 Türkiye	 Aile	 Sağlığı	 Ve	 Planlaması	 Vakfı,	 İnternetten	 4	 Haziran,	 2011	 tarihinde	
indirilmiştir.
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MODÜL 5: TOPLUMSAL CİNSİYET, KADIN HAKLARI VE AİLE İÇİ ŞİDDET

1. TOPLUMSAL CİNSİYET: KAVRAMLAR

A. CİNSİYET

Cinsiyet,	erkekler	ve	kadınlar	arasındaki	evrensel	ve	değişmez	biyolojik	farklılıkları	tanımlar.	Bir	başka	
söyleyişle	kadın	ve	erkek,	biyolojik	ve	fiziksel	farklılıkları	olan	iki	ayrı	cinsi	ifade	eder.

B. TOPLUMSAL CİNSİYET 

Bir	toplumun	üyesi	olarak	bireyin	sosyalleşme	ile	edindiği/	öğrendiği	toplumsal	özellikleri	tanımlar.	
Bu	özellikler	öğrenme	ile	kazanılır	ve	zamana	ve	mekâna	(kültürlere/toplumlara)	göre	de	 farklılık	
gösterir.	 “Toplumsal	 cinsiyet,	herhangi	bir	 zamanda,	herhangi	bir	 toplumda,	bir	 toplumun	belli	 bir	
topluluğunun	üyesi	olarak	erkek	(eril)	ya	da	kadın	(dişil)	olmaya	ilişkin	toplumun	verdiği	özellikler,	
roller,	eylemler,	sorumluluklar	ve	ihtiyaçlar”	olarak	tanımlanabilir.	

Toplumsal	cinsiyet,	kadınların	ve	erkeklerin	nasıl	düşünmesi	ve	davranması	gerektiğinin,	onların	nasıl	
algılandığının	yanı	sıra	ayrıcalık,	saygınlık,	güç	ve	çeşitli	sosyal	ve	ekonomik	kaynakların	dağılımını	
da	etkiler.	

C. KADINLIK VE ERKEKLİK 

Her	 kültür,	 bireylerde,	 genelde	 kadın	 ve	 erkeklerin	 özellikleri,	 yetenekleri	 ve	 olası	 davranışlarına	
ilişkin	çeşitli	fikir	ve	beklentiler	oluşturur.	Bu	fikirler	çoğu	zaman	kadın	ve	erkeklerin	potansiyellerini	
yansıtmaz,	kısıtlayıcıdır.	Bir	başka	deyişle	bunlar	gerçeklik	 ile	uyumlu	olmayıp;	kadın	ve	erkeklerin	
yaşama	asıl	katkılarını	yansıtmayabilir.	

D. TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ

Toplumsal	cinsiyet	rolleri,	erkek	ve	kadınların,	erkek	ve	kadın	olarak	yerine	getirdikleri	rolleri	anlatır.	
Bunlar	esnek	veya	katı	olabileceği	gibi	bireysel	özelliklere	ve	zamana	göre	de	değişebilir.	Örneğin,	
birçok	 geleneksel	 toplumda	 kadın	 ve	 erkek	 rolleri,	 toplumsal	 cinsiyet	 algısına	 göre	 şekillenmiştir.	
Erkeklerin	 evin	 dışında	 çalışması	 ve	 kadınların	 ise	 aileden	 ve	 evin	 işlerinden	 sorumlu	 olması	 gibi.	
Kuşkusuz	 bu	 türden	 algılar	 da	 durağan	 olmayıp	 değişmektedir.	 Erkekler	 ev	 işlerinde	 daha	 çok	
sorumluluk	alırken,	kadınlar	da	daha	fazla	gelir	getirici	işlerde	çalışarak	ailenin	geçiminde	doğrudan	
sorumluluk	almaya	başlamıştır.	

E. TOPLUMSAL CİNSİYET DEĞERLERİ VE NORMLARI

Bir	toplumda/kültürde	kadın	ve	erkeklerin	“nasıl”	olması	gerektiğine	dair	bireylerde	yaratılan	fikirleri,	
yargıları	belirtir.	Örneğin,	birçok	toplumda,	kadınların	“kadınsı”	diye	nitelendirilen	özelliklere	sahip	
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olması	beklenir:	güzel,	bakımlı,	itaatkâr,	uyumlu,	yumuşak	başlı,	ev	ve	aile	işlerinde	becerikli	vb.	Öte	
yandan,	erkeklerin	“erkeksi”	diye	nitelendirilen	özellikleri	olmalıdır:	güçlü,	cesur,	sert,	lider	vb.

F. TOPLUMSAL CİNSİYET STEREOTİPLERİ

Kadınların	 ve	 erkeklerin,	 yaşlarına,	 eğitim	 ve	 konumlarına,	 yaşadığı	 yere	 vb.	 değişmekle	 birlikte,	
neleri	yapabilme	yetisine	sahip	olduklarına	ilişkin	genel	fikirleri	anlatır.	Örneğin,	kadınlar	evi	daha	
iyi	yönetir	ve	erkekler	daha	iyi	liderlik	yaparlar	gibi.	Bazen	stereotipler	gerçekleri	yansıtıyor	olabilir,	
yansıtıyormuş	gibi	görünebilir	ancak	hemen	hemen	bunların	tamamı	öğrenilmiş	ve	yapılandırılmıştır.	

G. TOPLUMSAL CİNSİYETİN ADIM ADIM YAPILANDIRILMA SÜRECİ

Toplumsal	cinsiyet,	kadın	ve	erkek	cinsine	atfedilen	toplumsal/kültürel	açıdan	farklı	rolleri	(toplumsal	
cinsiyeti)	anlatır.	

Kadın	çocuk	yetiştirir,	ev	işlerini	görür;	erkek	ise	ev	dışında	çalışır,	aileyi	korur…	Toplumsal	cinsiyet,	
kadın	ve	erkek	arasında	toplumsal/kültürel	açıdan	yapılandırılmış	bir	hiyerarşiye	de	işaret	eder:	kadın	
hep	daha	az	değerli	ve	ikincil	öneme	haizdir.	Tüm	bunların,	çoğu	zaman	ilişkilendirilmeye	çalışılsa	da,	
kadın	ve	erkek	arasındaki	biyolojik,	 fiziksel	 farklılıklarla	bir	 ilişkisi	yoktur.	Tümüyle	 tarihsel	olarak	
yapılandırılmıştır,	değer	temellidir.	

İçinde	bulunulan	 toplumların/kültürlerin	kadından	ve	erkekten	beklentileri,	onlara	dair	önyargıları	
zamanla	yapılandırılmış	toplumsal	cinsiyet	algısına	göre	değişir.	Bu	beklentiler,	önyargılar,	algılamalar	
zamana	ve	mekâna	duyarlıdır;	yani	tarihseldir.	Toplumsal	cinsiyet	kavramları	ait	olunan	sınıf,	yaşanan	
yer	(köy,	kasaba,	kent	vb.),	yaş	vb.	pek	çok	değişkenden	etkilenen,	dinamik	bir	kavramdır.	

Bir	insan	dünyaya	geldiğinde	toplumsal	cinsiyete	ilişkin	verili	koşulların	içine	doğar.	Ancak	bu	verili	
koşullar	da	sürekli	değişir.	Kadının	artan	oranda	daha	fazla	çalışma	yaşamına	girmesi,	kadın	erkek	
eşitsizliğine	karşı	verilen	savaşım,	bireysel	bilinçlerde	olduğu	kadar	toplumsal	kültürel	kodlamaların	
da	değişmesine	yol	açar.	

Kadınlık	ve	erkeklik	algısı	ve	rolleri	toplumsal	ilişkiler	içerisinde	üretilir,	yaşanır	ve	yeniden	üretilir.	

Bebek	daha	doğmadan,	cinsiyetini	merak	edenler,	bebeğin	cinsiyetini	öğrendiklerinde,	kız	ya	da	erkek	
oluşuna	göre	tepkiler	verirler.	Anne	baba	ve	diğer	yakınlar	“cinsiyetine	uygun”	giysiler,	karyola	süsleri	
vb.	almaya	başlarlar.	Kızlar	pembe	renkli	giysilerle	ve	eşyalarla	karşılanırken;	erkekler	mavi	renkli	
giysiler	ve	eşyalarla	karşılanır.	Kız	 çocuk	doğacağını	öğrenen	babanın,	 yakınların	ve	hatta	annenin	
keyfi	kaçar.	Hatta	bu	durum	annenin	beslenmesine	bile	yansır.	

Çocuğun	 cinsiyeti	 doğunca	 belli	 olmuşsa;	 bazen	 “kız	 doğar”	 sessizliğe	 bürünür	 ev;	 erkek	 doğunca	
neşelenir	herkes.	

Çocuklara	 konan	 adlarda	 da	 toplumsal	 cinsiyet	 beklentisi	 ve	 algısının	 yansımaları	 gözlenir.	 Kızlar	
Nazlı’dır,	Narin’dir,	Duygu’dur;	erkekler	ise	Efe,	Mert,	Yiğit	vb…	Kadınlar	ve	erkekler	için	yaşamları	
boyunca	sergilemeleri	beklenen	kişiliklerine	uygun	adlar	seçilir	ki	“adı	gibi	olur”	inancının	da	etkisi	
vardır	bunda.	Bir	insanın	‘ismi	ile	müsemma’	olması	beklenen	ve	tercih	edilen	bir	durumdur.	
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“Erkekler	ağlamaz”	örneğin;	ağlarsa	da	“karı	gibi	ağlama”	sı	hoş	karşılanmaz.	Ancak	erkeklerden	
beklenebilecek	 nitelikler	 (cesaret,	 atılganlık,	 gözü	 peklik	 vb.)	 sergilerse	 bir	 kadın	 “erkek	 gibi”	 hoş	
karşılanır	ve	yüceltilir.	“Erkek	Fatma”	dır	o;	yine	de	kadın	olduğunu	vurgulamak	için.	Bununla	birlikte	
bir	erkeği	kadına	benzetmek	büyük	hakaret	sayılır.	

Kız	ve	erkek	çocukların	oyunlarına	da	yansır	toplumsal	cinsiyet	algısı.	Evcilik	oynarken	kızlar	yetişkin	
kadın	 rollerine,	 erkekler	 de	 yetişkin	 erkek	 rollerine	 ısındırılır	 yavaştan.	 Kızlar	 cinselliklerini	 belli	
eden	giysiler	giyemez.	Gündelik	davranışları	ve	kişiliği	elbet,	sürekli	“ayıp”	kavramının	etkisi	altında	
şekillenir.	 Oturuşuna,	 duruşuna,	 sözlerine	 hep	 dikkat	 etmelidir.	 Buna	 karşılık	 erkek	 çocukların	
cinsellikleri	 sürekli	 vurgulanır	 ve	hatta	 kışkırtılır.	 Rahatça	 söver	 erkek	 çocuk	kızdıklarının	 “anasına	
bacısına”.	Kız	çocuk,	yapma	bebekler	alır	kucağına,	onu	besler,	uyutur,	altını	temizlerken;	erkek	çocuk	
ata	biner,	silah	kullanır,	araba	sürer…	Kız	çocuk	sokağa	ancak	belli	bir	yaşa	kadar	ve	çok	denetimli	
bir	biçimde	çıkabilirken;	erkek	çocuklar	için	daha	az	kısıtlama	vardır.	

H. İŞBÖLÜMÜ VE TOPLUMSAL CİNSİYET

Çalışma	 yaşamında	 cinsiyete	 dayalı	 işbölümü	 belirgindir.	 Kadınlar	 görünüşte	 fiziksel	 güç	 isteyen	
işlerden	 uzak	 tutulurlar.	 İlk	 bakışta	 kadınlar	 korunuyor	 gibi	 görünür	 ama	 aslında	 yakından	
incelendiğinde	durumun	pek	de	öyle	olmadığı	anlaşılacaktır.	Kadınların	belirli	işlerden	dışlanması,	as	
lında	toplumsal	yaşamdan	dışlanma,	ayrımcılık	anlamına	gelir.	Gerçekte	kadınların	yaptığı	işler	hiç	de	
daha	az	fiziksel	güç	gerektiren	işler	değildir.	Ev	işleri,	çocuk	bakımı,	yemek	hazırlama,	çamaşır	yıkama,	
hasta	ve	yaşlılara	bakma,	tarlada	çalışma…	Tüm	bunlar	kadını	kamusal	yaşamdan	dışlayan	işlerdir.	
Erkek	ise	kamusal	alanda	çalışarak	evi	geçindirecek,	aileyi	koruyacaktır…	Geleneksel	olarak	kadının	
gelir	getirici	bir	işte	çalışması,	evin	geçimini	sağlaması	bir	zorunluluk	değildir.	Bu	zorlu	görev	erkeğe	
düşer.	 Elbette	 bu	 geleneksel	 tutum,	 yavaş	 yavaş	 değişmeye	 başlamıştır.	 Her	 geçen	 gün	 daha	 fazla	
kadın	iş	yaşamında	yer	almaktadır.	Söz	konusu	algı	değişmeye	başlamıştır.	Kadının	kamusal	alanda	
çalışması	zorlu	yaşam	koşullarında	evin	geçimine	bir	“katkı”	olarak	nitelendirilmiştir.	Asli	sorumluluk	
ve	de	gereklilik	değildir	hala	bu	aşamada.	Örneğin	erkek	daha	çok	kazanabileceği	bir	iş	bulursa,	hatta	
beklenmedik	bir	biçimde	(piyango	vb.)	zengin	olursa	kadın	hemen	“asli	görevlerine”,	evine	dönecektir.	
Ancak	kadın	kamusal	alana	bir	kez	çıkmıştır	ve	çalışmanın	tek	anlamı	gelir	elde	etmek	değildir.	Erkekler	
gibi	kadınlar	da	çalışarak	kendilerini	gerçekleştirme	fırsatı	bulurlar.	Çalışmanın,	kariyer	edinme,	işte	
yükselme,	yönetme,	saygınlık	elde	etme	gibi	gelir	elde	etmenin	yanı	sıra	çok	önemli	kazançları	vardır.	
Kadınlar	da	bunları	keşfetmeye	başlamışlardır	ve	hiçbir	zaman	kamusal	alandan	çekilmek	ve	yeniden	
“eve	dönmek”	söz	konusu	olmayacaktır.	Tam	da	bu	aşamada	kadınlar,	bir	süredir,	hem	geleneksel	ev	
içi	rollerini	hem	de	kamusal	alanda	yeni	edindikleri	rolleri	bir	arada	yürütmeye	çalışmaktadırlar.	Bu	
zorlu	dönüşüm	süreci	kadının	kendi	konumunu	daha	çok	sorgulamasına	yol	açmaktadır.
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2. KADINLARA KARŞI AYRIMCILIK 

Kadınlara	Karşı	Her	Türlü	Ayrımcılığın	Önlenmesi	Uluslararası	Sözleşmesine	(CEDAW)	göre,	kadınlara	
karşı	 ayrım	 deyiminden,	 kadın-erkek	 eşitliğine	 dayalı	 politik,	 ekonomik,	 sosyal,	 kültürel,	 medeni	
ve	diğer	alanlardaki	 insan	hakları	ve	 temel	özgürlüklerin	 tanınmasını,	kullanılmasını	ve	bunlardan	
yararlanılmasını	engelleyen,	ortadan	kaldıran	ya	da	bunu	amaçlayan	ve	cinsiyete	bağlı	olarak	yapılan	
herhangi	bir	ayrım,	yoksun	bırakma	veya	kısıtlama	anlaşılmaktadır.	

KADINLAR İÇİN HAK VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN ANLAMI

Kadınlar,	 sözü	 edilen	 toplumsal	 cinsiyet	 algısının	 yönlendirmesi	 ile	 bazı	 haklardan	 ya	 tamamen	
yoksundur	ya	da	haklar	ilkesel	düzeyde	verilmiş	olsa	bile	onu	kullanma	olanağı	bulamazlar.	Bugün	
geleneksel	 kültürün	 egemen	 olduğu	 sosyal	 çevrelerde	 bir	 kadın	 kiminle	 evleneceği	 konusunda	 söz	
sahibi	değildir.	Ailesinin	verdiği	karara	uymak	zorundadır.	Yasalar,	kız	ya	da	erkek,	bütün	çocuklar	için	
temel	eğitimi	zorunlu	tutarken	fiilen	bu	hakkını	kullanamayanlar	arasında	kız	çocukları	daha	fazladır.	

Cumhuriyetle	 birlikte	 yasal	 mirasçılık	 hakları	 bakımından	 kadın-erkek	 eşit	 haklara	 sahip	 olduğu	
halde	bugün	ülkemizin	pek	çok	yöresinde	kadınlar	bu	haklarını	ya	hiç	kullanamaz	durumdadır	ya	da	
erkeklere	kıyasla	çok	eşitsiz	koşullarda	kullanabilmektedirler.	

Sistematik	 ayrımcılık,	 kurumların	 işleyişine	 yön	 veren	 politika	 ve	 uygulamalardan	 kaynaklanır	 ve	
kadınları	(ve	azınlıkları)	dışlayan	etkilere	sahiptir.	Örneğin,	hane/aile	içinde	olanların	sadece	hane/
aile	 halkını	 ilgilendirdiğine	 inanan	 toplumlarda	 kamu	 (kolluk	 kuvvetleri,	 yargı	 kurumları),	 aile	 içi	
şiddete	müdahale	etmez/edemez	ve	bu	durum	aile	içinde	şiddet	gören	kadınlara	karşı	sistematik	bir	
ayrımcılığa	yol	açar.		

3. TOPLUMSAL CİNSİYET İLİŞKİLERİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET İLİŞKİLERİNİ DÖNÜŞTÜRMEK

Kadınlar	ve	erkekler	arasındaki	sosyal	ilişkiler	işbirliği,	bağlantı	kurma	ve	karşılıklı	destek	olma	gibi	
yönlerin	yanı	sıra	çatışma,	ayrılık	ve	rekabet	gibi	farklılık	ve	eşitsizlikleri	de	içerir.	Toplumsal	cinsiyet	
ilişkileri,	kadınlar	ve	erkekler	arasında	güç	dağılımını	 şekillendirir.	Bu	 ilişkiler	 sayesinde,	herhangi	
bir	toplumda	kadın	ve	erkek	arasındaki	konum	(statü)	farklılıkları	oluşur	ve	yeniden	üretilir.	Toplum	
içerisinde	 kadınların	 ve	 erkelerin	 yerine	 getirdiği	 roller	 ve	 sorumlulukların	 ne	 olduğu;	 bu	 rollere	
ve	 sorumluluklara	 ne	 değer	 verileceği	 de	 bu	 ilişkilerle	 belirlenir.	 Birey-toplum	 arasındaki	 ilişkiler	
toplumsal	cinsiyeti	üzerinden	şekillenir.	

Toplumsal	 cinsiyet	 ilişkileri,	 değişime,	 dönüşüme	 konu	 olan	 dinamik	 bir	 alandır.	 Bu	 değişimin,	
dönüşümün	 arkasında	 da	 esas	 olarak	 çatışma	 vardır.	 Yerleşik	 algılar,	 alışkanlıklar	 gibi	 toplumsal	
cinsiyete	dair	pek	çok	şey	sorgulanmakta	ve	ciddi	bir	mücadeleye	konu	olmaktadır.	Bir	değişim,	yanı	
sıra	başka	değişimleri	tetiklemekte,	kurulan	yeni	dengeler	yeni	çatışmalarla	yeniden	değişime	konu	
olmakta	ve	bu	böylece	 sürüp	gitmektedir.	Söz	konusu	değişim	sürecinin	başarıyla	yönetilmesi,	hem	
stratejik	hem	de	uygulamaya	dönük	bir	dizi	kararlar	almayı	ve	uygulamayı	gerektirir.	
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4. ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUATTA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ

Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasasının	10.	Maddesi	“Kanun	Önünde	Eşitlik”	ilkesini	düzenliyor.	Buna	göre;	

“Herkes,	dil,	ırk,	renk,	cinsiyet,	siyasî	düşünce,	felsefî	inanç,	din,	mezhep	ve	benzeri	sebeplerle	ayırım	
gözetilmeksizin	kanun	önünde	eşittir.	Kadınlar	ve	erkekler	eşit	haklara	sahiptir.	Devlet,	bu	eşitliğin	
yaşama	 geçmesini	 sağlamakla	 yükümlüdür.	 Bu	 maksatla	 alınacak	 tedbirler	 eşitlik	 ilkesine	 aykırı	
olarak	 yorumlanamaz.	 Çocuklar,	 yaşlılar,	 özürlüler,	 harp	 ve	 vazife	 şehitlerinin	 dul	 ve	 yetimleri	 ile	
malul	ve	gaziler	için	alınacak	tedbirler	eşitlik	ilkesine	aykırı	sayılmaz.	Hiçbir	kişiye,	aileye,	zümreye	
veya	sınıfa	imtiyaz	tanınamaz.	Devlet	organları	ve	idare	makamları	bütün	işlemlerinde	kanun	önünde	
eşitlik	ilkesine	uygun	olarak	hareket	etmek	zorundadırlar”.	

A. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ 
SÖZLEŞMESİ (CEDAW)

BM	Genel	Kurulu	1979	yılında	Kadınlara	Karşı	Her	Türlü	Ayrımcılığın	Önlenmesi	Sözleşmesi	(CEDAW)	
1	Mart	1980	tarihinde	kabul	etti	ve	BM	üyesi	ülkelerin	imzasına	açtı.	Sözleşme,	1981	yılında	20	ülkenin	
onayından	 sonra	 yürürlüğe	 girdi.	 Türkiye	 Sözleşmeyi	 1985	 yılında	 imzaladı	 ve	 19	 Ocak	 1986'da	
yürürlüğe	soktu.	Sözleşmeye	taraf	ülke	sayısı	2010	yılı	Kasım	ayı	itibariyle	186’dır.

Sözleşme’nin	 temel	hedefi,	kadın-erkek	rollerine	dayalı	önyargıları	ve	benzer	 tüm	ayrımcılık	 içeren	
uygulamaları	ortadan	kaldırarak	toplumsal	yaşamın	her	alanında	kadın-erkek	eşitliğini	sağlamaktır.	
Sözleşme	kadınlara	karşı	ayrımcılığı	önlemek	için	var	olan	en	temel	yasal	ve	bağlayıcı	dokümandır.

Türkiye	 eski	Medeni	 Kanununun	 evlilik	 ve	 aile	 ilişkilerini	 düzenleyen	 kimi	 hükümlerinin	 Sözleşme	
ile	 çelişmesi	 nedeniyle	 bazı	 çekincelerle	 Sözleşmeye	 taraf	 olmuştur.	 Ancak	 kadın	 erkek	 eşitliğinin	
sağlanması	doğrultusunda	yürütülen	yasal	değişiklik	çalışmaları	ve	olumlu	gelişmeler	doğrultusunda	
20	Eylül	1999	tarihi	itibariyle	Sözleşmenin	esas	maddelerine	ilişkin	çekinceler	kaldırılmıştır.

CEDAW	Sözleşmesi	18.maddesi	uyarınca;	taraf	devletler,	Sözleşmenin	ülkelerinde	yürürlüğe	girmesini	
takip	eden	bir	yıl	 içinde	 ilk	 raporlarını,	daha	sonra	da	her	dört	yılda	bir	dönemsel	ülke	raporlarını	
CEDAW	 Komitesine	 sunmak	 zorundadırlar.	 Komite,	 Sözleşmenin	 17.maddesi	 uyarınca	 kurulmuş	
olup,	 Sözleşme	 hükümlerinin	 uygulanmasını	 denetlemekle	 görevlendirilmiş	 olan	 organdır.	 Komite,	
kadınların	 ilerlemesi	ve	ayrımcılığın	ortadan	kaldırılması	konusunda	ülkelerin	sağladıkları	 ilerleme	
ve	karşılaşılan	engelleri	içeren	ülke	raporlarını	görüşmekte	ve	çeşitli	sorular	yönelterek	ülkenin	kadın	
hakları	konusunda	ulaşmış	olduğu	durumu	analiz	etmekte	ve	tavsiyelerde	bulunmaktadır.

Söz	konusu	zorunluluk	kapsamında	Türkiye	Komiteye,

İlk	Raporunu	29	Ocak	1990	tarihinde,

İkinci	ve	Üçüncü	Birleştirilmiş	Dönemsel	Ülke	Raporunu	17	Ocak	1997	tarihinde,

Dördüncü	ve	Beşinci	Birleştirilmiş	Dönemsel	Ülke	Raporunu	20	Ocak	2005	tarihinde	Komiteye	sunmuş	
ve	savunmuştur.

Türkiye’nin	6.	Dönemsel	Ülke	Raporu	ise	2008	yılı	sonunda	Komiteye	sunulmuş	olup,	21	Temmuz	2010	
tarihinde	Komite	önünde	savunulmuştur.
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B. SÖZLEŞME (CEDAW) NELERİ İÇERİYOR?

İşbu	Sözleşmeye	göre	Kadınlara	karşı	ayrım	deyimi	kadınların	medeni	durumlarına	bakılmaksızın	ve	
kadın	ile	erkek	eşitliğine	dayalı	olarak	politik,	ekonomik,	sosyal,	kültürel,	medeni	ve	diğer	alanlardaki	
insan	 hakları	 ve	 temel	 özgürlüklerinin	 tanınmasını,	 kullanılmasını	 ve	 bunlardan	 yararlanılmasını	
engelleyen	veya	ortadan	kaldıran	veya	bunu	amaçlayan	ve	cinsivete	bağlı	olarak	yapılan	herhangi	bir	
ayrım,	mahrumiyet	veya	kısıtlama	anlamına	gelecektir	(Madde	1).

Taraf	 Devletler,	 kadınlara	 karşı	 her	 türlü	 ayrımı	 kınar,	 tüm	 uygun	 yollardan	 yararlanarak	 ve	
gecikmeksizin	kadınlara	karşı	ayrımı	ortadan	kaldırıcı	bir	politika	izlemeyi	kabul	eder	ve	bu	amaçla	
aşağıdaki	hususları	taahhüt	ederler	(Madde	2):	

Kadın	 ile	erkek	eşitliği	 ilkesini	kendi	anayasalarına	ve	diğer	 ilgili	yasalara	henüz	girmemişse	dahil	
etmeyi	ve	yasalar	ile	ve	diğer	uygun	yollarla	bu	ilkenin	uygulanmasını	sağlamayı;

Kadınlara	karşı	her	türlü	ayrımı	yasaklayan	ve	gerekli	yerlerde	yaptırımları	da	içeren	yasal	ve	diğer	
uygun	önlemleri	kabul	etmeyi;

Kadın	haklarının	erkeklerle	eşit	temelde	himayesini,	yetkili	ulusal	mahkemeler	ve	diğer	kuruluşlarla	
kadının	her	tür	ayrımcılığa	karşı	etkin	bir	şekilde	korunmasını	sağlamayı;

Kadınlara	 karşı	 herhangi	 bir	 ayrımcı	 hareket	 yapılmasından	 veya	 uygulanmasından	 kaçınmayı	 ve	
kamu	yetkilileri	ile	kuruluşlarının	bu	yükümlülüğe	uyumlu	olarak	hareket	etmelerini	sağlamayı;

Herhangi	bir	kişi	veya	kuruluşun	kadınlara	karşı	ayrım	yapma	girişimini	önlemek	için	bütün	uygun	
önlemleri	almayı;

Kadınlara	karşı	ayrımcılık	oluşturulan	mevcut	yasa,	yönetmelik,	adet	ve	uygulamaları	değiştirmek	veya	
feshetmek	için	yasal	düzenlemeler	de	dahil	gerekli	bütün	uygun	önlemleri	almayı;

Kadınlara	karşı	ayrımcılık	oluşturan	bütün	ulusal	cezai	hükümleri	yürürlükten	kaldırmayı.

C. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW SÖZLEŞMESİ İHTİYARİ PROTOKOLÜ

Birleşmiş	Milletler	Kadınlara	Karşı	Her	Türlü	Ayrımcılığın	Önlenmesi	Sözleşmesi’ne	 (CEDAW)	 ilişkin	
olarak	 hazırlanan	 İhtiyari	 Protokol	 Birleşmiş	 Milletlerin	 6	 Ekim	 1999	 tarihli	 54.	 Genel	 Kurulunda	
kabul	edilmiş	ve	CEDAW	Sözleşmesine	imza	koyan	ülkelerin	katılım	ve	onayına	sunulmuştur.	Kasım	
2007	tarihi	itibariyle	90	Devlet	Protokolü	onaylayarak	taraf	olmuştur.	Türkiye	Protokolü	8	Eylül	2000	
tarihinde	 imzalamış	 ve	 30	 Temmuz	 2002	 tarihinde	 Türkiye	 Büyük	 Millet	 Meclisinde	 onaylanarak	
Protokole	taraf	olmuştur.	Protokol	ülkemizde	29	Ocak	2003	tarihi	itibariyle	yürürlüğe	girmiştir.

İhtiyari	 Protokolü	 onaylayan	 ülkeler,	 Sözleşmenin	 uygulanmasını	 denetlemekle	 yükümlü	 CEDAW	
Komitesine	 Sözleşmenin	 tanıdığı	 hakların	 ihlali	 konusunda	 bireylerce	 veya	 gruplarca	 veya	 onların	
rızası	 ile	 onlar	 adına	 yapılan	 şikâyetleri	 kabul	 etme	 ve	 inceleme	 yetkisini	 tanımışlardır.	 CEDAW	
Komitesi	inceleme	sonucunda	ihlal	ile	suçlanan	ülkeyi,	gerekli	önlemleri	almaya	ve	şikâyette	bulunan	
birey	 veya	grupların	haklarına	 zarar	 vermekten	 imtina	etmeye	 çağırabilmektedir.	Protokol	 CEDAW	
kapsamındaki	hakların	ihlali	halinde	bildirim	usulü	ile	ağır	veya	sistematik	ihlal	hallerinde	ise	Komite	
tarafından	soruşturma	başlatılması	usulünü	öngörmektedir.	



Modül 5

101

D. AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANU

Bu Kanunun amacı; 

şiddete	 uğrayan	 veya	 şiddete	 uğrama	 tehlikesi	 bulunan	 kadınların,	 çocukların,	 aile	 bireylerinin	 ve	
tek	 taraflı	 ısrarlı	 takip	mağduru	olan	kişilerin	korunması	 ve	bu	kişilere	 yönelik	 şiddetin	önlenmesi	
amacıyla	alınacak	tedbirlere	ilişkin	usul	ve	esasları	düzenlemektir.	

Bu Kanunun uygulanmasında 

a)	 Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası	ile	Türkiye’nin	taraf	olduğu	uluslararası	sözleşmeler,	
özellikle	Kadınlara	Yönelik	Şiddet	ve	Aile	İçi	Şiddetin	Önlenmesi	ve	Bunlarla	Mücadeleye	
İlişkin	Avrupa	Konseyi	Sözleşmesi	ve	yürürlükteki	diğer	kanuni	düzenlemeler	esas	alınır.

b)	 Şiddet	mağdurlarına	verilecek	destek	ve	hizmetlerin	sunulmasında	temel	insan	haklarına	
dayalı,	kadın	erkek	eşitliğine	duyarlı,	sosyal	devlet	ilkesine	uygun,	adil,	etkili	ve	süratli	bir	
usul	izlenir.	

c)	 Şiddet	mağduru	ve	şiddet	uygulayan	için	alınan	tedbir	kararları	insan	onuruna	yaraşır	bir	
şekilde	yerine	getirilir.

ç)	 Bu	Kanun	kapsamında	kadınlara	yönelik	cinsiyete	dayalı	şiddeti	önleyen	ve	kadınları	
cinsiyete	dayalı	şiddetten	koruyan	özel	tedbirler	ayrımcılık	olarak	yorumlanamaz.

Kanunda	geçen	bazı	kavramlar	ve	tanımları	şöyledir:	

Şiddet: 

Kişinin,	 fiziksel,	 cinsel,	 psikolojik	 veya	 ekonomik	 açıdan	 zarar	 görmesiyle	 veya	 acı	 çekmesiyle	
sonuçlanan	veya	sonuçlanması	muhtemel	hareketleri,	buna	yönelik	tehdit	ve	baskıyı	ya	da	özgürlüğün	
keyfî	engellenmesini	de	içeren,	toplumsal,	kamusal	veya	özel	alanda	meydana	gelen	fiziksel,	cinsel,	
psikolojik,	sözlü	veya	ekonomik	her	türlü	tutum	ve	davranışı.	

Ev içi şiddet: 

Şiddet	mağduru	ve	şiddet	uygulayanla	aynı	haneyi	paylaşmasa	da	aile	veya	hanede	ya	da	aile	mensubu	
sayılan	diğer	kişiler	arasında	meydana	gelen	her	türlü	fiziksel,	cinsel,	psikolojik	ve	ekonomik	şiddet.	

Kadına yönelik şiddet: 

Kadınlara,	 yalnızca	 kadın	 oldukları	 için	 uygulanan	 veya	 kadınları	 etkileyen	 cinsiyete	 dayalı	 bir	
ayrımcılık	ile	kadının	insan	hakları	ihlaline	yol	açan	ve	bu	Kanunda	şiddet	olarak	tanımlanan	her	türlü	
tutum	ve	davranış.	

Şiddet mağduru: 

Bu	Kanunda	şiddet	olarak	tanımlanan	tutum	ve	davranışlara	doğrudan	ya	da	dolaylı	olarak	maruz	
kalan	 veya	 kalma	 tehlikesi	 bulunan	 kişiyi	 ve	 şiddetten	 etkilenen	 veya	 etkilenme	 tehlikesi	 bulunan	
kişiler.	
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Kanunda geçen koruyucu ve önleyici tedbirler: 

Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları:

1.	 Kendisine	ve	gerekiyorsa	beraberindeki	çocuklara,	bulunduğu	yerde	veya	başka	bir	yerde	
uygun	barınma	yeri	sağlanması.	

2.	 Diğer	kanunlar	kapsamında	yapılacak	yardımlar	saklı	kalmak	üzere,	geçici	maddi	yardım	
yapılması.	

3.	 Psikolojik,	meslekî,	hukukî	ve	sosyal	bakımdan	rehberlik	ve	danışmanlık	hizmeti	verilmesi.	

4.	 Hayatî	tehlikesinin	bulunması	hâlinde,	ilgilinin	talebi	üzerine	veya	resen	geçici	koruma	
altına	alınması.	

5.	 Gerekli	olması	hâlinde,	korunan	kişinin	çocukları	varsa	çalışma	yaşamına	katılımını	
desteklemek	üzere	dört	ay,	kişinin	çalışması	hâlinde	ise	iki	aylık	süre	ile	sınırlı	olmak	
kaydıyla,	on	altı	yaşından	büyükler	için	her	yıl	belirlenen	aylık	net	asgari	ücret	tutarının	
yarısını	geçmemek	ve	belgelendirilmek	kaydıyla	Bakanlık	bütçesinin	ilgili	tertibinden	
karşılanmak	suretiyle	kreş	imkânının	sağlanması.		

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları:

1.	 İşyerinin	değiştirilmesi.	

2.	 Kişinin	evli	olması	hâlinde	müşterek	yerleşim	yerinden	ayrı	yerleşim	yeri	belirlenmesi.	

3.	 22/11/2001	tarihli	ve	4721	sayılı	Türk	Medenî	Kanunundaki	şartların	varlığı	hâlinde	ve	
korunan	kişinin	talebi	üzerine	tapu	kütüğüne	aile	konutu	şerhi	konulması.

4.	 Korunan	kişi	bakımından	hayatî	tehlikenin	bulunması	ve	bu	tehlikenin	önlenmesi	için	diğer	
tedbirlerin	yeterli	olmayacağının	anlaşılması	hâlinde	ve	ilgilinin	aydınlatılmış	rızasına	dayalı	
olarak	27/12/2007	tarihli	ve	5726	sayılı	Tanık	Koruma	Kanunu	hükümlerine	göre	kimlik	ve	
ilgili	diğer	bilgi	ve	belgelerinin	değiştirilmesi.

Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları:

1.	 Şiddet	mağduruna	yönelik	olarak	şiddet	tehdidi,	hakaret,	aşağılama	veya	küçük	düşürmeyi	
içeren	söz	ve	davranışlarda	bulunmaması.

2.	 Müşterek	konuttan	veya	bulunduğu	yerden	derhâl	uzaklaştırılması	ve	müşterek	konutun	
korunan	kişiye	tahsis	edilmesi.

3.	 Korunan	kişilere,	bu	kişilerin	bulundukları	konuta,	okula	ve	işyerine	yaklaşmaması.

4.	 Çocuklarla	ilgili	daha	önce	verilmiş	bir	kişisel	ilişki	kurma	kararı	varsa,	kişisel	ilişkinin	
refakatçi	eşliğinde	yapılması,	kişisel	ilişkinin	sınırlanması	ya	da	tümüyle	kaldırılması.

5.	 Gerekli	görülmesi	hâlinde	korunan	kişinin,	şiddete	uğramamış	olsa	bile	yakınlarına,	
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tanıklarına	ve	kişisel	ilişki	kurulmasına	ilişkin	hâller	saklı	kalmak	üzere	çocuklarına	
yaklaşmaması.	

6.	 Korunan	kişinin	şahsi	eşyalarına	ve	ev	eşyalarına	zarar	vermemesi.	

7.	 Korunan	kişiyi	iletişim	araçlarıyla	veya	sair	surette	rahatsız	etmemesi.	

8.	 Bulundurulması	veya	taşınmasına	kanunen	izin	verilen	silahları	kolluğa	teslim	etmesi.	

9.	 Silah	taşıması	zorunlu	olan	bir	kamu	görevi	ifa	etse	bile	bu	görevi	nedeniyle	zimmetinde	
bulunan	silahı	kurumuna	teslim	etmesi.

10.	 Korunan	kişilerin	bulundukları	yerlerde	alkol	ya	da	uyuşturucu	veya	uyarıcı	madde	
kullanmaması	ya	da	bu	maddelerin	etkisinde	iken	korunan	kişilere	ve	bunların	bulundukları	
yerlere	yaklaşmaması,	bağımlılığının	olması	hâlinde,	hastaneye	yatmak	dâhil,	muayene	ve	
tedavisinin	sağlanması.

11.	 Bir	sağlık	kuruluşuna	muayene	veya	tedavi	için	başvurması	ve	tedavisinin	sağlanması.	

12.	 Şiddet	veya	şiddet	uygulanma	tehlikesinin	varlığı	hâlinde	herkes	bu	durumu	resmi	makam	
veya	mercilere	ihbar	edebilir.	İhbarı	alan	kamu	görevlileri	bu	Kanun	kapsamındaki	
görevlerini	gecikmeksizin	yerine	getirmek	ve	uygulanması	gereken	diğer	tedbirlere	ilişkin	
olarak	yetkilileri	haberdar	etmekle	yükümlüdür.

Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik:

1.	 Tedbir	kararı,	ilgilinin	talebi,	Bakanlık	veya	kolluk	görevlileri	ya	da	Cumhuriyet	savcısının	
başvurusu	üzerine	verilir.	Tedbir	kararları	en	çabuk	ve	en	kolay	ulaşılabilecek	yer	
hâkiminden,	mülkî	amirden	ya	da	kolluk	biriminden	talep	edilebilir.

2.	 Tedbir	kararı	ilk	defasında	en	çok	altı	ay	için	verilebilir.	Ancak	şiddet	veya	şiddet	uygulanma	
tehlikesinin	devam	edeceğinin	anlaşıldığı	hâllerde,	resen,	korunan	kişinin	ya	da	Bakanlık	
veya	kolluk	görevlilerinin	talebi	üzerine	tedbirlerin	süresinin	veya	şeklinin	değiştirilmesine,	
bu	tedbirlerin	kaldırılmasına	veya	aynen	devam	etmesine	karar	verilebilir.

3.	 Koruyucu	tedbir	kararı	verilebilmesi	için,	şiddetin	uygulandığı	hususunda	delil	veya	belge	
aranmaz.	Önleyici	tedbir	kararı,	geciktirilmeksizin	verilir.	Bu	kararın	verilmesi,	bu	Kanunun	
amacını	gerçekleştirmeyi	tehlikeye	sokabilecek	şekilde	geciktirilemez.	

4.	 Tedbir	kararı,	korunan	kişiye	ve	şiddet	uygulayana	tefhim	veya	tebliğ	edilir.	Tedbir	talebinin	
reddine	ilişkin	karar	ise	sadece	korunan	kişiye	tebliğ	edilir.	Gecikmesinde	sakınca	bulunan	
hâllerde	ilgili	kolluk	birimi	tarafından	verilen	tedbir	kararı	şiddet	uygulayana	bir	tutanakla	
derhâl	tebliğ	edilir.		

5.	 Tedbir	kararının	tefhim	ve	tebliğ	işlemlerinde,	tedbir	kararına	aykırılık	hâlinde	şiddet	
uygulayan	hakkında	zorlama	hapsinin	uygulanacağı	ihtarı	yapılır.		

6.	 Gerekli	bulunması	hâlinde,	tedbir	kararı	ile	birlikte	talep	üzerine	veya	resen,	korunan	kişi	ve	
diğer	aile	bireylerinin	kimlik	bilgileri	veya	kimliğini	ortaya	çıkarabilecek	bilgileri	ve	adresleri	
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ile	korumanın	etkinliği	bakımından	önem	taşıyan	diğer	bilgileri,	tüm	resmi	kayıtlarda	gizli	
tutulur.	Yapılacak	tebligatlara	ilişkin	ayrı	bir	adres	tespit	edilir.	Bu	bilgileri	hukuka	aykırı	
olarak	başkasına	veren,	ifşa	eden	veya	açıklayan	kişi	hakkında	26/9/2004	tarihli	ve	5237	
sayılı	Türk	Ceza	Kanununun	ilgili	hükümleri	uygulanır.	

7.	 Talep	hâlinde	ilgililere	kişisel	eşya	ve	belgelerinin	kolluk	marifetiyle	teslimi	sağlanır.

Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması 

1.	 Bakanlık,	gerekli	uzman	personelin	görev	yaptığı	ve	tercihen	kadın	personelin	istihdam	
edildiği,	şiddetin	önlenmesi	ile	koruyucu	ve	önleyici	tedbirlerin	etkin	olarak	uygulanmasına	
yönelik	destek	ve	izleme	hizmetlerinin	verildiği,	çalışmalarını	yedi	gün	yirmidört	saat	esasına	
göre	yürüten,	çalışma	usul	ve	esasları	yönetmelikle	belirlenen,	şiddet	önleme	ve	izleme	
merkezlerini	kurar.	

2.	 Kurulan	merkezlerde	şiddetin	önlenmesi	ile	koruyucu	ve	önleyici	tedbirlerin	etkin	olarak	
uygulanmasına	yönelik	izleme	çalışmaları	yapılır	ve	destek	hizmetleri	verilir.

Destek hizmetleri:

1.	 Koruyucu	ve	önleyici	tedbir	kararları	ile	zorlama	hapsinin	verilmesine	ve	uygulanmasına	
ilişkin	veri	toplayarak	bilgi	bankası	oluşturmak,	tedbir	kararlarının	sicilini	tutmak.	

2.	 Korunan	kişiye	verilen	barınma,	geçici	maddi	yardım,	sağlık,	adlî	yardım	hizmetleri	ve	diğer	
hizmetleri	koordine	etmek.	

3.	 Gerekli	hâllerde	tedbir	kararlarının	alınmasına	ve	uygulanmasına	yönelik	başvurularda	
bulunmak.	

4.	 Bu	Kanun	kapsamındaki	şiddetin	sonlandırılmasına	yönelik	bireysel	ve	toplumsal	ölçekte	
programlar	hazırlamak	ve	uygulamak.	

5.	 Bakanlık	bünyesinde	kurulan	çağrı	merkezinin	bu	Kanunun	amacına	uygun	olarak	
yaygınlaştırılması	ve	yapılan	müracaatların	izlenmesini	sağlamak.

6.	 Bu	Kanun	kapsamındaki	şiddetin	sonlandırılması	için	çalışan	ilgili	sivil	toplum	kuruluşlarıyla	
işbirliği	yapmak.	

Korunan kişilerle ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek 
destek hizmetleri: 

1.	 Kişiye	hakları,	destek	alabilecekleri	kurumlar,	iş	bulma	ve	benzeri	konularda	rehberlik	
etmek	ve	meslek	edindirme	kurslarına	katılmasına	yönelik	faaliyetlerde	bulunmak.

2.	 Verilen	tedbir	kararıyla	ulaşılmak	istenen	amacın	gerçekleşmesine	yönelik	önerilerde	
bulunmak	ve	yardımlar	yapmak.
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3.	 Tedbir	kararlarının	uygulanmasının	sonuçlarını	ve	kişiler	üzerindeki	etkilerini	izlemek.	

4.	 Psiko-sosyal	ve	ekonomik	sorunların	çözümünde	yardım	ve	danışmanlık	yapmak.

5.	 Hâkimin	isteği	üzerine;	kişinin	geçmişi,	ailesi,	çevresi,	eğitimi,	kişisel,	sosyal,	ekonomik	ve	
psikolojik	durumu	hakkında	ayrıntılı	sosyal	araştırma	raporu	hazırlayıp	sunmak.

6.	 İlgili	merci	tarafından	istenilmesi	hâlinde,	tedbirlerin	uygulanmasının	sonuçları	ve	ilgililer	
üzerindeki	etkilerine	dair	rapor	hazırlamak.

7.	 29/5/1986	tarihli	ve	3294	sayılı	Sosyal	Yardımlaşma	ve	Dayanışmayı	Teşvik	Kanunu	
hükümleri	uyarınca	maddi	destek	sağlanması	konusunda	gerekli	rehberliği	yapmak.	

Şiddet uygulayanla ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek 
destek hizmetleri:

1.	 Hâkimin	isteği	üzerine;	kişinin	geçmişi,	ailesi,	çevresi,	eğitimi,	kişisel,	sosyal,	ekonomik	ve	
psikolojik	durumu	ile	diğer	kişiler	ve	toplum	açısından	taşıdığı	risk	hakkında	ayrıntılı	sosyal	
araştırma	raporu	hazırlayıp	sunmak.	

2.	 İlgili	makam	veya	merci	tarafından	istenilmesi	hâlinde,	tedbirlerin	uygulanmasının	sonuçları	
ve	ilgililer	üzerindeki	etkilerine	dair	rapor	hazırlamak.	

Teşvik	edici,	aydınlatıcı	ve	yol	gösterici	mahiyette	olmak	üzere	kişinin;

1.	 Öfke	kontrolü,	stresle	başa	çıkma,	şiddeti	önlemeye	yönelik	farkındalık	sağlayarak	tutum	ve	
davranış	değiştirmeyi	hedefleyen	eğitim	ve	rehabilitasyon	programlarına	katılmasına,

2.	 Alkol,	uyuşturucu,	uçucu	veya	uyarıcı	madde	bağımlılığının	ya	da	ruhsal	bozukluğunun	
olması	hâlinde,	bir	sağlık	kuruluşunda	muayene	veya	tedavi	olmasına,

3.	 Meslek	edindirme	kurslarına	katılmasına	yönelik	faaliyetlerde	bulunmak.	

Şiddet	 mağduru	 ile	 şiddet	 uygulayana	 yönelik	 hizmetler,	 zorunlu	 hâller	 dışında	 farklı	 birimlerde	
sunulur.

Kurumlararası koordinasyon ve eğitim: 

1.	 Bu	Kanun	hükümlerinin	yerine	getirilmesinde	kurumlararası	koordinasyon	Aile	ve	Sosyal	
Politikalar	Bakanlığı	tarafından	gerçekleştirilir.

2.	 Kamu	kurum	ve	kuruluşları	ile	diğer	gerçek	ve	tüzel	kişiler,	bu	Kanunun	uygulanmasıyla	
ilgili	olarak	kendi	görev	alanına	giren	konularda	işbirliği	ve	yardımda	bulunmak	ve	alınan	
tedbir	kararlarını	ivedilikle	yerine	getirmekle	yükümlüdür.	Gerçek	ve	tüzel	kişiler,	bu	Kanun	
kapsamında	Bakanlık	çalışmalarını	desteklemek	ve	ortak	çalışmalar	yapmak	üzere	teşvik	
edilir.
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3.	 Türkiye	Radyo	ve	Televizyon	Kurumu	ile	ulusal,	bölgesel	ve	yerel	yayın	yapan	özel	televizyon	
kuruluşları	ve	radyolar,	ayda	en	az	doksan	dakika	kadınların	çalışma	yaşamına	katılımı,	
özellikle	kadın	ve	çocukla	ilgili	olmak	üzere	şiddetle	mücadele	mekanizmaları	ve	benzeri	
politikalar	konusunda	Bakanlık	tarafından	hazırlanan	ya	da	hazırlattırılan	bilgilendirme	
materyallerini	yayınlamak	zorundadır.	Bu	yayınlar,	asgari	otuz	dakikası	17.00-22.00	saatleri	
arasında	olmak	üzere	08.00-22.00	saatleri	arasında	yapılır	ve	yayınların	kopyaları	her	ay	
düzenli	olarak	Radyo	ve	Televizyon	Üst	Kuruluna	teslim	edilir.	Bu	saatler	dışında	yapılan	
yayınlar	aylık	doksan	dakikalık	süreye	dâhil	edilmez.	Bu	süreler	Radyo	ve	Televizyon	
Üst	Kurulu	tarafından	denetlenir.	Televizyon	kuruluşları	ve	radyolarda	yayınlanacak	
bilgilendirme	materyalleri,	Bakanlık	birimleri	tarafından	üniversiteler,	ilgili	meslek	
kuruluşları	ve	sivil	toplum	kuruluşlarının	da	görüşleri	alınarak	hazırlanır.

4.	 Bu	Kanunda	öngörülen	görevlerin	yerine	getirilmesi	sırasında	kamu	kurum	ve	kuruluşlarının	
personeli	Bakanlık	görevlilerine	yardımcı	olurlar.

5.	 Tüm	kamu	kurum	ve	kuruluşları	ile	kamu	kurumu	niteliğindeki	meslek	kuruluşları,	
personel	ve	üyelerinin	bu	Kanunun	etkin	bir	biçimde	uygulanması	amacıyla	Bakanlığın	
hazırlayıp	koordine	edeceği,	kadının	insan	hakları	ile	kadın	erkek	eşitliği	konusunda	eğitim	
programlarına	katılmasını	sağlar.

6.	 İlköğretim	ve	ortaöğretim	müfredatına,	kadının	insan	hakları	ve	kadın	erkek	eşitliği	
konusunda	eğitime	yönelik	dersler	konulur.

Kaynaklar:

•	 http://www.kadininstatusu.gov.tr/tr/html/165/Birlesmis+Milletler

•	 Kadınlara	Karşı	Her	Türlü	Ayrımcılığın	Önlenmesi	Uluslararası	Sözleşmesi	(CEDAW)

•	 Kadınlara	Karşı	Her	Türlü	Ayırımcılığın	Önlenmesi	Sözleşmesi’nin	(CEDAW)	İhtiyari	
Protokolü

•	 AİLENİN	KORUNMASI	VE	KADINA	KARŞI	ŞİDDETİN	ÖNLENMESİNE	DAİR	KANUN

•	 TC	ANAYASASI


